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	 ดาโต๊ะ	 ศรี	 อะหมัด	 ซัมซามิน	 ฮาชิม	 ผู้อ�านวยความสะดวก
ของรัฐบาลมาเลเซียในคณะท�างานร่วมเพ่ือกระบวนการพูดคุย
สันติภาพ	ย�้าการเมืองไทยสงบ	การเจรจาสันติภาพท้ังสองประเทศ
เดินหน้าต่อไป	แต่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องตอบถึงความต้องการของ
ตนเองให้ได้	 ขณะท่ีภาครัฐกล่าวย�้าว่าหัวใจของการลดปัญหา
ความรุนแรง	คือต้องลดเงื่อนไขความรุนแรงทุกรูปแบบ	ต้องใช้สันติ
วิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง
	 คณะวิทยาการสื่อสาร	วิทยาลัยอิสลามศึกษา	คณะรัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร ่วมกับศูนย์
เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้	 และสถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	 จัดงานมหกรรมวันส่ือ
สันติภาพชายแดนใต้	 	ณ	คณะวิทยาการสื่อสาร	 โดยมีนักวิชาการ
ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 สื่อมวลชน	 รวม	 300	 คน	 เข้าร่วมงาน	 โดยมี
ปาฐกถาพิเศษเรื่องสันติสนทนาและกระบวนการสันติภาพ
ชายแดนใต้/ปาตานี	 :	 หน่ึงปีท่ีผ่านมาและอีกหลายปีต่อจากน้ี	
โดย	ดาโต๊ะ	 ศรี	 อะหมัด	 ฮาซิม	 ผู้อ�านวยความสะดวกของรัฐบาล
มาเลเซียในคณะท�างานร่วมเพ่ือกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
การเสวนาเรื่อง	 หนึ่งปีท่ีผ่านมาและก้าวต่อไปของกระบวนการ
สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี	 โดยมี	 ศ.ดร.ดันแคน	 แมคคาร์โก			
มหาวิทยาลัยลีดส์	 สหราชอาณาจัก	 รศ.ดร.กามารุซามัน	อัสกันดาร์		
มหาวิทยาลัยซายน์มาเลเซีย		ประเทศมาเลเซีย		พล.ต.นักรบ	บุญบัว
ทอง	 รองผู้อ�านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่	 5	 กองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 ผศ.ป ิยะ	 กิจถาวร
รองเลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้		เป็นผู้
ร่วมเสวนา	 ด�าเนินรายการโดย	 จอมขวัญ	 หลาวเพ็ชร์	 ผู้ด�าเนิน
รายการคมชัดลึก	ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล			
	 จากนั้นการน�าเสนอผลการวิจัยเพื่อสะท้อนภาพ	การน�าเสนอ
ข่าวสารกระบวนการวันติภาพผ่านสื่อประเภทต่างๆ	 ในรอบปีที่ผ่านมา 
โดยอาจารย์สมัชชา	นิลปัทม์	 คณะวิทยาการสื่อสาร	ม.อ.	ปัตตานี	
น.ส.รุ่งรวี	 เฉลิมศรีภิญโญรัช	 นักวิจัยอิสระ	 การน�าเสนอเวทีความรู	้
“วารสารศาสตร์สันติภาพเพ่ือสันติธรรม” (Peace Journalism
for Civility)	 	ผศ.ดร.วลักษณ์กมล	จ่างกมล		คณบดีคณะวิทยาการ
สื่อสาร	 ม.อ.	 ปัตตานี	 	 ดร.พรรษาสิริ	 กุหลาบ	 คณะนิเทศศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	น.ส.ฐปนีย์	 เอียดศรีไชย	ผู้สื่อข่าวรายการ
สามมิติ	 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	 ช่อง	3	 นายสมเกียรติ	 จันทรสีมา

เปิดเวทีมหกรรมวันสื่อสันติภาพ
ชายแดนใต้  ณ วิทยาเขตปัตตานี

ผอ.ส�านักเครือข ่ายส่ือพลเมือง	 สถานีโทรทัศน ์ 	Thai 	 PBS
แลกเปล่ียนโดย	 :	 รศ.ดร.อุบลรัตน์	 ศิริยุวศักดิ์	 นักวิชาการด้านสื่อ
ด�าเนินรายการโดย	 :	 รศ.ดร.กุสุมา	 กูใหญ่	 คณะวิทยาการสื่อสาร
ม.อ.ปัตตานี
	 ผศ.ดร.ศรีสมภพ	 จิตภิรมย์ศรี	 ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์เฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์ภำคใต้	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี		
เปิดเผยถึงท่ีมำของกำรจัดโครงกำรว่ำ	 นับจากปี	 2554	 เครือข่าย
ส่ือภาคประชาสังคมจ�านวนหนึ่งได้ริเริ่มผลักดันให้เกิด	 “วันสื่อทาง
เลือกชายแดนใต้”	 ซึ่งจัดทุกวันท่ี	 13	มีนาคมของทุกปี	 เพ่ือให้เป็น
สัญลักษณ์การแสดงออกถึงการท�างานร่วมกันของเครือข่ายท่ีมี
เป้าหมายสร้างพลังการต่อรองกับผู้ใช้ความรุนแรงทุกฝ่าย	และใช้
ส่ือเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 	 เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กระบวนการสื่อสาร
สาธารณะจนน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงท่ีดีต่อทุกฝ่าย	 ซึ่งได้จัด
ต่อเนื่องมา	 3	ปีแล้ว	 และในปี	 2557	 ในวาระที่ผ่านทศวรรษความ
รุนแรง	 และครบรอบ	 1	ปีการริเริ่มกระบวนการสันติภาพ	บทบาท
ของวันส่ือทางเลือกชายแดนใต้	 จึงถือโอกาสน้ีปักหมุดหมายใหม่
เปลี่ยนเป็น	 “มหกรรมวันส่ือสันติภาพชายแดนใต้”	 เพ่ือท�าหน้าท่ี
สร ้างความหมาย	 และสนับสนุนบทบาทเครือข ่ายสื่อภาค
ประชาสังคมในการเสริมสร้างกระบวนการสันติภาพให้เข้มแข็ง	และ
สามารถเดินต่อไปอย่างมั่นคงย่ิงขึ้น	 โดยวัตถุประสงค์ของงานนี้เพ่ือ
ต้องการสร้างกระบวนการสันติภาพจาก	“คนข้างล่าง”	และ	“คนใน” 
ขอ งคู ่ ขั ด แย ้ ง หลั ก 	 และผู ้ ใ ช ้ ค ว าม รุ นแ ร ง จ าก ทุ กฝ ่ า ย
ให้สังคมไทย	และนานาชาติได้รับรู้
	 ดำโต๊ะ	ศรี	อะหมัด	ซัมซำมิน	ฮำชิม	ผู้อ�ำนวยควำมสะดวก
ของรัฐบำลมำเลเซียในคณะท�ำงำนร่วมเพื่อกระบวนกำรพูดคุย
สันติภำพ	 กล่ำวตอนหน่ึงจำกำรปำฐกถำพิเศษเรื่องสันติสนทนำ
และกระบวนกำรสันติภำพชำยแดนใต้/ปำตำนี	 :	 หนึ่งปีที่ผ่ำนมำ
และอีกหลำยปีต่อจำกนี้	 ว่ำ	 นับจากมีการพูดคุยสันติภาพระหว่าง
รัฐไทยกับขบวนการบีอาร์เอ็น	 แต่ยังคงมีเหตุรุนแรงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะๆ	ท�าให้หลายฝ่ายสรุปว่า	 การพูด
คุยสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับขบวนการ	 BRN	 ล้มเหลว	 ซึ่งเป็น
ความเข้าใจท่ีผิด	การที่ปัจจุบันมีการหยุดชะงักการพูดคุยสันติภาพ		
เนื่องจากปัญหาการชุมนุมทางการเมืองที่กรุงเทพฯ	 ประกอบกับ
รัฐบาลอยู่ในฐานะรักษาการ	 จึงไม่สามารถด�าเนินการพูดคุย
สันติภาพท่ีเป็นทางการได้	 เมื่อรัฐบาลไทยสามารถแก้ปัญหา
การเมืองภายในได้		การพูดคุยสันติภาพก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้			
 พล.ต.นักรบ	 บุญบัวทอง	 รองผู้อ�ำนวยกำรประสำนกำร
ปฏิบัติท่ี	 5	 กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยรำชอำณำจักร	
กล่ำวว่ำ	 	 1	ปีที่ผ่านมาของการพูดคุยเพื่อสันติภาพฝ่ายความมั่นคง
ให ้การสนับสนุน	 เพราะเป ็นหลักสากลของการแก ้ป ัญหา
ความขัดแย้งซึ่งทุกอย่างต้องจบลงที่การพูดคุย	



	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และมหาวิทยาลัยทักษิณ	 จัด
โครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ	
“ศึกษาศาสตร์วิจัย”	 ครั้งท่ี	 1	 ระหว่างวันที่	 29-30	พฤษภาคม	2557	ณ	
โรงแรมหรรษา	 เจบี	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษา	และสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับ
การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางการวิจัย
 ผศ.ดร.ณัฐวิทย์	พจนตันติ	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	กล่าวว่า	คณะศึกษาศาสตร์	เห็นความ
ส�าคัญและความจ�าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการจัดการ
เรียนรู้ที่น�าองค์ความรู้ของการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง
และส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด	 และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการ
เรียนรู้	โดยอาศัยกระบวนการวิจัยที่ควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์เรียน
รู้มาอย่างต่อเน่ือง	ท�าให้มีผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการ
ศึกษาของประเทศซึ่งมีคุณค่าแก่การน�าไปใช้ให้เกิดมรรคผลท่ีดีต่อวงการ
ศึกษาไทย		

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดเวทีวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
“ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 1
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มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี วันอังคารที่ 21 กันยายน  2541

สองนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 
รับรางวัลศิลปินบัวหลวงยอดเยี่ยม และรางวัลศิลปินดาวเด่น
บัวหลวงสร้างสรรค์  ปี 2556

บัณฑิต ม.อ. “ต้องทำางานเป็น และมีคุณธรรม”

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

จังหวัดปัตตานี เปิดงานมหกรรมอาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อแนะแนวอาชีพส่งเสริมการมีงานทำารองรับประชาคมอาเซียน

ม.อ. ร่วมงาน ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 มีนักเรียน
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนใจร่วมงานกว่าสองหมื่นคน

นักจิตวิทยา ม.อ.ปัตตานีและเครือข่ายนักจิตวิทยาจังหวัดปัตตานี
ออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงกับเด็ก

กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกภาษามลายูและมลายูศึกษา
เปิดเวทีราตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมมลายู ณ วิทยาเขตปัตตานี

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี  ออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา 
เกือบ 100% โดยใช้ระบบการเลือกตั้งออนไลน์

ภาพเป็นข่าว

แนะนำาหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

	 “ตนไม่รู้ว่าคนท่ีอยู่บนโต๊ะพูดคุยสันติภาพ	มีสิทธิแค่ไหนใน
การตอบค�าถาม	 ในขณะท่ีคนในพ้ืนท่ีต่างก็ให้ความหวังกับคนท่ีไป
เจรจาบนโต๊ะ	แต่เมื่อพูดคุยไปแล้วไม่ได้อธิบายให้สาธารณะก็ท�าให้
ความหวังของคนที่รอข่าวอยู่	 รู ้สึกไม่ได้อะไรเลย	 ในการพูดคุย
สันติภาพต้องท�าความเข ้าใจถึงความคาดหวังจากพ้ืนที่ด ้วย
เพราะกระบวนการพูดคุยครั้งนี้เริ่มต้นผิดขั้นตอน	ทั้งนี้เพราะตัวแทน
กลุ ่มที่ เจรจาบนโต๊ะนั้น	 ไม่รู ้ว ่าเป ็นตัวแทนที่มาจากทุกกลุ ่ม
หรือเปล่า	 เพราะกลุ่มคนที่สร้างความไม่สงบในภาคใต้มีเยอะ”		
พล.ต.นักรบ	บุญบัวทอง		กล่าวเพิ่มเติม
	 ผศ.ปิยะ	 กิจถาวร	 รองเลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 กล่าวเพ่ิมเติมว่า	 หัวใจของการลดปัญหา
ความรุนแรง	คือต้องลดเงื่อนไขความรุนแรงทุกรูปแบบ	ต้องใช้สันติ
วิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง	 ซึ่งนโยบายการพูดคุยเพ่ือสันติภาพใน
ครั้งน้ี	 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบจึงเป็นวาระแห่งชาติไปแล้ว
แต่ในการพูดคุยเพ่ือสันติภาพน้ันจ�าเป็นที่ทุกคนต้องมีหน้าที่เป็น
กลไกในการพูดคุยท่ีหลากหลาย	 เพ่ือเป็นหลักประกันให้ทุกฝ่าย
ยอมรับ		10	ปีที่ผ่านมา	ได้มีการสูญเสียมามากพอแล้ว	ควรหันมาใช้
สันติวิธีในการพูดคุยท�าความเข้าใจต่อไปในภาวะที่มีความซับซ้อน
เช่นนี้	แม้เราไม่มั่นใจว่าปัญหาจะแก้ได้หรือไม่ก็ตาม

										คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยทักษิณ	จึงได้จัดโครงการ
ประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ	 “ศึกษา
ศาสตร์วิจัย”	ครั้งที่	1	ระหว่างวันที่	29-30	พฤษภาคม	2557		ณ	โรงแรม
หรรษา	 เจบี	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยทางการศึกษา	และสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ทางการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย		
โดยมีการน�าเสนอผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย	และ
แบบโปสเตอร์		ในหัวข้อที่น่าสนใจ	อาทิ	การบริหารการศึกษา		การพัฒนา
หลักสูตร	 การวัด	 ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา		
จิตวิทยา	 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม	 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	 สุขศึกษา	 พลศึกษา	 และวิทยาศาสตร์การกีฬา	 อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง		
	 เปิดรับนักวิชาการ	และนักวิจัยน�าเสนอผลงาน	จ�านวน	 300	คน		
ได้ที่	 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โทร	 :	 073-337386	 โทรสาร	 :	 073-348322		
อีเมล์	 :	 grad.edupsu@gmail.com	หรือ	 ดูรายละเอียดและสมัครผ่าน	
website	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ทั้งน้ีตั้งแต่บัดน้ี	 -	 30	 มีนาคม	
2557.



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



สองนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 
รับรางวัลศิลปินบัวหลวงยอดเยี่ยม และรางวัลศิลปินดาวเด่น

บัวหลวงสร้างสรรค์  ปี 2556
	 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ป ัตตานี 	 ได ้ รับราง วัลศิลป ินบัวหลวง
ยอดเ ย่ียม	 และรางวัลศิลป ินดาวเด ่น
บัวหลวงสร้างสรรค์	 จากโครงการประกวด
ดาวเด ่นบัวหลวง	 101	 	 จัดโดยมูลนิธิ
ธนาคารกรุง เทพ	 และหอศิลป ์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เมื่อ
วันท่ี 	 5-13	 พฤศจิกายน	 ที่ผ ่านมา	 ณ	
ห อ ศิ ล ป ์ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ	มีสถาบันการศึกษาเข้า
ร่วมโครงการรวม	24	สถาบัน
	 รายงานข่าวจากงานประชาสัมพันธ์	
แจ้งว่า	 โครงการดาวเด่นบัวหลวง	 101	
นอกจากจะ เป ็ นการ เป ิ ด เ วที ในการ
สร้างสรรค์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่แล้ว	 ยังได้
สร้างเครือข่ายสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้	 ผู ้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท	
แต่ละคนล้วนได้รับโอกาสที่ดีในวงการ
ศิลปะ	 ทั้ ง เคยได ้ รับราง วัลศิลปกรรม
ระดับชาติ	 ตลอดจนได้รับโอกาสให้ไปร่วม
แสดงผลงานศิลปะท่ีต่างประเทศอีกด้วย		
ในป ีนี้มี 	 มีสถาบันการศึกษา	 เข ้าร ่วม
โครงการ	 รวม	 24	 สถาบัน	 ประกอบด้วย		
คณะจิตรกรรม	 และคณะมัณฑนศิลป ์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์และคณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์	 วิทยาเขตเพาะช่าง			
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง		
มหา วิทยาลัยกรุ ง เทพ 	 มหา วิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม	่	มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	 ภาคพายัพ	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มหาวิทยาลัย
บู รพา 	 มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร ์		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
มหาวิทยาลัยทักษิณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
	 ส�าหรับผลการประกวดโครงการ
ดาวเด่นบัวหลวง	101	ปี	2556		แบ่งออกเป็น	
3	 รางวัล	 ประกอบด้วย	 รางวัลดาวเด่น
บัวหลวงยอดเย่ียม	 ได้แก่	 นางสาวกามีละ
อิละละ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จาก
ผลงาน	 	 “เจ้าสาว”	 เทคนิคภาพเขียนด้วย
เครยองบนดินสอพอง	 ได้รับทุนการศึกษา	
100,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ
	 รางวัลดาวเด ่นบัวหลวงความคิด
สร้างสรรค์		ได้แก่	นางสาวพฤตินันทร์	ด�านิ่ม	
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จาก
ผลงาน		“สภาวะสังขาร”			เทคนิคจิตรกรรม
ผสมภาพพิมพ์แกะไม้	 	 ได้รับทุนการศึกษา	
70,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ
 น า ง ส า ว ก า มี ล ะ 	 อิ ล ะ ล ะ
คณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร 	์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตป ัตตานี	 ผู ้ ได ้ รับ
รางวัลรางวัลดาวเด่นบัวหลวง
ยอดเยี่ยม		กล่าวว่า		ผลงานที่
ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล 	 “ เ จ ้ า ส า ว ”			
เป็นการน�าเสนอเรื่องราวการ
เลือกคู่ครองในชีวิตคู่	 ซึ่งเป็น
สิ่งเปราะบางส�าหรับผู ้หญิง	
เพราะความปรารถนาในการ
แสวงหาความสุข	 ความสมบูรณ์กับชีวิตคู	่

ความคาดหวังกับผู้น�าที่ดีในสังคมท่ีนับวัน
ย่ิงเลวร้ายข้ึนทุกวัน	 เพราะขาดผู้น�า	 ท�าให้
บางครั้งผู้หญิงต้องเป็นผู้น�าเสียเอง	 ความ
รู้สึกแรกที่ตัวเองนึกถึงเจ้าสาวคือ	 ความสุข	
ประทับใจกับชุดเจ้าสาว	 แต่หลังจากน้ัน
จะเป็นเช่นไร	 	 โดยใช้สีด�าแทนความคาด
หวังกับชีวิตคู ่ที่สมบูรณ์	 สีขาวแทนการ
แสวงหาความสุข		
	 “ส�าหรับการประกวดครั้งนี้เป็นเวที
แรกที่ลงแข่งขัน	 ขอขอบคุณท่ีให้โอกาสได้
มาอยู ่จุดนี้ 	 นับว ่าเป็นประสบการณ์ท่ีมี
ค ่ามาก	 ขอฝากน้องๆ	 ที่ก�าลังศึกษาว่า
การเรียนศิลปะท�าให้รู ้จักความเป็นตัวตน
ของตนเอง	 	 มีจุดหมายในชีวิตที่ชัดเจน
มีความพยายามและศรัทธาต่อการกระท�า 
ทุกอย่าง	 สุดท้ายส่ิงน้ันจะกลับมาหาเรา”
นางสาวกามีละ	อิละละ	กล่าวเพิ่มเติม	

05 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



“ต้องท�างานเป็น และมีคุณธรรม”
บัณฑิต
ม.อ.

รำยงำนข่ำวโดย	งำนประชำสัมพันธ์	กองกลำง

 รศ.ดร.วรวุธ	วิสุทธิ์เมธางกูร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์	 น�าเสนอแนวนโยบายและแนวทางการพัฒนา
นักศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมเมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2557	 โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัย
มีการพัฒนานักศึกษา	ทั้งในและนอกหลักสูตร	 เพ่ือให้ได้บัณฑิตที	่
“เก่ง	 ดี	 มีสุข”	 ตามแนวพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกท่ีให้
ยึดถือ	 “ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง”	 โดยมีการพัฒนาต่อ
เนื่องในหลายรูปแบบ	เช่น
	 อาศัยเครือข่าย	หน่วยงาน	อาจารย์บุคลากร	 เพ่ือนนักศึกษา	
ศิษย์เก่า	ผู้ปกครอง	สถาบันศาสนา	หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน
บูรณาการการเรียนการสอน	การวิจัย	 การบริการวิชาการ	 การท�า
กิจกรรม	การใช้ชีวิต	สร้างต้นแบบ	ตัวอย่าง	จากอาจารย์	บุคลากร	
เพื่อนนักศึกษา	ศิษย์เก่า	นอกจากนั้นยังมี	กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง
กิจกรรมบังคับเลือก	 และ	 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม	 เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส�านึกสาธารณะ	คุณธรรมจริยธรรมความมีวินัย	ทักษะทางสังคม
วิชาการหรือวิชาชีพ	สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย	ความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน	 ความเป็นลูกพระบิดา	 ความเป็นหน่ึงเดียว	
ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ให้ความสนใจกับเรื่องแนวทาง
การพัฒนานักศึกษาท่ีน�าเสนอโดยเห็นว่า	 การพัฒนาคนในระดับ
อุดมศึกษา	 จะต้องเน้นไปที่การฝึกให้คิดวิเคราะห์	 การมองข้าม
ศาสตร์เพ่ือการใช้ชีวิตอยู่อย่างย่ังยืน	 การคิดเป็น	 การมีความ
สามารถในการส่ือสาร	 การท�างานเป็นทีม	 และที่ส�าคัญต้องท�างาน
เป็น	และมีคุณธรรม	 โดยอาจารย์จะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสิ่ง
ดังกล่าวให้เกิดขึ้น	 โดยวิธีการท่ีเข้ากับยุคสมัย	 การเน้นให้คนเก่ง
วิชาการอย่างเดียวจะท�าให้คนกระด้างเกินไป	ดังนั้นหลายสถาบัน
จึงก�าลังเน้นค�าขวัญประจ�าสถาบัน	 และหลักสูตรที่แทรกคุณธรรม
และกิจกรรม	 ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยน�าแนวพระราชปณิธานท่ีให	้
“ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	 มาเป็นวัฒนธรรม
องค์กร	จึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
	 อย่างไรก็ตาม	 มหาวิทยาลัยอาจเป็นปลายทางของการ
พัฒนา	 เพราะการพัฒนาคนจะต้องมีการหล่อหลอมมาตั้งแต่เล็ก
โดยผ่านครอบครัว	 โรงเรียน	 จนถึงนโยบายของรัฐที่มีส่วนก�าหนด
วัฒนธรรมของประเทศ	มหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ใน
ระดับโรงเรียนโดยการสร้างเครือข่าย	 ท�าความรู ้จักและสร้าง
กิจกรรมร่วมกันกับครูและโรงเรียน	 โดยวิธีการดังกล่าวจะเป็นการ
สร้างวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้มหาวิทยาลัยด้วย

รวมพลัง
ราชการไทย

ลดใช้พลงังาน
1. ขับรถไม่เกิน 90 ก.ม./ชม.
 ความเร็วสูงสุดที่กฎหมายก�าหนดไว้
 - ทางธรรมดา   90 กม./ชม.  - ทางด่วน    110 กม./ชม.
 - มอเตอร์เวย์    120 กม./ชม.

 2. จอดรถไว้บ้านโดยสารสาธารณะ
 ถ้าผู้ใช้รถยนต์ร้อยละ 1 จากจ�านวน 5 ล้านคัน หันมาใช้บริการรถสาธารณะ
ด้วยระยะทาง 48 กม./วัน  ใน 1 ปี  (260 วันท�างาน) จะประหยัดน�้ามัน 52 
ล้านลิตร คิดเป็นค่าน�้ามัน 780 ล้านบาท

10 บัญญัติ ประหยัดน�้ามัน
3. ไม่ขับก็ดับเครื่อง
 การติดเครื่องยนต์จอดอยู่เฉยๆ เป็นเวลา 5 นาที  สิ้นเปลืองน�้ามันโดยเปล่า
ประโยชน์ 500 ซีซี
4. ทางเดียวกันไปด้วยกัน
 ถ้าขับรถยนต์ 5 คัน ไปทางเดียวกัน ที่หมายใกล้กัน ระยะทาง 48 กม./คัน  
(ไป-กลับ) ใน 1 ปี (260 วันท�าการ)  สิ้นเปลืองน�้ามัน 5,200 ลิตร คิดเป็น
ค่าน�้ามัน 78,000 บาท   ถ้าร้อยละ 1 ของรถยนต์ 5 ล้านคันใช้ Car Pool  
สลับขับ 5 คน ต่อรถ 1 คัน  ใน 1 ปี จะประหยัดน�้ามันได้ 41.6 ล้านลิตร
คิดเป็นเงิน 624 ล้านบาท (อ่านต่อฉบับต่อไป)

ที่มา: http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/PR/energy.html
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	 เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2557	นายวิทยา		พานิชพงศ์	ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี	 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาชีพสู่ประชาคม
อาเซียน	ณ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่ง
ส�านักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี	จัดขึ้น		เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน	นักศึกษา	
ได้มีความรู้	 ความเข้าใจท่ีถูกต้อง	 และสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพ		ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน		ทั้งนี้
ปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานในประเทศยังคงมีอยู่		
ด้วยเหตุที่กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข้อมูลข่าวสารโลกอาชีพ	 โลกการ
ศึกษา	และสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการ	ทั้งปัจจุบันและอนาคต		การ
จัดงานครั้งนี้	 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้ว่างงาน	 และผู้ท่ีจะจบการ
ศึกษา	 ได้เตรียมความพร้อมของตนเองได้ศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น
อย่างมีคุณภาพ	และการเข้าสู่ตลาดแรงงานท่ีมีมาตรฐาน	 รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	2558			
	 ภายในงาน	จัดให้มีนิทรรศการด้านอาชีพและการศึกษา	การ
ค�าปรึกษาแนะแนวอาชีพ	 การทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ		
การสาธิตและฝึกปฏิบัติงานอาชีพอิสระ	 การประกวดโครงงาน
ของนักเรียน	นักศึกษา	การตอบปัญหาอาชีพ	รวมถึงการประกวดครู
แนะแนวดีเด่น	 เผยแพร่ให้กับผู ้ไปร่วมงานได้ชมกันไปจนถึง
วันที่	13	กุมภาพันธ์	2557		

   จังหวัดปัตตานี เปิดงานมหกรรมอาชีพ
 สู่ประชาคมอาเซียนเพื่อแนะแนวอาชีพ
ส่งเสริมการมีงานท�ารองรับประชาคมอาเซียน
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ม.อ. ร่วมงาน

ตลาดนัดหลักสูตร
 ครั้งที่ 18 

มีนักเรียนจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหน

ือ

สนใจร่วมงานกว่า
สองหมื่นคน

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ร่วมออกบูธนิทรรศการตลาด
หลักสูตระดับอุดมศึกษา	เมื่อวันที่	30	มกราคม	–	31	มกราคม	2557	
ณ	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วภูมิภาคเข ้าร ่วม
จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร	 จ�านวน	 134	 บูธ	 	 โดยมี
ผศ.ดร.เด่นพงษ์	สุดภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	และเทคโนโลยี
สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		เป็นประธานในพิธีเปิด	เมื่อวันที่	
30	มกราคม	
	 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวทีจาก
สถาบันต่างๆ	การบรรยายพิเศษเรื่อง	เตรียมพร้อมเพื่อมหาวิทยาลัย
ในดวงใจ	มุ่งสู่เส้นชัย	Admission	บูธนิทรรศการแนะน�าหลักสูตร		
การบริการตอบค�าถามแนะแนวศึกษาต่อ
	 ผศ.ดร.เด่นพงษ์	 สุดภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ		กล่าวว่า	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผลิตบัณฑิต
เพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน	และเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย	การจัดโครงการครั้งนี้จึงตอบสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อันเป็นที่พ่ึงของประชาชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	สร้างงาน	สร้างรายได้	 จากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกสู่สังคม	 จึงขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าสมัครสอบคัดเลือก
และสามารถเข้ามาศึกษาในรั้วมอดินแดงได้ส�าเร็จ	ขอต้อนรับทุกคน
ให้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสังคมที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

          	นางสาววรรษมน	 	มหาทน	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน	กล่าวว่า	 การเข้าร่วมโครงการตลาดนัด
หลักสูตร	 เป็นการเปิดโลกทัศน์ท�าให้ตนได้ทราบถึงข้อมูลราย
ละเอียดการรับเข้าแต่ละมหาวิทยาลัย	 เป็นแนวทางในการศึกษาได้
อย่างดี	 อยากให้งานน้ีมีต่อไปทุกปีเพ่ือให้รุ ่นน้องได้ศึกษา	 เป็น
แนวทางในการตัดสินใจเลือกคณะที่ใช่	ชอบ	และชัวร์

 นางสาววิลาสินี	 	 ชู เวช	 โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง	จังหวัดขอนแก่น	 	 กล่าวว่า	 ตนได้เลือก
เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ในโครงการ
เรียนดีมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย	 ส�าหรับเหตุการณ์ในพ้ืนท่ีนั้นไม่ได้

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา	 เพราะคิดว่าตนต้องการจะไปหาความรู้	
เพียงแต่เราต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตในพื้นที่		
	 ส�าหรับผลการประเมินจากการเข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัด
อุดมศึกษา	 ครั้งท่ี	 17	 ปี	 2556	ณ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีผู ้
ตอบแบบสอบถาม	81	คน	จากแบบสอบถามจ�านวน	100	ชุด		พบ
ว่า	 มีนักเรียน	 และครูแนะแนวจากจังหวัดขอนแก่น	 กาฬสินธ์		
นครพนม		มหาสารคาม		มุกดาหาร		ร้อยเอ็ด		สกลนคร	หนองคาย	
หนองบัวล�าภู		อุดรธานี		เลย		เข้าร่วมกิจกรรม		นักเรียนส่วนใหญ่จะ
ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองเฉลี่ยเดือนละ	5,486	บาท	นักเรียนรับ
รู้ข่าวสารการศึกษาต่อจากส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นหลัก	 รองลงมาคือ	
จากโครงการแนะแนว	 ซึ่งนักเรียนมีความพอใจของการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี	 นักศึกษา	 ที่อยู่ประจ�าบูธ	 และการตอบข้อซักถาม	
และการรับรู้ข่าวสารจากเพื่อนๆ	
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	 เมื่อจบชั้น	ม.6		นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	สนใจเข้าศึกษาต่อใน
สาขาศึกษาศาสตร ์	 ส ่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	เป็นอันดับแรกรองลงมา	คือสาขาแพทย์ศาสตร์	ส่วนใหญ่
เลือกศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และสาขาพยาบาลศาสตร	์
ส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ตามล�าดับ	
ในส่วนของ	 ม.อ.ปัตตานี	 นักเรียนมีความสนใจเลือกเข้าศึกษาใน	
คณะศึกษาศาสตร์	 เป็นอันดับแรก	 รองลงมาคือคณะพยาบาล
ศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 คณะรัฐศาสตร์คณะศิลปกรรม
ศาสตร์	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	ตามล�าดับ	 สาเหตุท่ีเลือกเข้าเรียน	
ม.อ.ปัตตานี	 เนื่องจากมีสาขาวิชาท่ีตรงกับความต้องการ	 	 เป็น
อันดับแรก		รองลงมาคือ	เชื่อในคุณภาพการศึกษา		
	 ส่วนสาเหตุท่ีไม่เลือกเข้าศึกษาต่อที่	 ม.อ.ปัตตานี	 เนื่องจาก
ไม่สะดวกในการเดินทาง	 รองลงมาคือไม ่รู ้จักมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		

09 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 นักจิตวิทยาสงขลานครินทร ์และเครือข ่ายนักจิตวิทยา	
จังหวัดปัตตานี	 ซึ่งประกอบด้วย	นักจิตวิทยาบ้านปัตตานี	 บ้านพัก
เด็กและครอบครัวปัตตานี	โรงพยาบาลปัตตานี	และศูนย์สุขภาพจิต	
ที่	12	จังหวัดปัตตานี	ร่วมอ่านแถลงการณ์	ประณามผู้กระท�าความ
รุนแรงต่อเด็ก	 จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง	 และเรียก
ร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเร่งหาตัวผู้กระท�าความผิด	 เพ่ือด�าเนินคดี
ทางกฎหมาย	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2557		ณ	หน้าส�านักงานอธิการบดี	
ม.อ.ปัตตานี									

    ผศ.ดร.สุใจ	 ส่วนไพโรจน์	 อาจารย์ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว	 คณะศึกษาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
เป ิดเผยว ่า	 เด็กและผู ้ เยาว ์คือทายาทของ
แผ่นดิน	 คืออนาคตของประเทศชาติ	 เพ่ือมิให้มี
สถานการณ์และความรุนแรงทางการเมืองท่ีน�า

ไปสู่การสูญเสียทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก	-	ผู้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
อีก	 อันน�ามาซึ่งความทุกข์ความโศกเศร้า	 ทั้งๆ	 ท่ีเด็กมิได้มีส่วน
เก่ียวข้องกับความขัดแย้งเหล่าน้ัน	 ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักร่วมกัน
ปกป้องชีวิตเด็กและผู้เยาว์ดังต่อไปนี้
	 1.	 ขอเรียกร้องทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	และขอประณามผู้กระท�า
ความรุนแรงต่อเด็ก	ผู้เยาว์	และผู้บริสุทธิ์	จนน�าไปสู่การบาดเจ็บทั้ง
ทางร ่างกายและจิตใจในทุกรูปแบบ	 หรือการสูญเสียชี วิต
โดยเฉพาะไม่อาจยอมรับการกระท�าที่ท�าให้เด็กและผู้เยาว์เสียชีวิต
หรือได้รับอันตราย	ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือขาดความยั้งคิดก็ตาม	
	 2.นักจิตวิทยาสงขลานครินทร์	 และเครือข่ายนักจิตวิทยา	
จังหวัดปัตตานี	 ขอให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเร่งหาตัวผู้กระท�าความผิดเพ่ือ
รับโทษทางกฎหมาย	อีกท้ังขอให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 ผู้จัดการชุมนุม	
และผู ้ เ ก่ียวข้องเร ่งเยียวยาความสูญเสียที่ เกิดข้ึนกับเด็กและ
ครอบครัว	 ทั้งกรณีท่ีเสียชีวิต	 ได้รับบาดเจ็บ	 และได้รับผลกระทบ
ด้านจิตใจ	หรือความสูญเสียอื่นใด	อันจะส่งผลกระทบในระยะยาว	

นักจิตวิทยา
ม.อ.ปัตตานี 

 และเครือข่ายนักจิตวิทยาจังหวัดปัตตานี
ออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงกับเด็ก 

	 3.	พื้นที่ชุมนุมและพื้นที่โดยรอบ	ควรเป็นสถานที่ปลอดความ
รุนแรง	และพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก	เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเด็กคน
ใดต้องได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงทางการเมือง
อีกนักจิตวิทยาสงขลานครินทร์และเครือข่ายนักจิตวิทยา	 จังหวัด
ปัตตานีขอวิงวอนผู ้ ท่ีใช้ความรุนแรงตระหนักถึงเด็กท่ีต้องตก
เป็นเหยื่อ	
	 4.	 ในกรณีท่ีพบว่ามีเด็กในสถานที่ชุมนุม	 ขอให้ผู ้จัดการ
ชุมนุมและผู้ปกครองค�านึงถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้เยาว์
เป็นอันดับแรก	 โดยแนะน�าให้ผู้ปกครองไม่น�าเด็กเข้าร่วมการชุมนุม	
หรือพาเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงที่ยากจะประเมินความปลอดภัยได้	
	 5.	 นักจิตวิทยาสงขลานครินทร์และเครือข่ายนักจิตวิทยา	
จังหวัดปัตตานี	 ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตนในการปกป้องคุ ้มครองเด็ก	 ผู ้ เยาว ์
และผู้บริสุทธ์ิ	 เพ่ือความปลอดภัยจากสถานการณ์ความรุนแรง
ทางการเมือง	มิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก	 อันน�ามาซึ่งความ
สูญเสียและความเศร้าใจอย่างสุดซึ้งในสังคมไทย
	 “เด็กคืออนาคตของชาติ	 ผู้ใหญ่ควรดูแลเด็กให้ดี	 เด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงควรได้รับการดูแลด้านจิตใจเพ่ือการ
เติบโตท่ีดีในเวลาต่อไป”	 น.ส.ฟารีดะ	 น้อยทับทิม	 นักศึกษาสาขา
วิชาจิตวิทยาและการแนะแนวชั้นป ีที่ 	 4	 คณะศึกษาศาสตร ์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	กล่าวเพิ่มเติม
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	 กลุ ่ม นักศึกษาวิชาเอกภาษามลายูและมลายูศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดโครงการราตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมมลายู	

กิจกรรมแสดงทางวัฒนธรรม	 	 เมื่อวันที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2557	ณ

หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี	

โดยมี	 ผศ.ปิยะ	 กิจถาวร	 รองเลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	 และ		

ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 และ	

ผศ.นิฟาริด	 ระเด่นอาหมัด	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ

วัฒนธรรม	ให้การต้อนรับ

 ผศ . ป ิ ย ะ 	 กิ จ ถ า ว ร	

รองเลขาธิการศูนย์อ�านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	้	

กล่าวว่า	 รู ้สึกดีใจที่ได้มาร่วม

กิจกรรมของนักศึกษา	 ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่มีความสวยงามและมี

คุณค่าทางวัฒนธรรม	ท�าให้เห็นถึงอารยธรรมของโลกมลายู	อยาก

ให้ทุกคนตระหนักถึงความหมายของศิลปะความเป็นมลายูท่ีแท้จริง	

มรดกทางประวัติศาสตร์และความย่ิงใหญ่ของศาสนาอิสลาม

กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกภาษามลายูและมลายูศึกษา
เปิดเวทีราตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมมลายู ณ วิทยาเขตปัตตานี

ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็ เป ็นแหล่งเรียนรู ้ทางศาสนาอิสลาม

ได้เป็นอย่างดี	 ในเส้นทางข้างหน้าของชายแดนใต้	 อยากฝากความ

หวังไว้ที่นักศึกษาชาวมลายูได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานความเป็น

มลายู	ซึ่งสังคมแห่งนี้	 เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม	เราจะต้องมาร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัฒนธรรมของทุกศาสนา	เพื่อการอยู่ร่วมกันใน

สังคม	 และการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	 ขณะเดียวนักศึกษาจะต้องมี

ความตื่นตัวในการเรียนรู ้ภาษามลายูกลาง	 เพ่ือเตรียมเข้าสู ่โลก

กว้างในการเปิดประตูสู่อาเซียน	 ซึ่งต้นทุนเดิมคือความเป็นมลายู

ขอให้มีความภูมิใจท่ีเกิดเป็นลูกหลานชาวมลายู	 และอยากให้

สืบสานความเป็นมลายูจากรุ่นสู่รุ ่นต่อไปส�าหรับกิจรรมการแสดง

บนเวที ของนักศึกษา 	 ประกอบด ้ วย 	 การแสดงละคร เวที

ชุดกลับบ้านเรา	 (Balik	 Kampong)	 การแสดงดีเกฮูลู	 ในบทเพลง	

Nimala	การแสดงร�ากะลา	(Tari	Tempurung)	และการขับร้องเพลง

ในแบบฉบับภาษามลายู	 ได ้แก ่ 	 เพลง	 Boy	 Band	 Smash	

เพลง	Sayang	และเพลง	Balik	Kampung
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นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี  
ออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา เกือบ 100%
โดยใช้ระบบการเลือกตั้งออนไลน์

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยองค์การ
บริ หารองค ์ การนั กศึ กษา 	 จั ด ให ้มี กา ร เลื อก ตั้ งออนไลน ์
คณะกรรมการองค์การบริหารองค์การนักศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	
2557		เมื่อวันที่		29		มกราคม	2557		ณ	อาคารปฏิบัติการสารสนเทศ		
ศูนย์คอมพิวเตอร์		การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ
องค์การบริหารองค์การนักศึกษา	 สภานักศึกษา	 และสโมสร
นักศึกษา	 เพ่ือเป็นตัวแทนของนักศึกษาท�าหน้าที่ในการด�าเนินงาน
ด้านกิจกรรมนักศึกษา	 ในปีการศึกษา	 2557	 ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตระหนักถึงการปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตยในระดับอุดมศึกษา	 ซึ่งการเลือกตั้งในครั้ง
มีนักศึกษาลงทะเบียนเลือกตั้งทั้งหมด	4,820	คน	ใช้สิทธิ์	4,800	คน	
ไม่ใช้สิทธ์ิ	 	 20	 คน	แยกตามคณะ	 ได้แก่	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 มีผู้ใช้สิทธ์ิ	 1,467	คน	คณะศึกษาศาสตร์	 มีผู้ใช้สิทธ์ิ	
1,446	คน	วิทยาลัยอิสลามศึกษา	มีผู้ใช้สิทธิ์	703	คน	คณะรัฐศาสตร์		
มีผู้ใช้สิทธ์ิ	 398	 คน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีผู้ใช้สิทธ์ิ	
380		คน	คณะวิทยาการสื่อสาร	มีผู้ใช้สิทธิ์		296	คน		คณะศิลปกรรม
ศาสตร์		มีผู้ใช้สิทธิ์	79		คน		คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี		
มีผู้ใช้สิทธิ์	31		คน		
	 ส�าหรับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารองค์การ
นักศึกษา		ประจ�าปีการศึกษา	2557	มีดังนี้	
 ผลการเลือกต้ังองค์การนักศึกษา	 ได้แก่	 เบอร์	 1	 พรรค
กิจประชาคะแนน	 3,091	 	 คิดเป็น	 	 64.33	 %	 เบอร์	 2	 พรรค	
ม.อ.เพ่ือสังคม	 	 คะแนน	 1,455	 คิดเป็น	 30.28	%	 ไม่ประสงค์ลง
คะแนน		203	คน		คิดเป็น	4.22	%	บัตรเสีย		56	บัตร		คิดเป็น	1.17	%	
 ผลการเลือกตั้งสภานักศึกษา	แบบทั่วไป	จ�านวนผู้ไม่ประสงค์
ลงคะแนน		236	คน		คิดเป็น		4.91	%		บัตรเสีย		245	บัตร		คิดเป็น	
5.10	%	มีผลการเลือกตั้ง	 ได้แก่	 นายซูไลมัน	 	 มามะ	 	 วิทยาลัย
อิสลาม	พรรคศรีตรัง	คะแนน	2,498	คะแนน	คิดเป็น	52.04	%	นาย
ตัรมีซี	 มูซอดี	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พรรคศรีตรัง	
คะแนน	2,324	คะแนน	คิดเป็น	48.42	%		นายแวอิบรอเฮง	หะยีสอ
เฮาะ	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 พรรคศรีตรัง	 	 คะแนน	
2,322	 	 คะแนน	คิดเป็น	 48.38	%	นายบูคอรี	 สอระมัน	 	 วิทยาลัย
อิสลามศึกษา	พรรคศรีตรัง	คะแนน	2,058		คะแนน		คิดเป็น	42.88	
%			นายอุสมาน	ดือราแมหะยี		วิทยาลัยอิสลามศึกษา	พรรคศรีตรัง	
คะแนน	2,055	 	คะแนน	 	คิดเป็น	42.81	 	 	นายอัสรี	หะสีแม	คณะ
รัฐศาสตร์	พรรคศรีตรัง		คะแนน	1,968		คิดเป็น	41.00		นายสาการียา 
บินสาเเม	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 พรรคศรีตรัง		
คะแนน	 1,961	 คะแนน	 คิดเป็น	 40.85	%	 	 นายอุสมาน	 ลาเต๊ะ		
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 พรรคศรีตรัง	 	 คะแนน	 1,903	 	 คิดเป็น

39.65%	 นายอับดุลฮากิม	 เจะสือแม	 คณะวิทยาการสื่อสาร
พรรคศรีตรัง		คะแนน	1,880	คะแนน	คิดเป็น	39.17	%		นายเเวอิบรอ
เฮม	 เเวบือราเฮง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	พรรค	ม.อ.
เ พ่ื อสั งคม 	 คะแนน 	 1 , 851 	 คะแนน 	 คิ ด เป ็ น 	 38 . 56 	 %		
นายมะซอเร	สาและ		คณะวิทยาการส่ือสาร		พรรคศรีตรัง		คะแนน	
1,796		คะแนน	คิดเป็น	37.42	%		
	 นางสาวอัสวานี	บาโด	 	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
พรรคศรีตรัง	 คะแนน	1,773	คะแนน	คิดเป็น	 36.94	%	 	นายอัสรี	
จะมะจี	 	 คณะรัฐศาสตร์	 พรรค	 ม.อ.เพ่ือสังคม	 คะแนน	 1,760	
คะแนน	คิดเป็น	36.67	%		นางสาวอัสมะ	มูซอ	คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 พรรคศรีตรัง	 คะแนน	 1,748	 คะแนน	 คิดเป็น	
36.42	%	 	นางสาวฮัสลินดะห์	 สะแวบาโง	 	 คณะรัฐศาสตร์	 พรรค
ศรีตรัง	คะแนน	1,676	คะแนน	คิดเป็น	34.92	%		นายวุฒิพงศ์	บอซู		
คณะรัฐศาสตร์	พรรค	ม.อ.เพ่ือสังคม	 	คะแนน	1,660	คะแนน	คิด
เป็น	34.58	%		 	นายบุคคอรีย์	มะเก็ง	คณะวิทยาการสื่อสาร	พรรค
ศรีตรัง	คะแนน	1,657	คะแนน	คิดเป็น	34.52		นายมะเปาซี	มามะ	
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	พรรคศรีตรัง	คะแนน	1,638	คะแนน	คิดเป็น	
34.13	%	
	 นางสาวอารีนา	 สูรูเอ็ง	 คณะพยาบาลศาสตร์	 	 พรรคศรีตรัง		
คะแนน	1,638	คะแนน	คิดเป็น	34.13	%	นางสาวนันทิกานต์	ไบบาว		
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	พรรคศรีตรัง		คะแนน	1,618	คะแนน	คิดเป็น	
33.71	%
	 นางสาวรอฮีหม๊ะ	มูดอ		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
พรรคศรีตรัง	คะแนน	1,615	คะแนน		คิดเป็น	33.65	%		นางสาวนูไร
มี	เฆดา	คณะศึกษาศาสตร์		พรรคศรีตรัง	คะแนน	1,539	คะแนน	คิด
เป็น	32.06	%	
	 นายมุตีย์	 มีสา	 คณะศึกษาศาสตร์	 พรรคศรีตรัง	 คะแนน	
1,507	 คะแนน	 คิดเป ็น	 31.40	 %	 	 	 นางสาวแวปาตีเมาะ
หะยีสอเฮาะ	 คณะศึกษาศาสตร์	 พรรคศรีตรัง	 	 คะแนน	 1,505		
คะแนน	คิดเป็น	31.35	%		
	 นายอิลยาส	 เจ๊ะฮะ	 	 คณะรัฐศาสตร์	 พรรค	ม.อ.เพ่ือสังคม	
คะแนน	1,454	คะแนน	คิดเป็น	30.29	%	
	 ผลการเลือกตั้งสภานักศึกษา	แบบสัดส่วนคณะ		ได้แก่	คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 สามารถมีจ�านวนสมาชิกในสภา
ได้	7	คน	มีนักศึกษาที่ลงทะเบียน	1,467	คน		ไม่ประสงค์ลงคะแนน	
69	คน	คิดเป็น	4.70	%	บัตรเสีย	77	บัตร	คิดเป็น	5.25	%		มีผู้ได้รับ
คัดเลือก	ได้แก่		1.	นายอาบาส	หะยีหาม	พรรคศรีตรัง		คะแนน	814	
คะแนน			 2.	นางสาวอัสมา	สะแลแม	พรรคศรีตรัง	 	 คะแนน	 	 646	
คะแนน	 	 3.	นายเอ็มอาฟาน	ดอเลาะ	พรรคศรีตรัง	 	 คะแนน	 	 641	
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คะแนน		4.	นายกอเบล	สะมาแอ		พรรคศรีตรัง	คะแนน	633	คะแนน	
5.นางสาวอาซีซะ	 บาเฮะ	 	 พรรคศรีตรัง	 คะแนน	 580	 คะแนน
6.	นางสาวณัฐฐินันท์	 ช่วยสกุล	พรรคศรีตรัง	คะแนน	561	คะแนน		
7.	นางสาวสุวัยดา	แปแนะ	พรรคศรีตรัง	คะแนน	550	คะแนน		
	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	สามารถมีจ�านวนสมาชิกในสภา	ได้	3	
คน	มีนักศึกษาที่ลงทะเบียน	703	คน	ไม่ประสงค์ลงคะแนน	30	คน	
คิดเป็น	4.26	%	บัตรเสีย	19	บัตร	คิดเป็น	2.70	%		มีผู้ได้รับคัดเลือก	
ได้แก่		1.	นางสาวมาเรียม	แยงคุณเชา		พรรคศรีตรัง		คะแนน	366	
คะแนน	 2.	 นายตูแวซูบายดี	 ยอเงาะ	พรรคศรีตรัง	 	 คะแนน	 359	
คะแนน		3.		นายทวีศักดิ์	สมบูรณ์		พรรคศรีตรัง	คะแนน	275	คะแนน
	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 	 สามารถมีจ�านวนสมาชิกในสภา	 ได	้	
2	คน	 	มีนักศึกษาที่ลงทะเบียน	296	คน	 ไม่ประสงค์ลงคะแนน	11	
คน	คิดเป็น	 3.72	%	บัตรเสีย	 18	บัตร	คิดเป็น	 6.08	%	 	มีผู้ได้รับ
คัดเลือก	 ได้แก่	 1.	นายต่วนอิสมาแอล	ดาตู	 	พรรคศรีตรัง	คะแนน	
176	 คะแนน	 	 2.นายณัฐพงษ์	 บินกัดซัน	 พรรค	 ม.อ.เพ่ือสังคม	
คะแนน	134	คะแนน
	 คณะศึกษาศาสตร์	สามารถมีจ�านวนสมาชิกในสภา	ได้	7	คน		
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียน	1,446	คน		ไม่ประสงค์ลงคะแนน	115	คน	
คิดเป็น	7.95	%	บัตรเสีย	64	บัตร	คิดเป็น	4.43	%		มีผู้ได้รับคัดเลือก	
ได้แก่	 1.	นายอนัส	บาระตายะ	พรรคศรีตรัง	 คะแนน	672	คะแนน	
2.	นายฟุรกอน	มาหามะ		พรรค	ม.อ.เพื่อสังคม	คะแนน	653	คะแนน		
3.นางสาวเพลินตา	จันทร์ละเอียด	พรรคศรีตรัง	คะแนน	598	คะแนน	
4.นางสาวมาลีวรรณ	แก้วเขียว	พรรคศรีตรัง	คะแนน	563	คะแนน	
5.นายอิสมาแอล	 ปู ยัง	 พรรคศรีตรัง	 คะแนน	 548	 คะแนน	
6.	 นางสาวโซเฟีย	 แวมามะ	 พรรคศรีตรัง	 คะแนน	 542	 คะแนน
7.	นางสาวอาภัสรา	อาจหาญ		พรรคศรีตรัง	คะแนน	525	คะแนน
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สามารถมีจ�านวนสมาชิก
ในสภา	ได้	2	คน		มีนักศึกษาที่ลงทะเบียน	380	คน		ไม่ประสงค์ลง
คะแนน	25	คน	คิดเป็น	6.58	%	บัตรเสีย	17บัตร	คิดเป็น	4.47	%
มีผู้ได้รับคัดเลือก	 ได้แก่	 1.นางสาวฟาราร์	 และเด็ง	 	 พรรคศรีตรัง	
คะแนน	255	คะแนน	2.นางสาวนัซรียา	อูมา	พรรคศรีตรัง	คะแนน	
187	คะแนน
	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 สามารถมีจ�านวนสมาชิกในสภา
ได้	 1	 คน	มีนักศึกษาท่ีลงทะเบียน	 79	 คน	 ไม่ประสงค์ลงคะแนน
4	คน	คิดเป็น	 5.06	%	บัตรเสีย	 7	บัตร	คิดเป็น	 8.86%	 	มีผู้ได้รับ
คัดเลือก	 ได้แก่	 1.	 นายซการียา	 ดือเระ	 	พรรคศรีตรัง	 คะแนน	52	
คะแนน
	 คณะรัฐศาสตร์	 	 สามารถมีจ�านวนสมาชิกในสภา	 ได้	 2	 คน	
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียน	 398	 คน	 ไม่ประสงค์ลงคะแนน	 17	 คน
คิดเป็น	4.27%	บัตรเสีย	18	บัตร	คิดเป็น	4.52	%		มีผู้ได้รับคัดเลือก	
ได้แก่	 1.นายมูฮ�าหมัดอามิง	หะยีมะลี	 	พรรคศรีตรัง	 คะแนน	198	
คะแนน	2.นายอารีเป็ง	หามะ	 	พรรคศรีตรัง	 คะแนน	187	คะแนน	
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 สามารถมีจ�านวนสมาชิกในสภา
ได้	1	คน		มีนักศึกษาที่ลงทะเบียน	31	คน		ไม่ประสงค์ลงคะแนน	0	
คน	คิดเป็น	0	%	บัตรเสีย	1	บัตร	คิดเป็น	3.13	%		มีผู้ได้รับคัดเลือก	
ได้แก่	 1.นายฟัดลีย์	 อาแวกาจิ	 	 พรรคศรีตรัง	 คะแนน	31	คะแนน

 ผลการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา  
 สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์			ได้แก่	กลุ่มแสดส่องทาง	
ได้รับการยอมรับ	1,317	เสียง	คิดเป็น	91.08	%	ไม่ยอมรับ	59		เสียง	
คิดเป็น	4.08	%		ไม่ลงคะแนน	59	เสียง	คิดเป็น	4.08	%	บัตรเสีย	11	
บัตร	คิดเป็น	0.76	%			
 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 ได้แก	่
กลุ่มม่านฟ้ามนุษยศาสตร์	 ได้รับการยอมรับ	 1,352	 เสียง	 คิดเป็น	
92.10	%	ไม่ยอมรับ	60	 	 เสียง	คิดเป็น	4.09	%	 	 ไม่ลงคะแนน	44	
เสียง	 คิดเป ็น	 3.00	 %	 บัตรเสีย	 12	 บัตร	 คิดเป ็น	 0.82	 %		
 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้แก่	
กลุ่มศรีเลือดนก	 ได้รับการยอมรับ	365	 เสียง	คิดเป็น	96.05	%	 ไม่
ยอมรับ	 5	 	 เสียง	คิดเป็น	 1.32	%	 	 ไม่ลงคะแนน	 8	 เสียง	คิดเป็น	
2.11	%	บัตรเสีย	2	บัตร	คิดเป็น	0.53	%		
 สโมสรนักศึกษาคณะศิปกรรม	 ได้แก่	 กลุ่มกิจประชา	 ได้รับ
การยอมรับ	70	 เสียง	คิดเป็น	88.61	%	ไม่ยอมรับ	4	 เสียง	คิดเป็น	
5.06	%	 	 ไม่ลงคะแนน	5	 เสียง	คิดเป็น	 6.33	%	บัตรเสีย	 0	บัตร
คิดเป็น	0.00	%		
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร	 ได้แก่	 กลุ ่มชมพู
พันธ์ทิพย์	ได้รับการยอมรับ	275	เสียง	คิดเป็น	92.91	%	ไม่ยอมรับ	
15	เสียง	คิดเป็น	5.07	%		ไม่ลงคะแนน	5	เสียง	คิดเป็น	1.69	%	บัตร
เสีย	1	บัตร	คิดเป็น	0.34	%		
 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	 	 ได้แก่	 กลุ่มสิงห์นครินทร	์
ได้รับการยอมรับ	344	 เสียง	คิดเป็น	86.43	%	ไม่ยอมรับ	42	 เสียง	
คิดเป็น	10.55	%		ไม่ลงคะแนน	9	เสียง	คิดเป็น	2.26	%	บัตรเสีย	3	
บัตร	คิดเป็น	0.75	%		
	 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 ได้แก่	 กลุ่มอิห์ซาน		
ได้รับการยอมรับ	678	 เสียง	คิดเป็น	96.17	%	ไม่ยอมรับ	16	 เสียง	
คิดเป็น	2.27	%		ไม่ลงคะแนน	9	เสียง	คิดเป็น	1.28	%	บัตรเสีย	2	
บัตร	คิดเป็น	0.28	%		
 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 ได้แก่	 กลุ่มดอกปีบ
ตานี	ซาน	ได้รับการยอมรับ	32	 เสียง	คิดเป็น	100	%	ไม่ยอมรับ	0	
เสียง	คิดเป็น	0.00	%		ไม่ลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็น	0.00	%	บัตรเสีย	
0	บัตร	คิดเป็น	0.00	%		
	 ผศ.นิฟาริด	 ระเด ่นอาหมัด	 รองอธิการบดีฝ ่ายพัฒนา
นักศึกษาและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 เปิดเผยว่า	 ระบบนี้เริ่มทดลองใช้เมื่อปีที่แล้ว	 และผลการ
ทดลองประสบความส�าเร็จอย่างดี	จึงน�ามาใช้จริงในการเลือกตั้งปีนี้	
ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบ
การเลือกตั้งในรูปแบบออนไลน์	 	 ได้มีการน�าเสนอการเลือกตั้งใน
ระบบออนไลน์ไปต่อท่ีประชุมของกลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแห ่งประเทศไทย	 เ พ่ือให ้มหาวิทยาลัยต ่างๆ	
ท่ัวประเทศน�าระบบนี้ไปใช้	 เน่ืองจากเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้
 “เห็นด้วยถ้าจะน�าระบบนี้ไปใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปของ
ประเทศ	 เน่ืองจากระบบการเลือกตั้งออนไลน์	สามารถตรวจสอบได้
และไม่สามารถทุจริตได้	 แต่ต ้องมีการเตรียมความพร้อมแก่
ประชาชนเสียก่อน”		ผศ.นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด		กล่าวเพิ่มเติม
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	 ผศ.กมล	 คงทอง	 ผู ้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร	 เย่ียมชมและศึกษาดูงาน	ณ	 ส�านักวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมี	 ผศ.ดร.รักพงษ์
เพชรค�า	 ผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	 รักษาการในต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และ
ดร.สุรพล	 เนสุสินธุ์	 รองผู ้อ�านวยการส�านักวัฒนธรรม	 พร้อมด้วยบุคลากร	 ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2557	 เพ่ือร่วม
ประชุมหารือ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้แนวทางการบริหารจัดการ	 การด�าเนินการแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม	 รูปแบบโครงการ
และกิจกรรม	 อีกทั้งยังเป ็นการผสานความร่วมมือในการด�าเนินงานร่วมกันในอนาคต	 โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการอาเซียน
ซึ่งเป็นการเชิญศิลปินในภูมิภาคอาเซียนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้	และจัดแสดงผลงานด้านศิลปะร่วมกัน

	 รศ.ดร.ซุกรี 	 หะยีสาแม	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี	 ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เมื่อวันท่ี	 30	 มกราคม	 2557	 ที่ได้
เข ้าร ่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและถ่ายโอนหน่วยกิตใน
มหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน	ทั้ง	 4	คน	 ได้แก่	นายอัลฟะ	สูหลง	
นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 สาขาวิชาเคมี	 –	 ชีววิทยา	 นายมะรอกี	 แมเดาะ
นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์	 นางสาวฟาติมะห์
ต�าภู	 นักศึกษาชั้นปีท่ี	 3	 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์	 นางสาวมารีนา
เจ ๊ะตาเย ๊ะ	 นักศึกษาชั้นป ีที่ 	 4	 สาขาวิทยาศาสตร ์การอาหาร
และโภชนาการ	 นายอัลฟะ	 นายมะรอกี	 และนางสาวฟาติมะห์
ได้ออกเดินทางแล้วในวันท่ี	 2	 กุมภาพันธ์	 2556	 ณ	 Universit
Teknologi 	 Malaysia	 (UTM)	 โดยมีระยะเวลาการเข ้าร ่วม
โ ค ร ง ก า ร 	 ร ว ม 	 5 	 เ ดื อ น 	 ห รื อ 	 1 	 ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า 	 ส ่ ว น
นางสาวมา รีนา 	 จะ เดินทางใน วันที่ 	 14 	 กุมภาพันธ ์ 	 2557	
ณ	Universiti	Malaysia	Terengganu	(UMT)	โดยมีระยะเวลาการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ	7	 เดือน	 ซึ่งผู้บริหาร	 บุคลากร	และนักศึกษา
ทุกคนขออวยพรให้ทั้ง	 4	 คน	 ประสบความส�าเร็จและเก็บเก่ียว
ความรู้และประสบการณ์จากต่างแดน	 เพ่ือมาพัฒนาประเทศชาติ
ของเราต่อไป

แผนกวิชาภาษาจีน	ภาควิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	จัดกิจกรรมเปิดม่านไม้ไผ่	ประจ�าปีการศึกษา	
2556	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2557	ณ	อาคารเรียนรวม

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

คณะพยาบาลศาสตร์
	 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ในการ
ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล	เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2556	
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

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	วิทยำเขตปัตตำนี
Prince of Songkla University, Pattni Campus
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


