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 นายจีรศักดิ์   สุคนธชาติ   อธิบดีกรมการจัดหางาน  ได้ เป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงานคาราวานอาชีพจังหวัดปัตตานี  
เ มื่ อ วั น ที่   6   กุ ม ภ าพั น ธ์   2 5 5 3   ณ   มห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล านค ริ น ท ร์   วิ ท ย า เ ข ตปั ต ต านี   ซึ่ ง จั ง ห วั ด ปั ต ต านี   ร่ ว ม กั บ 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีจัดขึ้น  ในงานประกอบด้วยการรับสมัครงาน
จากสถานประกอบการนิทรรศการอาชีพอิสระการแนะแนวการศึกษาต่อ  และนิทรรศการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ  การสาธิต/
ฝึกอาชีพอิสระฟรีกว่า  30 อาชีพ พร้อมแนะนำแหล่งเงินทุน  sme กิจกรรมบันเทิง  จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูกตลอดจนจำหน่าย
ข้าวสารธงฟ้าราคาถูก และการสัมมนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน
         นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน กว่าวว่าจากมาตรการแก้ไขปัญหาการเลิกจ้าง  กรมการจัดหางานได้เตรียม
มาตรการรองรับคนหางานทำผู้ว่างงาน  ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน  นักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่  และผู้ประสบปัญหาการว่างงาน
ในเขตพื้นที่  ตำบล หมู่บ้านที่ยังขาดโอกาสในการหางานทำสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี  จึงได้จัดงาน วันนัดพบแรงงาน คาราวานอาชีพ 
จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2553 ณ  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
มีสถานประกอบการชั้นนำในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงมารับสมัครงานและสัมภาษณ์งานโดยตรงกว่า 40 บริษัท  โดยมีตำแหน่งงานว่าง
กว่า  2,000 อัตรา  ในงานยังประกอบด้วยการจัดงานคาราวานอาชีพของภาครัฐและเอกชนมาให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความพร้อม
ความถนัดทางอาชีพ  การสาธิตอาชีพอิสระกว่า  30  อาชีพ  อาทิ  การทำผ้ามัดย้อม  การเพ้นท์แก้ว  การทำ  เข็มกลัดติดเสื้อจากผ้าใยบัว 
การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม  มหกรรมธงฟ้า  จำหน่ายสินค้า  OTOP  เช่น  การแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  การทำชาชัก  การทำน้ำพริก
ชนิดต่างๆ  และพบกับแหล่งงเงินทุนเช่น  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และ  SME  เป็นต้น  ทั้งนี้โดยมีประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่าหมื่นคนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

อธิบดีกรมการจัดหางาน

เปิดคาราวานอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน

       ณ ม.อ.ปัตตานี
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 13 มกราคม     
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    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเอเชีย 

  จัดสัมมนาเรื่องเปิดพื้นที่ศิลปกรรม สู่มลายูพื้นถิ่นดินแดนปาตานี เพื่อเพิ่มศักยภาพในศาสตร์ศิลปกรรม

  ภาคใต้ในระดับสากล  เมื่อเร็วๆนี้

เปิดพื้นที่ศิลปกรรม... สู่มลายูพื้นถิ่น... ดินแดนปาตานี

  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  จัดงาน
สานสายศิลป์  ยินเสียงดนตรี ฟังบทกวี  ยลชีวีแง่งามชายแดนใต้ 
กับโครงการ ดนตรี  กวี  ศิลป์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  
โดยมี  นายแสงธรรมดา  กิติเสถียรพร  ศิลปินด้านดนตรี 
นายตรีพิพัฒน์ บัวเน่ียว ศิลปินด้านกวี รศ.นิคอและ ระเด่นอาหมัด 
ศิลปินด้านศิลปะ  เสวนาในหัวข้อความงามในชายแดนใต้ 
กับการสร้างงานศิลป์  นอกจากนี้ชมการแสดงอะคูสติกคอนเสริ์ต 
โดยแสงธรรมดา  ขุนพลเพลงเพื่อชีวิตภาคใต้  เจ้าของ
ผลงานเพลง  นายหัวครก  ทั้งนี้   ผศ.สมปอง  ทองผ่อง 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อเร็วๆ นี้  เพื่อ  เปิดโอกาสให้
เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
และสรรค์สร้างผลงานร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านดนตรี  
กวี  และศิลปะ 
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อธิบดีกรมจัดหางานเปิดคาราวานอาชีพสำหรับคนว่างงาน  
สานสายศิลป์ ยินเสียงดนตรี ฟังบทกวี ยลชีวีแง่งามชายแดนใต้ 

นักเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานีชนะเลิศแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC2010 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดค่ายสอนเสริมความรู ้ 

จังหวัด ปัตตานี ร่วมกับ ม.อ.ปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาว 

เรือยอกองประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน 

นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี สร้างหมู่บ้านประมงต้นแบบนำร่องโดยให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำมาซึ่งรายได้  

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

“มหัศจรรย์แห่งแผ่นดิน” ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีอนาชีด

เพื่อสันติภาพของเยาวชน ม.อ.ปัตตานี

Road Show : สร้างสายใยศึกษาศาสตร์

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องลงพ้ืนท่ีแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียน

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลา

แนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์     
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บทบรรณาธิการ
	 วารสารศรีตรังฉบับเดือนกุมภาพันธ์	ซึ่งเป็นเดือน
แห่งความรัก	จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ในการเสด็จออกมหาสมาคม	ในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	2521	ความว่า
	 “คนไทย	รักษาชาติ	รักษาแผ่นดิน	เป็นปึกแผ่นมั่นคง
มาได้	 ด้วยสติปัญญาความสามารถ	 และด้วยคุณความดี	
อิสรภาพ	 เสรีภาพ	 ความร่มเย็นเป็นสุข	 ตลอดจนความเจริญ	
ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้	 เราทั้งหลายในปัจจุบัน	 จึงต้องถือเป็น
หน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ	 ในอันที่จะรักษาคุณความดี
พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป”

                                             

(ที่มาเว็บไซต์ http://www.ch7.com/news/news_speech.aspx)

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th

3



  องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ   (อพวช.)  กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ APEC Mentoring  cen-
ter  for Gifted Science  (AMGS) จัดกิจกรรม APEC Future 
Scientist Conference      ครัง้ที ่   2    ในหวัขอ้       "พลงังานสะอาด เพือ่การ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"  มีตัวแทนเยาวชน  ระดับ
มัธยมศึกษา  จำนวน  30  คน  จากโรงเรียนจากกลุ่มประเทศ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเอเชียแปซิฟิค  (เอเปค) จำนวน 
27 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ญี่ปุ่น  จีน  อินโดนีเซีย  ไทย บรูไน ประเทศไทยโรงเรียน ที่เข้าร่วม
การแข่งขันเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบ ด้วยโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนสีมาวิทยาลัยและ  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
   การแข่งขันแบ่งเป็น  2 ประเภท คือ  1.ผลงานโปสเตอร ์ 
2 .นำ เสนอ   โคร ง งานบ้ านที่ เ ป็ นมิ ต รกั บสิ่ ง แวดล้ อม 
โดยมี  คณะกรรมการจาก  27 ประเทศร่วมตัดสิน  ซึ่งโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี  

ได้เข้าแข่งขันทั้งสองประเภท ปรากฎว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประกวดผลงานโปสเตอร์  จากผลงานการศึกษาปริมาณ
กรดออกซาลิกในผักเครื่องเคียงของภาคใต้   อันดับสอง
นายปิง  ลิน  จากโรงเรียนTaipei Municipal  Li  Shan High 
School  ประเทศใต้หวัน  จากผลงานการเพิ่มแสงสว่างของ
หลอด   LED   โ ดย ใช้   S iO2   M i c r o sphe r e s   f i lm s 
อันดับสาม  นายจียง  ลี   โรงเรียน  Chenman  Science 
High  School  ประเทศเกาหลี  จากผลงาน  การจำแนก
โปรตี นที่ มอ ง ไม่ เ ห็ น ให้ ส ามารถมอง เห็ น ได้ ส่ วนการ
ประกวดโครงงานบ้าน  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  นักเรียนไทย
จาก  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงเรียนราชสีมา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายนาอีม แลนิ นักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่   5/3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  (เหรียญเงิน)
ประเภท  Team Project  ภายใต้หัวข้อ  "Carbon  Zero  Eco-
House"  และ  นางสาวฮามีต๊ะ  มูสอ  อาจารย์กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตาน ี ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นแห่งป ี 2010

นักเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานีชนะเลิศ

แข่งขัน..โครงงานวิทยาศาสตร์คว้าแชมป์ APEC
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         นางสาวฮามีด๊ะ มูสอ อาจารย์กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี  
กล่าวว่า การประกวดโปสเตอร์  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการ
ศึกษาปริมาณกรดออกซาลิกในผัก  เครื่องเคียงภาคใต้ของโรงเรียน
สาธิตฯ เป็นโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 
นายนาอีม แลนิ นายอาณัติ  เจะแน และ นายรอซาลี รอแมยะ 

ซึ่งได้คัดเลือกจากโครงงาน  ทั้งหมด  38  โครงงาน  เนื่องจาก
โครงงานดังกล่าวมีความเป็นธรรมชาติ  (Natural  Product)
และนักเรียนผู้ทำ  โครงงานมีความขยันอย่างต่อเนื่องทำให้
โครงงานสามารถต่อยอดได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการใช้
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดขายการศึกษาปริมาณกรดออกซาลิก
ในผักเครื่องเคียงของภาคใต้ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน
 1.  ศึกษาชนิดของสารเคมี ที่จะตกตะกอน คือ กรดออกซาลิก      
  2.  ศึกษาพืชผักที่จำหน่ายในท้องตลาดของภาคใต้กว่า
 33 ชนิด โดยเฉพาะลูกเหนียง ลูกเหรียง สะตอ ผักโขม ยอดมะม่วง
หิมพานต์ ซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานของคนภาคใต้
        3.   ดูอุณภูมิ ในระดับต่างๆว่า มีผลต่อการเพิ่มหรือลดของ
กรดออกซาลิก
       4.  ศึกษาการรับประทานผักเครื่องเคียงกับน้ำบูดูพบว่า
น้ำ บูดูมีโปรตีนทำให้การตกตะกอนของกรดออกซาลิกลดลง           
  5.  ศึกษาการรับประทานเครื่องเคียงกับน้ำกะปิพบว่า
การตกตะกอนของกรดออกซาลิกลดลงเช่นเดียวกัน  เนื่องจากใน
กะปิมีโปรตีนซึ่งทั้งหมดเกิดจากการทดลองโดยใช้วิถีชีวิตบ้าน
เป็นสมติฐาน เช่น การต้มผัก การรับประทานผักกับน้ำบูดู หรือ

กะปิ  และการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  ผลงานโปสเตอร์
ของนักเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี
ในการแข่งขันกับโรงเรียนมัธยมต่างๆ  ในกลุ่มประเทศเอเปคต่าง
ได้รับคำชมว่า  เป็นสาระทางวิชาการเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน และทำให้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้รับการ
ยอมรับมากขึ้น นักเรียนเจ้าของโครงงานใช้เวลาศึกษา ทั้งสิ้น 2
เดือน  และไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลแต่ที่ เข้าร่วม
การแข่งขันเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์  ในการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  การแข่งขันครั้งนี้  นักเรียนจากประเทศ
ต่างๆ  ล้วนมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ ประเทศเกาหลี 
ใต้หวันและนักเรียนตัวแทนจากประเทศไทยเก่งไม่แพ้กัน 
หากจะมีความแตกต่าง  คือ  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เนื่องจากโรงเรียนสาธิตฯ  ยังขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่ต้อง
ขอบคุณภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้
ความร่วมมือในการใช้เครื่องมือทางการวิเคราะห์ประกอบกับ
นักเรียนท่ีนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้ดีมาก และมีไหวพริบ
ในการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ  ทั้ง  27  ประเทศ
จนเป็นที่ยอมรับ  ส่วนการประกวดโครงงานบ้านที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  โรงเรียนสาธิตฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1
(เหรียญเงิน)  ประเภท  Team  Project  หัวข้อ"Carbon  Zero 
Eco-House"  นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯได้ร่วมกับนักเรียน 
จากประเทศจีน  เกาหลีใต้  สร้างบ้านโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งนายนาอีม
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯได้อธิบายให้เพื่อนร่วมโครงการเข้าใจ
และนำเสนอออกมา ได้เป็นอย่างดี             
  ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า 
อาจารย์  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯทุกคนขอแสดง
ความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน  APEC
Future  Scientist  Conference  ครั้งที่  2  ในหัวข้อ  "พลังงาน
สะอาดเพื่ อ  การแก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน "
นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของโรงเรียน  เพราะนักเรียนต่างมี
อัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์   และโรงเรียนสาธิตฯ 
มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์ในเร็วๆนี้   นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแก่ เยาวชน
มาศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  นายนาอีม แลนิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต-
ปัตตานี กล่าวว่า  ดีใจที่ผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ  เพราะ
การศึกษาปริมาณกรดออกซาลิกในผักเครื่องเคียงของภาคใต้
นั้นมีสาเหตุมาจากคนภาคใต้ เป็นโรคนิ่ วและโรคเก๊าท์
จำนวนมาก  จึงคิดโครงการทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาที่
มาของปัญหาสุขภาพของชาวภาคใต้
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    เข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC2010

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์  จำนวน 400 คน เพื่อเสริมทักษะในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
กำหนดจัดค่าย ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2553
 ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
กล่าวว่า   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์  ให้กับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  และพบว่าตั้งแต่ปีการศึกษา  2548 
เป็นต้นมา นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีผลการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ต่ำลงตามลำดับ  ส่งผลต่อการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบใน  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทำให้นักเรียนจากภูมิภาคอื่นเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีลดลง 
จึงทำให้นักเรียนที่ได้เข้าศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาจากผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม และโรงเรียนปอเนาะ  ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวดำเนินการสอนวิชาสามัญ และวิชาศาสนาอิสลามควบคู่กัน  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาสามัญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่อนข้างต่ำ 
 ผศ.พักตรา  คูบุรัตถ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ
ค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
จำนวน 4 วิชา ๆ ละ 2 กลุ่ม ๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน  โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2553 โดยเนื้อหา
ประกอบด้วยสาขาวิชาเคมี  เรื่องปริมาณสัมพันธ์  แก๊ส ของเหลว ของแข็ง  กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สารประกอบคาร์บอน  ปฏิบัติการเคมี 
เรื่อง การไทเทรตกรม  –  เบส สาขาวิชาชีววิทยา  เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  การหายใจ  ระบบประสาท  ระบบย่อยอาหาร 
ระบบต่อมไร้ท่อ  การสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  ระบบหมุนเวียนเลือด  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี 
DNA  สาขาวิชาฟิสิกส์  เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  การเคลื่อนที่  1  มิติ  งานและพลังงาน  การเคลื่อนที่  แบบโพรเจกไทล์  
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม โมเมนตัมและการชน  ไฟฟ้าสถิต สมดุลสถิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการเรียนคณิตศาสตร์ให้ประสบ
ผลสำเร็จ  ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน การเขียนกราฟ
  นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมค่ายสอนเสริมความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร ์   สามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด  หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร. 0 7333 1303

  นางสาวสิริประภา ฤทธ์ิรักษา นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในงาน  “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครั้งที่ 9”ในโครงงานเรื่อง
“แบบจำลองโครงสร้างของเส้นเลือดในหัวใจด้วยระบบ L-systems”  เข้าร่วมการแข่งขัน
การพัฒนาโปรแกรมแห่ งประ เทศไทย   ครั้ งที่   12   (NSC  2010)   โดยผ่ านการคัด เลื อก
รอบที่  1  เมื่อเดือนตุลาคม  2552  และนำเสนอโครงการรอบที่  2  เพื่อคัดเลือก  เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
เมื่อวันที่  19  มกราคม  2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผลปรากฎว่า 
ผลงานได้รับคะแนนชนะเลิศระดับภาคใต้  ในประเภทโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (นักศึกษา)  และได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  โดยจะต้องนำ
ผลงานไปแสดงต่อผู้ร่วมงาน  และนำเสนอต่อคณะกรรมการอีกคร้ังในงาน  “มหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 9” (Thailand ICT Contest Festival 2010) 
เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไฮร์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดค่ายสอนเสริมความร ู้
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
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จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ 

ม.อ.ปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาว 

เรือยอกองประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน

 นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว  เรือยอกอง ประเพณี 
ม.อ.  เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่  3  เมื่อวันที ่ 13 กุมภาพันธ ์ 2553 
ณ แม่น้ำปัตตานี บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต  จังหวัดปัตตานี
ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  จังหวัดปัตตานี  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  และองค์การบริหารส่วนตำบล
รูสะมิแลจัดขึ้น  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี 
ระหว่างผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์  เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ  ตลอดจนเพื่อ
ส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ  
  การแข่งขันประกอบด้วยเรือยาว  10 ฝีพาย  เรือยอกอง
5 ฝีพาย  เรือไฟเบอร ์ 5 ฝีพาย ทั้งประเภทชายและหญิง  โดยมี 
นักกีฬาจากจังหวัดปัตตานี  ยะลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช  
สุราษฎร์ธานี   และจังหวัดใกล้เคียง  เข้าร่วมการแข่งขัน 
จำนวน   25   ทีมห ลังจาก ผู้ ว่ า ราชการ จังห วัด ปัตตา นี
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  เป็นการแสดงมโนราห์ 
โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี
 อาจารย์ถาวรินทร รักษ์บำรุง ประธานจัดการแข่งขัน
เรือยาว เรือยอกอง ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า
การแข่งขันเรือยาว  เรือยอกองประเพณี  ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน  
ในปี  2553  นับเป็นที่   3  ที่ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  สำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา  จังหวัดปัตตานี  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี   และ  องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล  
การแข่งขันเรือพายประกอบด้วยเรือยาว 10  ฝีพาย เรือยอกอง 
5  ฝีพาย    เรือไฟเบอร์  5  ฝีพาย  ทั้งประเภทชายและหญิง  
และ  โดยทุกประเภทจะได้รับเงิน  และถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศอันดับที่  1  -  3  พร้อมเงินรางวัลทุกประเภท

กว่าหนึ่งแสนบาท  โดยมีนักกีฬาจากจังหวัดปัตตานี  ยะลา  
นราธิวาส  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง 
เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 25  ทีม
 นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่
สอดคล้องกับห้วงเวลาและสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต้อง
แสดงถึงความสมานฉันท์ของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อันแสดงให้สาธารณชนได้ทราบว่าเราต่างก็ปรารถนาความ
สันติสุขและความสมานฉันท์ 
  “ในนามของจังหวัดปัตตาน ี ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะเห็นว่าการแข่งขันกีฬาทุก
ประเภท ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีเพื่อสุขภาพ
ที่ดีของนักกีฬา  และส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ  ดังนั้น
การแข่งขันเรือยาว  เรือยอกองในครั้งนี้  คาดหวังว่านักกีฬาได้
ร่วมการแข่งขันอย่างถ้อยที  ถ้อยอาศัย  ส่งผลให้เกิดความรัก
ความสามัคคี  ความสมานฉันท์  แสดงให้เห็นว่าประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติและรู้รัก
สามัคคี”  นายพิศาล ทองเลิศ กล่าวเพิ่มเติม
  สำหรับผลการแข่งขันประกอบด้วยเรือไฟเบอร์หญิง
รางวัลที่1  ได้แก่    โรงเรียนนราชประชานุเคระาห์  40  รางวัล
ที่  2  โรงเรียนบ้านน้ำดำ  รางวัลที่  3  หงษ์ตานี  A  รางวัลที่  4  
หงษ์ตานี  B  เรือไฟเบอร์ชาย  รางวัลที่  1  สิงห์บางไซ  รางวัลที่ 
2  อบต.โคกเคียน  (นราธิวาส)  รางวัลที่  3    อบต.รูสะมิแล   
รางวัลที่  4  กัลป์ซีรา  ประเภทเรือยอกอง  รางวัลที่  1  อบต.
โคกเคียน  รางวัลที่  2  เห็ดหูกวาง  รางวัลที่  3  พรเทพ  รางวัล
ที่  4  อบต.รูสะมิแล  ประเภทเรือยาว  10  ฝีพาย  รางวัลที่  1 
เรือวราศิร (สงขลา) รางวัลที่ 2  เรือมาดหนุน  (ปัตตานี)
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  นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  จัดโครงการศึกษาและพัฒนา
ชุมชนประมงต้นแบบนำร่องให้ เป็นสังคมที่มี
ความสุข   ทั้ งสุขภาพกายและใจ  มีคุณธรรม 
มี สภาพแวดล้ อมที่ ดี   โดยใช้ ก ระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โครงสร้างพื้นฐาน นำมาซึ่งอาชีพ 
เยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับสูง มีสวัสดิการที่มั่นคง
ที่เกิดมาจากการสร้างรายได้ของชุมชนเอง มีระบบสหกรณ์และ
กองทุนชุมชนที่สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้เองในอนาคต 
พร้อมกับมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
 ผศ.ดร. ซุกรี  หะยีสาแม หัวหน้าโครงการศึกษาและ
พัฒนาชุมชนประมงต้นแบบนำร่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า หมู่บ้านประมงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  เป็นประชาคมที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการตั้งบ้านเรือน
อยู่อย่างหนาแน่น ตามชายฝั่งทะเลหรือปากแม่น้ำ ประกอบ
อาชีพทำการประมงเป็นหลัก ประชาชนมีรายได้และระดับ
การศึกษาที่ค่อนข้างต่ำและมีฐานะยากจน ส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ  โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ปัญหายาเสพติด  นอกจากนั้นแล้ว
ประชาคมโดยทั่วไปมีลักษณะทางสังคมที่โดดเดี่ยว ขาดการ
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ขาดภาวะการเป็นผู้นำที่ดี ประกอบ
กับปัจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังประสบปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบมาตั้งแต่ปี 2547  เป็นต้นมา ส่งผล
ให้ชุมชนประมงพื้นบ้านที่มีปัญหาเดิมเป็นพื้นฐาน ต้องได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบอีกทางหนึ่ง
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยเฉพาะการมุ่งเน้น
ไปที่การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการวางปะการังเทียม การปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ำและขุดลอกร่องน้ำเป็นหลัก  ในขณะที่ปัญหา
พื้นฐานที่เกิดขึ้นในชุมชนประมงยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะชุมชนประมงพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรมได้   อีกทั้งการ
ดำเนินงานในลักษณะของการสร้างชุมชนต้นแบบให้ใกล้เคียง
กับชุมชนตามอุดมคติให้มากที่สุดนั้น   ยังไม่มีการนำไปปฏิบัติ
ให้เห็นผลชัดเจนได้  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย  มหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  จึงได้จัดโครงการศึกษา

และพัฒนาชุมชนประมงและต้นแบบนำร่อง  ได้แก่  ชุมชน
บ้ า น บ า ง ป ล า ห ม อ   อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง   จั ง ห วั ด ปั ต ต า นี  
ชุมชนบ้ านลุ่ ม   อำ เภอสายบุ รี   จั งหวัดปัตตานี   ชุมชน
บ้านรูสะมิแล   อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ชุมชนบ้านทอน
อำ เภอ เมื อ ง   จั งหวั ดนราธิ วาส   ชุ มชนบ้ านปะนา เ ระ 
อำเภอปะนะเระ  จังหวัดปัตตานี  โดยใช้การจัดตั้งสหกรณ์
หรือกองทุนชุมชนประมงพื้นบ้าน  เป็นเครื่องมือในการ
สร้างเครือข่ายเพื่อรวบรวมทุนทั้งที่ เกิดจากการสนับสนุน
จากภาครัฐ การเก็บสะสมเงินออมของสมาชิก  เพื่อนำไปใช้
การลงทุนทางธุรกิจ  สร้างงานอาชีพให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ พร้อมกับจัดระบบสวัสดิการกลางให้แก่สมาชิก
ต่อไป กิจกรรมในลักษณะของสภาเครือข่ายชุมชนประมง
พื้นบ้าน จำเป็นต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อสะท้อนสภาพ
ปัญหา การพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

ชุมชนบ้านบางปลาหมอ

ผศ.ดร. ซุกรี  หะยีสาแม

ชุมชนบ้านปะนะเระ

ชุมชนบ้านทอน

ชุมชนบ้านลุ่ม

นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี สร้างหมู่บ้านประมง

ต้นแบบนำร่องโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำมาซึ่งรายได้..

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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ชุมชนบ้านรูสะมิแล

 ผศ.ดร. ซุกรี หะยีสาแม กล่าวเพิ่มเติมว่า  โครงการดังกล่าวใช้กลยุทธ์การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
ด้วยวิธีดำเนินการแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม    มุ่งประเด็นด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  
การดูแลสุขภาพกายและใจ   การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและประชาคม   การปรับภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐาน 
การสร้างระบบสวัสดิการหมู่บ้าน    เสริมความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาเดิมและสร้างอาชีพเสริมอย่างจริงจัง  
การแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด   การสนับสนุนการดำเนินงานทางศาสนาและงดการสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดหลัก
การทางศาสนา    โดยในแต่ละพื้นที่จะลักษณะกิจกรรมและแผนงานการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพชุมชน แผนงานการ
สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ   แผนงานการพัฒนาคุณภาพสังคมและจัดระบบสวัสดิการชุมชน แผนงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพัฒนาคุณภาพศึกษาทั้งสายศาสนาและสามัญ และแผนงานการพัฒนา
เศรษฐกิจ อาชีพทางเลือกและอาชีพเสริม 

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่  4  โดยมี
รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโอวาท
ให้ตระหนักถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า
          
 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง 
 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
 ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง 
 ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์” 

 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  กล่าวว่า นักศึกษาท่ีจะสำเร็จในปีการศึกษาน้ี 
ถือว่าเป็นบัณฑิตซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว  เป็นที่พึ่ง
ของตนเองและผู้อื่นได้เป็นผู้มีความรู้ ความคิด สังคมโลก
ยุคปัจจุบันถือเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ต่อกันอย่างกว่างขวางมีการเปล่ียนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว
ซึ่งนักศึกษาทุกคน แม้จะสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็จะต้อง
ทำงานเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ ดังนั้นบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ ควรเป็นบัณฑิตที่พัฒนาคุณลักษณะของตนเอง
ให้เป็นที่เรียนรู้ตลอด

ชีวิตจึงจะอยู่ ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ  และเหนือกว่า
ด้านความรู้   นักศึกษาควรมีศักยภาพในการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณค่ารับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งความสำเร็จที่ได้มา
ในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่จะต้องก้าวไปสู่ความสำเร็จ
ในขั้นต่อๆไป  ซึ่งจะต้องฝ่าอุปสรรคต่างๆด้วยความอดทน 
มั่นคง  กล้าหาญและดำรงตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ
 ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ผู้ที่สอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้ ทำให้พ่อแม่ มีความสุข และเมื่อทราบว่าบุตร
หลานจะจบการศึกษา ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่
นักศึกษาจบการศึกษาในปีนี้  ถือได้ว่าทำให้พ่อแม่มีความสุข
อย่างเต็มที่และจะยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีก  เมื่อพวกเรา
ทุกคนจบการศึกษามีงานทำเป็นหลักเป็นฐาน  
 “หวังว่าทุกคน ณ ที่นี้ จบการศึกษาในปีนี้จะใช้ความรู้ 
ความสามารถ ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ขออวยพรให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรง 
มีความสุข ความเจริญ และมีความก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป”    
ผศ.สมปอง ทองผ่อง  กล่าวเพิ่มเติม
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  ส ถ า บั น ส มุ ท ร รั ฐ เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  จัดการแสดง  
“มหัศจรรย์แห่งแผ่นดิน” ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีอนาชีดเพื่อ
สันติภาพของ เยาวชนมหาวิทยาลัยในโครงการวัฒนธรรม
เพื่อสันติภาพ  เมื่อวันที่  8-9 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  เพื่อใช้เครื่องมือ
ทางวัฒนธรรม ผนวกกับนวัตกรรมใหม่  ในการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ประกอบกับเปิดโอกาสให้เยาวชน
แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในการนำเสนอ  เสนอแนะ วิธี
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  เพื่อก่อให้เกิดความสมานฉันท์   ทั้งนี้
โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  
เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
 ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นย่างต่อเนื่อง หลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ล้วนพยายามศึกษาถึงแหล่งที่มา และ
มูลเหตุของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พร้อมทั้งมีการนำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาในหลายๆ วิธี แต่
ทว่าความรุนแรงในพื้นที่ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงและส่งผลให้สังคม
ภายนอกมีทัศนคติ และความรู้สึกในเชิงลบต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวและความแตกแยกในสังคม
สภาพสังคมปัจจุบันทุกภาคส่วนล้วนมีบทบาทในการชี้นำความคิด
ของคนในสังคม  แต่ประการสำคัญที่มีความจำเป็นในการชี้นำ
ความคิดของคนในสังคม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ภายใต้วัฒนธรรมอันดีงามของประชาชน
ในพื้นที่
  โครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่
นำวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มาบูรณาการกับการแสดง  เพื่อ
สะท้อนชีวิตของสังคมที่มีความเสมอภาคในการใช้ชีวิต โดยมีการนำ
สื่อวัฒนธรรมในพื้นที่  อาทิ  อานาชีด สีละ  รองเง็ง ดีเกฮูลู  ที่เป็น
อัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ยังได้
นำเสนอสื่อละครเวทีนำเข้าไว้ด้วยกัน  เพื่อสร้างอรรถรสในการรับชม 
และรับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้น  โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ 
ตลอดจนการดึงทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ซึ่ ง เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ท ำ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ถ่ อ ง แ ท้  
เพื่อขจัดรากเหง้าของความขัดแย้ง และความรุนแรง ซึ่งแนวทางนี้
เ ป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ส อดคล้ อ ง ต า ม ลั ก ษณะข อ ง สั ง ค ม 
วัฒนธรรม และศาสนาของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ดร.อุสมาน  สารี  ผู้อำนวยการสถาบันสมุทรรัฐ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า  
โครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ นำเสนอผ่านละครเวที
อนาชีดเพื่อสันติภาพ  ได้จัดขึ้น  2  รอบ  โดยรอบแรก
เมื่ อวั นที่   8   กุมภาพันธ์   2553   เวลา   13 .30   น . 
รอบที่สองวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 19.30 น. ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต-
ปัตตานี นับว่าเป็นการนำสื่อวัฒนธรรม และการแสดง
เข้าไว้ด้วยกัน  ทั้งนี้ เป็นการเรียนรู้   อนุรักษ์  ส่งเสริม 
และเผยแพร่  เพื่อเสริมความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
วิถีชีวิต และเสริมสร้างความสมานฉันท์จากวัฒนธรรม
อีกด้วย  โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคน
ในพื้นที่มากกว่าสื่อกระแสหลัก ทั้งนี้ยังเป็นการเผยแพร่
นวัตกรรมในด้านต่างๆ  เพื่อการพัฒนาทางด้านความคิด 
ทางสติปัญญา  เพื่อเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้  และ
ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างลงตัว 
คาดว่าผลในระยะยาวที่จะตามมานำไปสู่การหา
แนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และเยาวชนได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดมากยิ่งขึ้น สามารถหาวิธีการสร้าง
สันติสุขสู่ชายแดนใต้  ผลในขั้นนี้อาจจะต้องใช้เวลา
เป็นส่วนสำคัญในการสร้างผลตอบรับที่ต้องการ  

“มหัศจรรย์แห่งแผ่นดิน”   ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีอนาชีด
เพื่อสันติภาพของเยาวชน ม.อ.ปัตตานี
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Road Show : 
สร้างสายใยศึกษาศาสตร์

เขียนโดย นายลุกมาน มะยิ
ภาพโดย นางสาวสุไม บิลไบ  คณะศึกษาศาสตร์

 “หนูกลัวระเบิด ไม่กล้าไปเรียนที่ ม.อ.ปัตตานี หรอกค่ะ”  เสียงจากนักเรียนสาวคนหนึ่ง  ซึ่งกล่าวด้วยถ้อยคำ
ตรงไปมาแก่เจ้าหน้าที่จาก  ม.อ.ปัตตานี  ที่มาปฏิบัติหน้าที่ เดินสายแนะแนวสัญจรสร้างสายใยแก่น้องๆ 
ใน 5 จังหวัดภาคใต ้และนี่คงเป็นคำพูดที่คนในพื้นที่อย่างเรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ จนชิน แต่สำหรับการเดินทางไป
สัญจรครั้งนี้   ทำให้เรารู้ว่ายังมีเสียงอีกด้านหนึ่งจากคนนอกพื้นที่ที่อยากจะบอกว่า  “หนูอยากมาเรียนที่
คณะศึกษาศาสตร์ม.อ.ปัตตานี คะ”
 ต้องขอขอบคุณ ผศ. สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
และ รศ.ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และทุกคณะวิทยาเขตปัตตานี ที่เล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการจัดโครงการ  และส่งตัวแทนคณะพร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาไปแนะแนวสัญจรสร้างสายใย
แก่น้องๆ  โรงเรียนต่าง  ๆ  ใน  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ  ภูเก็ต  ตรัง  กระบี่  นครศรีธรรมราช  และสงขลา 
เมื่อวันที่  25-29 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองชุมชน และนักเรียน ซึ่งนับ
ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ดังนั้นเรามาฟังเสียงนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งใจอยากจะมาเป็นพี่น้อง
ศึกษาศาสตร์ กันครับ
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  “หนูอยากจะศึกษาใน  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการ       ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์       ม.อ. ปัตตาน ี    มากค่ะ 
เพราะตนเองรู้สึกว่าชอบด้านนี้เป็นพิเศษ  เรียนได้เกรด  4  ทุกตัวโดยเฉพาะวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 
ที่สำคัญการเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์นั้นเข้มข้นมาก และเชื่อว่าอาจารย์เก่งๆ หลายท่านที่เคยได้ยินชื่อ
จะช่วยให้สามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็นครูที่ดีในอนาคตได้ค่ะ”
 นางสาวสุนิตา ไชยชนะ ชั้น ม. 5/3  

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

  “หนูสนใจในสาขาวิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มากๆ  ค่ะ  เพราะหลังจาก
ที่พี่ๆ  ได้อธิบายให้พวกเราฟังแล้ว  รู้สึกว่าคณะศึกษาศาสตร์  ม.อ.  เป็นคณะที่เก่าแก่และลูกศิษย์ 
ที่จบที่นี้ได้งานกันทั้งนั้น จึงอยากจะจบมาและได้งานทำเป็นคุณครูที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะ

นางสาวนรัชพร กลับคง ชั้น ม.6/1
โรงเรียน เมืองกระบี่

  “ตอนนี้ตนเองติด  Ent  ตรง  สาขาวิชาเอกอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์  ม.อ.ปัตตานี  ครับ 
โดยส่วนตัวแล้วตนเองชอบฝึกฝนภาษาอังกฤษและมีความถนัดในการเรียนวิชาน้ี  จึงต้ังใจ
อ่านหนังสือและสอบเข้าคณะศึกษาศาสตร์ทันที  เพราะมีความเชื่อมั่นในสถาบัน  และ
คุณภาพการสอนของครูบาอาจารย์ที่นั่น ซึ่งตนเองคิดว่า เมื่อจบแล้วจะสอบเป็นครู ตชด.”
  นายอภิวัฒน์ บุชชงดิ์  ชั้น ม.6/2

โรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

  อย่างไรก็ตาม  เมื่อเราถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นนั้น  น้องอภิวัฒน์ 
ตอบว่า  “ไม่มีความกังวลใจครับ เพราะไม่ใช่ทุกพ้ืนท่ีใน 3 จังหวัดท่ีมีเหตุการณ์ร้ายและเช่ือม่ันในมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัย ทหาร และตำรวจ ที่ดูแลนักศึกษา จึงไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นปัญหาสำหรับการเรียนครับ” ส่วนด้านน้อง นรัชพร 
ตอบว่า  “ก็กลัวค่ะ และพ่อแม่ก็ไม่ให้ไปเรียนที่นั่นด้วย แต่ตัวเองคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรรุนแรงขนาดนั้น เห็นพี่ๆ ที่มาแนะแนวที่นี่
หน้าตาก็มีความสุขมาก ดูเป็นกันเอง และรู้สึกอบอุ่นคะ คงจะไปคุยกับที่บ้านดูก่อนเพราะคิดว่าถ้าไปเรียนที่นั้นคงจะมีความสุข
จนลืมความทุกข์ไปเลยก็ได้ค่ะ” 
  ฟังเสียงน้องๆจากโรงเรียนต่างๆ  รู้สึกยังไงกันบ้างครับ  แม้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบจะบั่นทอนความสนใจของคนนอก
พื้นที่บ้าง  แต่สำหรับบางคนแล้ว  สายใย  ม.อ.ปัตตานี  ยังคงเป็นสายใยแห่งความผูกพันที่จะเชื่อมน้องๆ  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
และใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยในท่ามกลางการเรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรม

  “ตอนนี้ติดคณะศึกษาศาสตร์  ม.อ.ปัตตานี  สาขาวิชาเอกจิตวิทยาแล้วค่ะ  เหตุผลที่เลือกที่นี่คือ 
เช่ือม่ันในสถานศึกษาของท่ีน่ีเม่ือจบมาแล้วน้ันสามารถทำงานราชการได้เพราะได้ใบประกอบวิชาชีพด้วย 
นอกจากนี้อยู่ไกล้ที่บ้านด้วยค่ะ พ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากนัก”
  นางสาวฐิติกานต์ อนุราช ชั้น ม.6/2

โรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

 นอกจากน้ี เราได้รับข่าวว่ามีนักเรียนบางกลุ่ม Ent ติดคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี 

เรามาฟังเสียงของนักเรียนว่าทำไมถึงอยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์ กันครับ.. 
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         สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องลงพื้นที่

                       แนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

           และ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลา

 

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี   จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการเรียนการสอนก่อนเข้าสู่
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งการดำเนินชีวิต
ในสังคมปัจจุบัน
 อาจารย์สมศักดิ์  เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย-

สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต ้ที่มีภารกิจโดยตรงในการจัดการระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบว่ามาตรฐานและคุณภาพของนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างต่ำ ประกอบกับสถานการณ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างมาก    สำนักส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่องซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการบริการวิชาการชุมชนจึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ2 อำเภอในจังหวัดสงขลา 
ให้มีความสามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานการศึกษาตามระเบียบของสถาบันการศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าว
จัดขึ้นเมื่อวันที่  25 มกราคม-  20  กุมภาพันธ์  2553  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ  โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา  อำเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส  โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา  อำเภอรามันรามัน  จังหวัดยะลา  โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ  อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา  โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  
โรงเรียนบำรุงอิสลาม  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    โรงเรียนตากใบ  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  โรงเรียนตายุลอิสลาม 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  เป็นต้น
 อาจารย์สมศักดิ์  เหล่าเจริญสุข  กล่าวเพิ่มเติมว่า    การจัดโครงการในครั้งเป็นโครงการความร่วมมือกับคณะ 
หน่วยงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
นอกจากนี้เป็นการพัฒนาการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะ
เป็นประโยชน์และมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือที่  มหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี    รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยการเข้าถึงชุมชน
เพื่อรับทราบปัญหาและข้อมูลต่างๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย  ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ในการรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาต่อเพิ่ม นอกจากนี้โครงการ
ดังกล่าวยังสร้างความรัก  ความภูมิใจในบ้านเกิด  และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนาและสร้างความสนใจให้กับ
เยาวชนในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในภูมิลำเนาของตนเอง และยังเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย
ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาที่สำคัญของชาติอีกประการหนึ่งด้วย

อาจารย์สมศักดิ์  เหล่าเจริญสุข

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th

14



คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เคมี-ชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช / ด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ระดับปริญญาโท
 วิธีวิทยาการวิจัย เทคโนโลยีพอลิเมอร์ เคมีประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
 เทคโนโลยีพอลิเมอร์  วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2532 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เทียบเท่าต่างประเทศ เปิดสอน
วิทยาอิสลามนานาชาติ วิทยาการอิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในต่างประเทศ บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี
 อิสลามศึกษา กฎหมายอิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 
ตะวันออกกลางศึกษา
ระดับปริญญาโท
 อิสลามศึกษา (อูศูลุดดีน ชะรีอะฮ ครุศาสตร์อิสลาม ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม)
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

คณะวิทยาการสื่อสาร
 ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น ผลิตรายการวิทยุ
และโทรทัศน์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้  ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
 นิเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการจัดการ การสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนา      
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการสร้างความ
เข้าใจและสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ
บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิจัย
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง(ต่อเนื่อง) ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์งานสังคม รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้ โดยเฉพาะการวิจัยทางด้าน
การเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้าง
ประสบการณ์ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์
 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในการสอนและฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 

บัณฑิตศึกษา
 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวัสดิการ
 หอพักนักศึกษา  11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

   

 กวา่ 40  ป ี  ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี   มุง่ผลติบณัฑติทกุระดบั  ใหม้คีวามรู ้
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ คือ การทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต  
ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์

 จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2511 ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า 40 ปี
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  (วิทยาศาสตร์) เคมี  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  (ศิลปศาสตร์) ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
  (ศึกษาศาสตร์) การประถมศึกษา คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  (ศึกษาศาสตร์) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ระดับปริญญาโท 
  จิตวิทยาการศึกษา ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน การบริหารการศึกษา ประถมศึกษา 
  พลศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพ การวัดผลและการวิจัย  วิทยาศาสตร์ศึกษา การปฐมวัยศึกษา
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา การออกแบบและระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
  การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
 คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 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 สาขา
สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนาสังคม การจัดการสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 
การเรียนการสอนเน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
ระดับปริญญาตร ี
  ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาอาหรับ มลายูศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา 
การจัดการสารสนเทศ พัฒนาสังคม
ระดับปริญญาโท
  ภาษาไทย  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
และด้านเทคโนโลยี จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ในสาขาวิชาโทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม
ซึ่งมีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรม
อาหารทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
วิธีวิทยาการวิจัย ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีการประมง (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/ด้านการ
ผลิตภัณฑ์ประมง) 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัยที่หน่วยพยาบาล
 (2).  การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3).  กรณีป่วยมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี 
โรงพยาบาลยะลา
 (4). กรณีอุบัติเหตุมีสิทธิ์ เข้ารับการรักษา
พยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐเอกชนคลินิก
และโพลีคลินิก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1).  ทุนทำงานแลกเปลี่ยน     
 (2).  ทุนทั่วไป  
 (3). ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 เงินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละ ไม่เกิน 2,000 บาท
 กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม
ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th

15




