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            คณะมนุษยศาสตร์
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร ์  ม ห า
วิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิ ท ย า เ ข ต ป ั ต ต า นี  ศู น ย ์
อ�านวยการบริหารจังหวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต ้  แ ล ะ
ส�านักงานศึกษาธิการภาค 12

จังหวัดยะลา เปิดเวทีเสวนาเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 1 The 1 ASEAN 
Youth Dialogue (AYD 2015) เมื่อวันที่ 5-13 มกราคม 2558 เพ่ือเป็น
เวทีจ�าลองแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการจัดการศึกษาในสังคมอาเซียน 
มีนักเรียน ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ ่มประเทศอาเซียน 
รวม 46 คน จาก 9 ประเทศ  โดยมี  ผศ.ปิยะ กิจถาวร  รองเลขาธิการ
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป ็นประธานเปิด
โครงการ ณ โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
      ดร.บดินทร์ แวลาเต๊ะ ผู ้จัดโครงการเสวนา

เยาวชนอาเซียน ครั้ง ท่ี  1 คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การเปิดเสรีทางด้าน
เศรษฐกิจ ในปี 2558 ของสมาคมแห่งประชาชาติ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกลุ่มประเทศอาเซียน น�าไปสู่การมีมาตรฐาน
อาเซียนในเชิงตลาดและการผลิต การเคลื่อนย้ายผู้คนผลผลิตการลงทุน 
และการเงินและการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมรวมถึงการศึกษา 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ส�าหรับ
ประเทศไทยน้ันโดยเฉพาะเยาวชนไทยจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในเชิงการศึกษา เพ่ือสามารถแข่งขันกับเยาวชนในชาติสมาชิก
อาเซียน นอกจากนี้การสร้างมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาในวิชาพ้ืนฐาน 
เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา ส่งผลให้การเรียนการสอนใน
กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นเอกภาพ และสามารถขับเคลื่อนประเทศสมาชิก
ไปสู ่เป้าหมายในการน�าความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างย่ังยืน
ต่อไป จากความส�าคัญดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์อ�านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส�านักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดยะลา 
จึงได้จัดโครงการเวทีเสวนาเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 1 The 1 ASEAN 
Youth Dialogue  (AYD 2015)  เมื่อวันที่ 5-13 มกราคม 2558   เพ่ือ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ส�าหรับตัวแทนนักเรียน
และครูจากประเทศไทยและจากกลุ่มประเทศอาเซีย โดยมีผู ้เข้าร่วม

โครงการประกอบด้วย ครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งไทย
และกลุ ่มประเทศอาเซียน รวม 46 คน จากประเทศบรูไนดารุสสลา
ม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ
ไทย  โดยมีแนวคิดว่ากระบวนการพัฒนาด้านการศึกษานั้น เป็นกระ
บวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน การสร้าง
เวทีสื่อสารระหว่างนักเรียนและครูถือว่าเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีต้องการสร้าง
เวทีท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกันได้ สามารถสร้างความ
เข้าใจระหว่างกันได้มาก ตลอดจนสามารถเรียนรู ้ประเด็นท่ีแต่ละคน
แต่ละประเทศต้องการให้มีการพัฒนา เล็งเห็นถึงจุดแข็งและโอกาสของ
แต่ละประเทศที่จะต้องน�าไปพัฒนาต่อไป อีกท้ังได้เรียนรู ้วัฒนธรรม
และความเข้าใจด้านการศึกษาของประเทศในกลุ ่มอาเซียนเดียวกัน
 เวทีเสวนาเยาวชนอาเซียนครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมละลายพฤติกรรม  การบรรยายพิเศษเรื่องการศึกษา
ข้ามวัฒนธรรม ในบริบทอาเซียน โดยคุณพรทิพย์ กาญจนนิยก อดีต
ผู ้อ�านวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน และการบรรยาย
เรื่องการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย รศ.ดร.
อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการประชุมเชิงปฏิบัติกรณีศึกษาการ
จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือน�าเสนอข้อมูล โดยมี
โรงเรียนเป้าหมายเพ่ือเป็นกรณีศึกษาประกอบด้วย โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ได้แก่ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียน
ธรรมวิทยามูลนิธิ  โรงเรียนรัฐบาล ได้แก่ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
จังหวัดปัตตานี โรงเรียนคณะราษฎรบ�ารุง จังหวัดยะลา โรงเรียนเอกชน
ท่ีเป็นโรงเรียนประจ�า ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา 
 ดร.บดินทร์ แวลาเต๊ะ  เปิดเผยถึงผลสรุปจากผู้เข้าร่วมเวทีใน
ครั้งน้ีว่า นักเรียนและครูกลุ่มประเทศอาเซียนมองว่าระบบการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ เน้นให้ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางการ
เรียน ในขณะที่กลุ่มประเทศอื่นท่ีเข้าร่วมจะให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนการสอน ในขณะที่ท้ังโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามใช้เวลาในการเรียนการสอน คือ 1 วัน เป็นเวลา

3 องค์กรการศึกษา เปิดเวทีจ�าลอง
ให้เยาวชน 9 ประเทศอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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3 องค์กรการศึกษา เปิดเวทีจ�าลองให้เยาวชน 9 ประเทศอาเซียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

นักวิชาการอิสลาม 30 ประเทศ ทั่วโลกร่วมสัมมนาค่านิยมอิสลามในยุค

สมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ ม.อ.ปัตตานี  

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี จับมือหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม 

“ปันรักเพื่อน้องชายแดนใต้” ณ โรงเรียนบ้านกระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตตานี ร่วมกับ 7 องค์กร

จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย

ของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 31

สุดยอด 7 ผลงานนักวิจัย ม.อ. ในรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

 ประจ�าปี 2557-2558

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานวันครู ประจ�าปี 2558  “45 ปี 

คณะศึกษาศาสตร์ สร้างครู ผู้สร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา

3 พันธมิตร จับมือหาทางออกวิกฤตราคายางพารา

ความคืบหน้างานก่อสร้าง

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี
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ที่มากกว่ากลุ่มประเทศในอาเซียน แต่เหตุใดระบบการศึกษาไทยถึงถูก
จัดอันดับในล�าดับท้ายๆ  นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมโครงการได้ตั้งขอสังเกต
ว่าระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ควร
มีการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและสายศาสนาเข้า
ด้วยกัน ไม่ควรมีการแบ่งแยก เพราะในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีการ
เรียนการสอนทั้งสองสาย สามารถน�าเนื้อหา ชั่วโมงเรียน สายศาสนา
ผนวกรวมกับสายสามัญได้ ท�าให้มีการเรียนการสอนแค่ครึ่งวันใน
แต่ละวัน และไม่ได้ท�าให้ระบบการศึกษาลดประสิทธิภาพแต่อย่างใด
 ดร.บดินทร์ แวลาเต๊ะ เปิดเผยต่อไปว่า ในอนาคตการถ่ายเท
บุคลากรทางการศึกษาในกลุ ่มประเทศอาเซียนมีมากขึ้น ประเทศใด
มีการเตรียมพร้อมรองรับสังคมอาเซียนได้มาก ก็มีความได้เปรียบ
มากกว่า การรวมตัวของเยาวชนอาเซียนในครั้งนี้เปรียบเสมือนเวที
จ�าลองท่ีจะให้กลุ่มประเทศอาเซียนจัดการศึกษาร่วมกันได้ในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการน�าครู นักเรียน ทั้ง 9 ประเทศกลุ ่ม
อาเซียนมาเรียนรู ้วัฒนธรรม มีเก็บรวบรวมข้อมูล น�ามาวิเคราะห์
เพ่ือน�าเสนอในเวทีเสวนา และน�าเสนอต่อรัฐบาลนั้น สิ่งที่ภาครัฐ
ต้องท�าต่อไปคือ การน�าข ้อมูลเหล่านี้มาปรับเพ่ือใช ้เป ็นแนวทาง
การจัดระบบการศึกษาไทยให้มีความเป ็นภูมิภาคอาเซียนต่อไป  
 “สิ่งหนึ่งท่ีได้จากการเวทีเยาวชนอาเซียนครั้งนี้  คือ ในพ้ืนท่ี
จั งหวัดชายแดนภาคใต ้ควรมีการบู รณาการการเรียนการสอน
ทั้งสามัญและศาสนาเข ้าด ้วยกัน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง
นักเรียนและครู  ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน เพ่ือ
ฝึกให้นักเรียนรู ้จักกระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการท�างานร่วม
กับคนอื่นได ้   และรัฐควรมองระบบการศึกษาของกลุ ่มประเทศ
ในอาเซียนเ พ่ือก�าหนดทิศทางการจัดการการศึกษาของไทยได ้
ถูกและเหมาะสม”  ดร. บดินทร์ แวลาเต๊ะ  กล่าวเสนอแนะ

 ก ลุ ่ ม ข ้ า ว ย� า ล ะ ค ร เ ร ่  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร สื่ อ ส า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย
 สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดแสดงละครเร่เรื่อง “Happiness…ฟามสุข 

เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านคลองช้าง อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 
แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น อ า ม า น ะ ศั ก ดิ์  อ . เ มื อ ง  จ . ป ั ต ต า นี   วั น ที่  2 5  กุ ม ภ า พั น ธ ์  2 5 5 8 

ณ โรงเรียนบ้านปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี และโรงเรียนบ้านบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ  อ.เมือง จ.ปัตตานี และโรงเรียน
บ้านกูวิง อ.เมือง จ.ปัตตานี 
 โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย (UNICEF) เพ่ือให้ผลิตสื่อละครเร่ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายเพ่ือการคลี่คลายความขัดแย้งและปมต่างๆ ท่ีอยู่ในใจ
ของเด็กและเยาวชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและใช้สื่อละครเร่เพ่ือสร้างความสุข
ให้แก่นักเรียนรวมถึงการเข้าใจถึงความผันแปรของชีวิตมนุษย์ ผ่านละครเร่ เรื่อง “Happiness…ฟามสุข”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.จารียา อรรถอนุชิต
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 โทร.073-349-692



 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตปัตตานี เชิญ
นักวิชาการอิสลามท่ัวโลกกว่า 30 ประเทศ ร่วมสัมมนา ในวันท่ี 
23-25 มีนาคม 2558 ท่ีจังหวัดปัตตานี เพ่ือชี้น�าให ้สังคมมี
ความสามัคคี ส่งเสริมค่านิยมทางศีลธรรมเพ่ือประโยชน์ของ
มนุษยชาติ และความสงบสุขอย่างยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม
  ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดี

วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ได้ก�าหนดจัดการสัมมนานานาชาติ
ทางอิสลามศึกษา เป็นครั้งท่ี 3 ในรอบ 6 ปี
โดยครั้งนี้ได้ต้ังเป้าหมายท่ีจะเชิญนักวิชาการ
อิสลามกว่า 400 คน จากทุกทวีปทั่วโลกรวม
3 0  ป ร ะ เ ท ศ  เ ข ้ า ร ่ ว ม ก า ร สั ม ม น า ใ น

ระหว่างวันที่  23-25 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สังคม
ตระหนักในคุณค่าของอิสลาม และชี้น�าให้ประชาชาติมีความ
สามัคคี ก�าหนดค่านิยมทางศีลธรรมที่ใช้ร่วมกันของมนุษยชาติ 
และเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว ่า การสัมมนา
นานาชาติ “ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” 
เป ็นโครงการต ่อเน่ืองจากการสัมมนานานาชาติ ท้ังสองครั้ง
ที่ ผ ่ า น ม า  ก ล ่ า ว คื อ ก า ร สั ม ม น า ค รั้ ง แ ร ก เ มื่ อ เ มื่ อ วั น ท่ี
21-23 ธันวาคม 2553 ในหัวข้อ “บทบาทอิสลามศึกษาในยุค
โลกาภิวัตน์” ซ่ึงในการสัมมนาครั้งนั้นนักวิชาการอิสลามศึกษาจาก 
16 ประเทศได้ร่วมกันก�าหนด “ปฏิญญาปัตตานี” ท่ีมีสาระส�าคัญ
ที่เก่ียวข้องกับการให้อิสลามศึกษา มีส่วนในการพัฒนาวิชาการ 
เยาวชน การร่วมมือกันเพ่ือสร้างสันติสุขให้แก่มวลมนุษย์ โดยแบ่ง
ได้เป็น 5 ข้อได้แก่ ประการที่ 1 อิสลามศึกษาจะน�าไปสู่สันติสุข และ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เฉพาะระหว่างชาวมุสลิมเท่านั้น แต่
ยังหมายรวมถึงมวลมนุษยชาติ ประการที่ 2 อิสลามศึกษา จะมีการ
บูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านศาสนาและศาสตร์ทั่วไปเข้าด้วย
กันเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชน และอนาคตของเยาวชนในรุ ่น
ต่อๆ ไป ประการที่ 3 อิสลามศึกษาจะส่งเสริมและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้น เพ่ือน�าไป
สู ่การเติบโตและการพัฒนาที่ ย่ังยืนซึ่งรวมถึงความมั่นคงและ
ความยุติธรรมทางสังคมด้วย ประการที่  4 อิสลามศึกษาจะ

ส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมุสลิม ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิด
การประสานความร่วมมือระหว่างพลเมืองของโลก ประการท่ี 
5 อิสลามศึกษาจะส่งเสริมในเรื่องโอกาสในการพูดคุยระหว่าง
สมาชิกประชาคมมุสลิม และเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้
ตระหนักถึงสันติภาพ และป้องกันแนวคิดหลักศาสนาที่บิดเบือน
 ส่วนการสัมมนาอิสลามศึกษา ซึ่งจัดข้ึนครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี
14-16 มกราคม 2556 โดยมีปราชญ์มุสลิมและนักวิชาการ
อิสลามศึกษาจาก 30 ประเทศ ร่วมระดมแนวคิด ในหัวข้ออิสลาม
ศึกษาในโลกที่เปล่ียนแปลง : โอกาสและสิ่งท้าทาย ผลจากการ
สัมมนาครั้งนั้นได้ยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ก้าวสู่
นานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน หรือ Asean Education Hub 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมุสลิมและสร้างสังคม
สันติสุขและสมานฉันท์ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใน
อนาคต สร้างภาพมุสลิมในประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกมุสลิม
ในมิติเสรีภาพทางวิชาการและการนับถือศาสนา เกิดเครือข่าย
อิสลามศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา
ทางด้านวิชาการ การวิจัย การประชุมในกลุ ่มประเทศอาเซียน
กลุ่มประเทศโลกอาหรับ และกลุ่มประเทศโลกมุสลิม
 ส�าหรับการสัมมนานานาชาติครั้งน้ี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งท่ี
สามในหัวข้อ “ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” 
“Islamic Values in a Changing World” ในวันที่  23-25 
มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตั้งเป้าหมาย
ที่จะเชิญนักวิชาการอิสลามกว่า 400 คน จากทุกทวีปท่ัวโลก
รวม 30 ประเทศ มาร่วมระดมสมอง เพ่ือให้สังคมตระหนักใน
คุณค่าของอิสลาม และชี้น�าให้ประชาชาติมีความสามัคคี และ
ร่วมกันก�าหนดค่านิยมทางศีลธรรมท่ีใช้ร ่วมกันของมนุษยชาติ
เพื่อการอยู่ร่วมอย่างสงบกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

นักวิชาการด้านอิสลามศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

โทรศัพท์ 073-331305  หรือ 073-313928-50 ต่อ 2210, 2216 

โทรสาร 073-331305 Email: colislam@bunga.pn.psu.ac.th, 

cispsu@gmail.com

นักวิชาการอิสลาม 30 ประเทศ ทั่วโลกร่วมสัมมนาค่านิยม

อิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ ม.อ.ปัตตานี 
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 เมื่อ วันที่  28 มกราคม 
ที่ผ่านมา สถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์  วิทยา เขต
ป ัตตานี  FM 107.25 MHz 
พ ร ้ อ ม ด ้ ว ย บุ ค ล า ก ร ห ้ า ง
สรรพสินค้าไดอาน่า ดีพาร์ทเม้น

สโตร์ ชมรมคนรักกะมิยอ บัณฑิตอาสาประจ�าหมู่บ้าน ต.กะมิยอ
อ.เมือง จ.ปัตตานี และกลุ ่มข ้าวย�าละครเร ่  คณะวิทยาการ
สื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ร ่วมกันจัดโครงการ 107.25 คลื่นอาสา
เ พ่ือประโยชน ์ เ พ่ือนมนุษย ์  “ป ันรัก เ พ่ือน ้องชายแดนใต ้ ” 
ณ โรงเรียนบ้านกระเสาะ หมู่ 3 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 
 ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ ่นนา หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 
กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนบ้านกระเสาะถูกลอบวางเพลิงเมื่อปี
ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนได้รับผลกระทบท้ังต่อการเรียนและ
สุขภาพจิต จึงเห็นว่าสถานีวิทยุฯ ควรมีส่วนร่วมในการช่วยมอบ
ความสุขและเยียวจิตใจให้แก่นักเรียน จึงจัดโครงการ 107.25 คลื่น
อาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ ปันรักเพื่อน้องชายแดนใต้ขึ้น
 หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี กล่าวอีกว่า โครงการนี้มี
แผนจัดกิจกรรมเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีฝน
ตกหนักและเกิดอุทกภัยข้ึนในหลายพ้ืนที่จนส่งผลกระทบต่อการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว จึงเลื่อนมาจัดในวันที่ 28 มกราคม ท่ีผ่านมา
โดยงบประมาณในการจัดกิจกรรมได้รับบริจาคมาจากนักศึกษา 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ห้างร้านต่างๆ รวมถึงการ
วางกล่องรับบริจาคภายในห้างสรรพสินค้าไดอาน่า ปัตตานี
 “สถานีวิทยุฯ ขอขอบคุณผู้ฟังรายการ บุคลากร อาจารย์ 
นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม
ของสถานีฯ ในการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง และ
ยังได้บริจาคเงิน สิ่งของ และหนังสือมอบให้กับทางโรงเรียน ยัง
มีผู ้สนใจมากกว่า 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เชื่อว่าจะ
เป็นการสร้างพลังทางสังคมท่ีส�าคัญอีกครั้งหน่ึงท่ีหลายภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์” หัวหน้าสถานีวิทยุฯ กล่าว
 ส�าหรับกิจกรรมในโครงการ 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์
เพ่ือนมนุษย์ “ปันรักเพ่ือน้องชายแดนใต้” ณ โรงเรียนบ้านกระเสาะ
ประกอบด้วย การร้องเพลงมอบความสุขแก่นักเรียนและครูจากวง
ดนตรีของห้างสรรพสินค้าไดอาน่าปัตตานี การแสดงละครเร่จาก

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี จับมือหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม 

“ปันรักเพื่อน้องชายแดนใต้” 
ณ โรงเรียนบ้านกระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี

กลุ่มข้าวย�าละครเร่ คณะวิทยาการส่ือสาร ม.อ.ปัตตานี การร้อง
เพลงมอบก�าลังใจจากนักศึกษา การเล่นเกมแจกของรางวัล จาก
นั้นหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ได้มอบเงินทุนเพ่ือการศึกษา 
จ�านวน 10,000 บาทแก่นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนบ้านกระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี และห้างสรรพสินค้า
ไดอาน่าปัตตานียังมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย
กิจกรรมนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
FM 107.25 MHz และทางออนไลน์ที่ www.psu10725.com/live 
 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านกระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี กล่าวว่า
ตนรู้สึกดีใจที่ทีมงานสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี พร้อมด้วยเครือข่าย
เดินทางมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านกระเสาะ เพื่อแบ่งปันความสุข
ให้แก่นักเรียน โรงเรียนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
หน่วยงานภายนอก เพราะจะท�าให้นักเรียนได้เรียนรู ้สิ่งใหม่ๆ 
นอกห้องเรียน ส�าหรับเงินท่ีได้รับการบริจาคในครั้งน้ี โรงเรียน
จะน�าไปจัดเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีขาดโอกาสต่อไป
ทั้งน้ีโรงเรียนบ้านกระเสาะเป็น 1 ใน 6 แห่งที่คนร้ายลอบวางเพลิง
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 โดยอาคารที่ไฟไหม้นั้นมีจ�านวน 1 หลัง
ปัจจุบันเพ่ิงได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารหลังใหม่เพ่ือ
ทดแทนอาคารที่ไฟไหม้ จ�านวน 1 หลัง เป็นเงินประมาณ 4 ล้านกว่า
บาท โดยเป็นอาคารเรียนแบบ 105/29 จ�านวน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน
ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้รับความร่วมมือจาก
ทหารช่างของกองทัพบกเป็นก�าลังหลักในการก่อสร้างดังกล่าว

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี รายงาน 
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วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตตาน ีร่วมกับ 7 องค์กร

จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

 ส�านักงานวิชาการและบริการชุมชน  วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ 7 องค์กร  
จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน 
ประเทศมาเลเซีย จ�านวน 24 คันรถ เพ่ือปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพ่ี
น้องที่ประสบอุทกภัยน�้าท่วม เมื่อวันที่ 1-4 มกราคม 2558  

 นายซัยนูรดีน นิมา นักวิชาการ
ศึกษาช�านาญการ ส�านักงานวิชาการ
และบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ป ัตตานี กล ่าวว ่า  การที่ รัฐกลันตัน 

ประเทศมาเลเซีย ประสบอุทกภัยครั้งน้ี  ทางวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา ได้ติดต่อประสานงานถึงความต้องการของผู้ประสบอุทกภัย 
ตนและนายอุสมาน ลีมอปาแล นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัย
อิสลามศึกษา ร่วมกับเครือข่าย 7 องค์กร  ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
สถาบันอัสสาลาม  สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย สมาคม
จันทร์เสี้ยว สมาคมวาดีไนล์ สมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ
อัสสาลาม และเครือข่ายองค์กรมัสยิดชุมชนจังหวัดยะลา (Jabim)  
จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน 
ประเทศมาเลเซีย จ�านวน 24 คันรถ เพ่ือปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ
พี่น้องที่ประสบอุทกภัยน�้าท่วม เมื่อวันที่  1-4 มกราคม 2558  โดย
ได้เดินทางถึงศูนย์อ�านวยการช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยของ
องค์กรอิกรอม มาเลเซีย มอบของท่ีรับบริจาคเป็นเครื่องอุปโภค
บริโภค โดยมี อุสตะอฺวันโซกี วันซอและห์ รองผู ้อ�านวยการ
อิกรอม มาเลเซีย ให้การต้อนรับพร้อมเป็นผู้รับมอบ  จากนั้นได้
มีโอกาสพบปะ ดร.โมหัมหมัด ฟาริด เชคอะห์หมัด ผู้อ�านวยการ
องค์กรอิกรอม มาเลเซีย ซึ่งได้เดินทางมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ 
และได้กล่าวขอบคุณคณะช่วยเหลือจากประเทศไทยต่อการ
ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

มอบของบริจาคให้แก่ศูนย์อ�านวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขององค์กร
อิกรอม มาเลเซีย โดยมี อุสตะอฺวันโซกี วันซอและห์ รองผู้อ�านวยการอิกรอม
มาเลเซีย ให้การต้อนรับพร้อมเป็นผู ้รับมอบสิ่งของที่คณะน�ามาให้ความ
ช่วยเหลือ

ดร.โมหัมหมัด ฟาริด เชคอะห์หมัด ผู้อ�านวยการองค์กรอิกรอม มาเลเซียพบปะ
และกล่าวขอบคุณคณะช่วยเหลือจากประเทศไทย

ประชุมแบ่งงานรับผิดชอบ บรรจุของใส่ถุงและท�าความสะอาด

ดร.โมหัมหมัด ฟาริด เชคอะห์หมัด  และคณะร่วมรับประทานอาหารเช้า
ด ้วยกัน หลังจากนั้นทีมงานอาสาสมัครได ้ เริ่มปฏิบัติงานโดยขนย ้าย
สิ่งของลงจากรถ 6 ล้อ จ�านวน  6 คัน

 นายซัยนูรดีน นิมา กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะให้ความช่วย
เหลือฯ ได้แบ่งทีมงานออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1
เป็นชุดประกอบอาหาร ประจ�าท่ีครัวโรงเรียนศรีอามาน วากัฟบารู
จ�านวน 10 คน ประกอบด้วย เยาวชนจากโรงเรียนนูรุดดีน ตากใบ
และแม่บ้านจากกลุ่มสตรีนราธิวาส กลุ ่มท่ี 2 เป็นชุดบรรจุของ
ประจ�าที่ศูนย์ชีชา i-Bantu เป็นนักศึกษามุสลีมะห์ (สตรีมุสลิม)
จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กลุ ่มท่ี  3 เป ็นชุดท�าความสะอาด
สถานที่ จ�านวน 15 คน เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา
ม.อ.ปัตตานี และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ�านวน 15 คน
จัดส่งลงพ้ืนท่ีท�าความสะอาดสุเหร่าจ�านวน 2 แห่ง ในเขตวากัฟ
บารู และท�าความสะอาดที่โรงเรียนประถมอิสลามอามาน 
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 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558  เวลา10.00 น.  คณะออกเดิน
ทางไปยัง Kuala Krai เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยรุนแรงที่สุด ห่างจาก
เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประมาณ 70 กิโลเมตร เน่ืองจากมีผู้คน
ประสงค์เข้าไปช่วยเหลือพ่ีน้องท่ีประสบภัยเป็นจ�านวนมาก ท�าให้
การจารจรติดขัดมาก การเดินทางของคณะต้องใช้เวลานานถึง 4 
ชั่วโมง ถึงที่หมายคือ ศูนย์อ�านวยการฯ เขต Kuala Krai เพื่อจัดแบ่ง
ของใช้เพ่ือแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย โดยใช้รถกะบะจ�านวน 4 คัน
แยกเป็น 2 เส้นทาง แต่ละเส้นทางต้องใช้เวลาอีก 1 ชั่วโมง 30 นาที 
การปฏิบัติภารกิจในครั้งน้ียากล�าบากมากต้องผ่านเส้นทางที่เป็น
โคลน ผ่านแม่น�้า ผ่านภูเขา ส�าหรับศูนย์อ�านวยการที่ Kuala Krai และ
พ้ืนท่ีในเขตอ�าเภอน้ีทั้งหมดยังไม่มีกระแสไฟฟ้าและน�้าประปาใช้
ถึงเวลากลางคืนชาวบ้านใช้เทียนไขเป็นแสงสว่าง เราได้เสร็จ
ภารกิจในวันนี้เมื่อเวลา 19.30 น. ทุกคนกลับมาที่ศูนย์ฯ และอยู่กับ
ความมืด เราปูลังกระดาษ บนถนนเพ่ือเป็นที่ละหมาดมัฆริบ เราใช้
น�้าขวดส�าหรับอาบน�้าละหมาด ใช้น�้าขวดส�าหรับเข้าห้องน�้า เมื่อ
ทุกคนพร้อมทางคณะได้เดินทางออกจากศูนย์ Kuala Krai สู่ศูนย์ฯ
เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน การเดินทางขากลับก็ต้องเวลาประมาณ 
4 ชั่วโมงกว่าๆ เช่นกัน เวลา 24.00 น. (โดยประมาณ) เราถึง
ที่เป้าหมายโดยสวัสดิภาพ” นายซัยนูรดีน นิมา กล่าวเพิ่มเติม
 ส�าหรับภารกิจเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558  เริ่มปฏิบัติงาน
ด้วยการแยกประเภทสิ่งของที่ได้มา บรรจุของใส่ถุงเพ่ือน�าไป
แจกจ่ายต่อโดยมีทีมงานหลักจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ�านวน 
20 คน  นักศึกษาชุดน้ีสามารถปฏิบัติงานได้เพียงครึ่งวันเท่าน้ัน
เพราะจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยจากนั้นคณะนักศึกษา
จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี น�าโดยนายยาฮารี กา
เซ็ง จ�านวน 8 คนและเยาวชนจากอ�าเภอย่ีงอ จ�านวน 12 คน 
เดินทางถึงและเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปาโล๊ะ เขตปาเสมัส โดย
ใช ้มัสยิดดารุสสาลาม ปาโล ๊ะ เป ็นศูนย์กลางและเป็นที่ พัก
ส�าหรับคณะท�างานชุดน้ี  มีการประชุมร่วมกับอิหม่ามและคณะ
กรรมการมัสยิด เพ่ือก�าหนดเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือ 
เน้นการท�าความสะอาดมัสยิด สุเหร่า และบ้านเรือนเป็นหลัก
และเมื่อ วันท่ี 4 มกราคม 2558  เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติ
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย ได้แบ่งทีมงานออกเป็น 9 ชุด เพ่ือเข้าไปให้ความช่วย
เหลือแก่บ้านเรือนในหมู่บ้านแห่งนี้ ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ใช้เวลา
ประมาณ 6 ชั่วโมง และยังมีบ้านเรือนอีกหลายหลังที่ยังไม่สามารถ
เข้าไปช่วยเหลือ อันเนื่องจากทีมงานต้องเดินทางกลับประเทศไทย

 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 โดยมีนางสุไพ แก้วสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันท่ีวันท่ี 14 มกราคม 2558 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เพ่ือให้เยาวชนในระดับภูมิภาค มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสู ่ระดับประเทศและ
นานาชาติ
 ผศ.กมล คงทอง ผู ้ อ� านวยการสถาบัน วัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตปัตตานี 
กล่าวถึงการจัดนิทรรศการในครั้งน้ีว่า การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์ จัดขึ้นส�าหรับเยาวชนอายุ 16 – 25 ปี เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการประกวดศิลปะเด็กและศิลปินอาวุโส อีกท้ังเป็นการสนับสนุน
การท�างานสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ศิลปินรุ่นเยาว์ได้พัฒนาตนเอง นับ
เป็นเวทีส�าคัญเพ่ือก้าวสู่ความเป็นศิลปินระดับชาติต่อไป มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงได้จัดประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ข้ึนเป็น
ครั้งแรกในปี 2528 และด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนกระท่ังปัจจุบัน 
ปี 2557 นับเป็นครั้งท่ี 31 ซึ่งทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี ในการน�า
ผลงานท่ีได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในการประกวด
ศิ ล ป ก ร ร ม ร ่ ว ม ส มั ย ข อ ง ศิ ล ป ิ น รุ ่ น เ ย า ว ์  สั ญ จ ร ม า  จั ด แ ส ด ง 
ณ หอศิลป์ภาคใต้ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 – 2557 
 ส�าหรับปีน้ี ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิ วัฒนา ได ้ รับความร ่ วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการน�าผลงานที่ ได ้รับรางวัลและได ้รับคัดเลือกเข ้าร ่วมแสดง 
ในการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 31 โดยก�าหนด
จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ ่นเยาว์ เมื่อวันที่
5- 30 มกราคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตปัตตานี
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไปผู ้สนใจ ได้มีโอกาสชื่นชม
ผลงานการประกวดระดับชาติ เป็นภารกิจหลักของสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ในการส่งเสริมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
จัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 31
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สุดยอด 7 ผลงานนักวิจัย ม.อ.
ในรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2557-2558

 ส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน
วันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ศูนย ์แสดงสินค ้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี  โดยมี  ศาสตราจารย ์  ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ์ 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในงานได้จัดให้มีการ
มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย รางวัลนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี
2557 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี 2558 การจัดแสดง
นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
จ�านวน 4 กลุ ่ม คือ กลุ ่มสิ่งประดิษฐ์เพ่ืออุตสาหกรรม กลุ่มสิ่ง
ประดิษฐ์เพ่ือสังคม กลุ ่มสิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ และ กลุ่มจิตนาการส�าหรับอนาคต
 ทั้งน้ีนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล
สภาวิจัยแห ่งชาติ  ประจ�าป ี  2557-2558 รวม 7 ผลงาน 
ในรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 จ�านวน 1 ผลงาน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี 
ประจ�าปี 2557 จ�านวน 2 ผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์ สาขาการศึกษา รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี
2557 ระดับดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จ�านวน 1 ผลงาน
และระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
จ�านวน 1 ผลงาน และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี
ประจ�าปี 2558 จ�านวน 2 ผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ดังนี้
 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 จ�านวน 1 
ผลงาน ได้แก่ ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จะได้รับ
เหรียญนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
และเงินรางวัลจ�านวน 500,000 บาท
 รางวัลผลงานวิจัย ประจ�าปี 2557 ระดับดี จ�านวน 2 ผลงาน
จะได ้ รับประกาศนียบัตร เชิดชู เ กียรติคุณ และเ งินราง วัล

ผลงานละ 100,000 บาท ได ้แก ่  รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร ์
คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร ์  ผลงานวิจัยเรื่อง “การเตรียมสมบัติและ
กลไกการเกิดของกรีนพอลิเมอร ์ผสมจากแป้งมันส�าปะหลัง 
พอลิเมอร ์ละลายน�้าและยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ ท่ีเติมสาร
อนินทรีย์ และสารอินทรีย์-อนินทรีย์” (Preparation, Properties
and Mechanism Formation of Inorganic and Organic-inorganic
Green Polymer Blend Based on Cassava Starch, Water-
soluble Polymer and Epoxidised Natural Rubber)
 และ รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์วิทยาเขต
ปัตตานี ในสาขาการศึกษา ผลงานวิจัยเรื่อง “กลุ ่มการปรึกษา
บูรณาการเพ่ือส ่งเสริมสุขภาพจิตและความยืดหยุ ่นทนทาน
ของทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ประเทศไทย” 
(Integrated Group Counseling to Enhance Mental Health 
and Resilience of Thai Army Rangers in 3 Southernmost 
Provinces of Thailand)  ผู้ร่วมผลงานวิจัย พลตรีนายแพทย์สายัณห์ 
สวัสดิ์ศรี ผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล  ดร.จรรยา แผนสมบูรณ์
 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี 2558 ระดับดี
จ�านวน 2 ผลงาน  จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
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และเงินรางวัลผลงานละ 150,000 บาท  ได้แก่ รศ.ดร.เพริศ
พิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ใน
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานเรื่อง “ระบบออนไลน์
ไมโครชาแนลส�าหรับเพ่ิมความเข้มข้นในการวิเคราะห์สารฆ่า
แมลง” (Novel Online Micro-channel Preconcentrator for Pes-
ticides Analysis)  ผู้ร่วมผลงาน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จงดี ธรรมเขต
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม  
 และ ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ใน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานเรื่อง “สมุนไพรปูดเบญ
กานีในรูปแบบยาเตรียมภายนอกส�าหรับแผลติดเชื้อเรื้อรังในผู ้
ป่วยเบาหวาน”  (Application of Quercus infectoria nutgall
as topical agent for treatment of chronic infected diabetic
ulcers) ผู ้ร ่วมผลงานประกอบด้วย ผศ.ดร.ธนพร อ�านวยกิจ
ผ ศ . ด ร . ศ ศิ ธ ร  ชู ศ รี   น า ง ส า ว จุ ฬ า ลั ก ษ ณ ์  โ ช ค ไ พ ศ า ล 
นายวิศรุต รัตนากรกุล นายอนุชิต รัศมี 
 รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี 2557 ระดับดีเยี่ยม จ�านวน
1 ผลงาน ได้แก่  ดร.โชษณ ศรีเกตุ และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขต

หาดใหญ่ ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา วิทยานิพนธ์เรื่อง 
“การอ่อนตัวของกล้ามเน้ือกุ้งก้ามกรามภายหลังการตาย : บทบาท
ของเอนไซม์โปรตีเอส และการป้องกัน”  (Post-mortem Softening 
of Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)  Muscle 
: Role of Proteases and Prevention)  จะได้รับประกาศนียบัตร
เชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล จ�านวน 100,000 บาท 
 และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี 2557 ระดับดีเด่น จ�านวน
1 ผลงาน  ได้แก่  ดร.กฤช สมนึก และอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
รศ.ก�าพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย วิทยานิพนธ์เร่ือง 
“ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน�้ามันปาล์มดิบชนิดไข
มันอิสระสูงด้วยท่อผสมร่วมกับคล่ืนอัลตราโซนิค” (Two - Stage 
Continuous Process of Methyl Ester Production from 
High Free Fatty Acid Mixed Crude Palm Oil Using Static 
Mixer Coupled with High – Intensity of Ultrasound) จะได้รับ
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล จ�านวน 70,000 บาท 

แนวทางในการให้ความเย็นแก่อาคาร

4. การลดความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร

 • ติดต้ังอุปกรณ์ส�านักงานบางประเภทไว้นอกห้องปรับอากาศ 

เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร

 • ปิดไฟแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้ติดตั้งเครื่องดูดกลิ่น

หรือดูดควันที่มีประสิทธิภาพส�าหรับการหุงต้ม

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

(ต่อจากเดือนมกราคม 2558)

5. การลดอัตราการรั่วซึมของอากาศเย็นออกภายนอกให้น้อยลง

6. การลดอัตราการระบายอากาศ

 • จัดให้มีห้องสูบบุหรี่แยกต่างหากจากห้องท�างาน

 • ติดตั้งแผ่นกรองอากาศซึ่งท�าจากผงถ่าน

 • ติดต้ังเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างอากาศเสียท่ีเย็น

ภายในอาคารซ่ึงต้องการดูดทิ้งไปกับอากาศร้อนที่บริสุทธิ์ ซ่ึงจะ

น�าเข้ามาในอาคาร

 • ในช ่วงเวลาท่ีภายในอาคารมีคนอยู ่น ้อย ควรป ิดพัดลม

ดูดอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคารแต่ใช้อากาศเย็นภายในอาคาร

หมุนเวียนผ่านเครื่องกรองฝุ่น และกรองกลิ่นเป็นการชั่วคราว
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 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
จัดงานวันครู ประจ�าปี 2558 “45 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ สร้างครู ผู้สร้างชาติ
ตามรอยพระบาทพระราชบิดา ”
โ ด ย มี  ผ ศ . น พ พ ร  เ ห รี ย ญ ท อ ง 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี  เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่  16 มกราคม 2558 หอประชุมวิทยาเขตป ัตตานี 
เ พ่ือเป ็นการระลึกถึงพระคุณครู  และเชิดชู เ กียรติ คุณครูให ้
มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนให ้สม
กับที่ได้รับ การยกย่องว่าเป็น “ปูชนียบุคคล” 
 กิจกรรมประกอบด้วยการท�าบุญตักบาตรอาหารแห ้ง
พิ ธีร�าลึกพระคุณครู  มอบโล ่ เ กียรติยศแก ่อาจารย ์ตัวอย ่าง
มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาตัวอย่างและมอบทุนการศึกษา 
จ�านวน 21 ทุนประกอบด้วย ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ 
พจนตันติ  จ�านวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท  ได้แก่ นายกฤษฎา หมื่นผล
ทุนเด็กหญิงนูรุลลาตีฟา ระเด่นอาหมัด จ�านวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
ได ้แก ่  นางสาวอัสมา โหดสุบ และนางสาวมัสตูรอ วิเชียร
ทุน ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ จ�านวน 1 ทุน ๆ  ละ 5,000 บาท ได้แก่ นางสาว
นิสารีหะ สาราเส็ด  ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ 
จ�านวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวซีดาวาตี ยะระเฮง 
ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ จ�านวน 1 ทุน ๆ ละ 
5,000 บาท ได้แก่ นางสาวนูรฟาติน สีเดะ ทุนปัตตานีคอนกรีต 
จ�านวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวนิภาวดี ยอดทอง 

คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานวันครู ประจ�าปี 2558 

“45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ สร้างครู ผู้สร้างชาติ 
ตามรอยพระบาทพระราชบิดา

ทุนนายนิรุตร์ สุไลมาน จ�านวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ 
นางสาวรุสนี ดอเลาะ  ทุนรองศาสตราจารย์ดร.ปริศวร์ ย้ินเสน
จ�านวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาท  ได้แก่  นางสาวมุสลีฮะห์ เจะกาเดร์  
 ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง  จ�านวน 3 ทุน ๆ
ละ 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวนูรอัยณี กูเดดาเก็ง  นางสาวฮีซา ส�ายา
และนางสาวนูรีดา สาเตาะ   ทุน ดร.อลิสรา ชมชื่น  จ�านวน 2 ทุน ๆ
ละ 3,000 บาท  ได้แก่ นางสาวศศิธร โรจน์พวง และนายการียา สมาแอ
ทุน ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์  จ�านวน 2 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท  ได้แก่
นางสาวการมีนี อาแว และนายต่วนฮูซัยฟี หะยีสะอุ ทุนศิษย์เก่า
เอกเคมี คณะศึกษาศาสตร์  จ�านวน 3 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท  ได้แก่  
นางสาวมัรกะ แวอาแซ นางสาวฮานาน หะมะ และนางสาวซูวารี
เจะดือราแม ทุนคุณแม่รจนา ศิวะเถาว์ จ�านวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
ได้แก่ นางสาวศิริธิเมต ทองเต็ม ทุนศรีใส สุขนิยม  จ�านวน 1 ทุน ๆ  ละ 
3,000 บาท  ได้แก่ นางสาวฮัยฟะ สาและ 
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 ส�าหรับกิจกรรมวันครู  ป ี  2558  คณะศึกษาศาสตร ์
ได้มอบโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่าง และมอบเกียรติบัตร
แก่นักศึกษาตัวอย่าง  ดังนี้

อาจารย์ตัวอย่าง ประจ�าปี 2558  ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา คณะศึกษาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา ธรรมชาติ คณะศึกษาศาสตร์
3. อาจารย์มนตรี ดวงจิโน คณะศึกษาศาสตร์
4. อาจารย์อุไร แวมามะ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ครูกาญจนา ทองลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิต    
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชไม การถนัด คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
7. อาจารย์พันธุ์ทิพย์ อินทยอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาตัวอย่างประจ�าปี 2558  ประกอบด้วย
นักศึกษาตัวอย่างด้านวิชาการ  ได้แก่  
1. นางสาวมัสตูรอ วิเชียร  นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1
2. นายกฤษณพงศ์ ถาวร นักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด นักศึกษาวิชาเอกเคมี ชั้นปีที่ 2
4. นางสาวขวัญรัตน์ ทิพทอง นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
5. นางสาวปรีดานุช สุวรรณ์ นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
6. นายมูฮ�าหมัดอันวาร์ มะ นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4
7. นายเสมอศักดิ์ พระสว่าง นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยา ชั้นปีที่ 4

นักศึกษาตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม  ได้แก่  
1.  นางสาวนัสรียะฮ์ หะยีซ�าซูดิง นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา  
     ชั้นปีที่ 1
2. นางสาวปิยฉัตร สกุลแก้ว นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา
     ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวบาดารียะห์ เส็ง นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
4. นายอังกูล มะลูลีม นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
5. นางสาวจุฑามาศ ศรียะลา นักศึกษาวิชาเอกเคมี ชั้นปีที่ 4

นักศึกษาตัวอย่างด้านกิจกรรมและพัฒนาสังคม  ได้แก่  
1. นางสาวทศวรรณ  ลาภเจือจันทร์ นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา  
    ชั้นปีที่ 1
2. นางสาวซาบีตา หะยีหมีน นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
3. นายมานพ  ประเสริฐ นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา  ชั้นปีที่ 3
4. นายอายุ อามิง นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
    ชั้นปีที่ 3
5. นายยุทธพงษ์  อ่อนสุระภูมิ นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา  
    ชั้นปีที่ 3
6. นายสันติศักดิ์ ทองสร้อย นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4
7. นางสาวอัสณีย์ มะนอ นักศึกษาวิชาเอกสุขศึกษา  ชั้นปีที่ 4
8. นายสมศักดิ์ อรุณพันธ์ นักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา  ชั้นปีที่ 4
9. นายธีรเชษฐ์ เพชรโชติ นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4
10. นายจักรพงษ์ หมื่นแก้ว นักศึกษาวิชาเอกเคมี ชั้นปีที่ 4
11. นายอัฟฟัน  ดือราแม นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
      ชั้นปีที่ 4
12. นายศุภโชค ส�าลีนิล นักศึกษาวิชาเอกเคมี ชั้นปีที่ 5
 ผศ. นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีท่ีผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ ได้
ผลิตบุคลากรทางการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพครูนับหมื่น
คนในศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือท�าหน้าท่ีหลักคือการ
สร้างศิษย์ให้เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม รู ้จักบทบาทหน้าท่ี สอด
แทรกคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในศตวรรษที่ 21 บทบาทของครูต้อง
ปรับเปล่ียนจากผู้สอนให้เป็นผู ้เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู ้ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู ้อีกมากมายรอบตัว ซึ่งเป็นโจทย์ท่ีจะต้องร่วม
มือในการสรรค์สร้างความรู ้ ความงดงามให้เกิดขึ้นในสังคมไม่
ว่าสังคมจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตาม ดังนั้นวิชาชีพครู
จึงเป็นวิชาชีพที่น่าเคารพยกย่องในการเป็นผู้สร้าง ผู้เสียสละ ใน
ขณะเดียวกันครูอาจารย์ ก็ต ้องยึดถือจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดหลักธรรมเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต
และการท�างาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศาสตร์ความรู้ 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อความก้าวหน้าของสังคมอย่างยั่งยืน
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นายประทีป เอื้อนมงคล เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี รายงาน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบัน
วิจัยยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผนึกก�าลังแก้ป ัญหา
วิกฤตการยางพารา ด้วยการผลักดันมาตรการการใช้ยางพารา
ในประเทศให้มากข้ึนและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
สูงขึ้นเพื่อการส่งออก
 รศ. ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชี้แจงว่า สืบเนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกในยุโรปและอเมริกาถดถอยลงท�าให้การใช้ยาง
รถยนต์ทั่วโลกลดลงตามไปด้วย ประกอบกับราคาน�้ามันที่ตกลง
มากกว่าครึ่งในขณะน้ี ท�าให้ให้ราคายางสังเคราะห์ลดลงตามไปอีก
สองประการหลักนี้ ท�าให้ราคายางพาราไทยลดลงตามไปด้วย
รัฐบาลไทยพยายามท่ีพยุงราคาไม่ให้ตกต�่าลง พร้อมกับจะผลักดัน
ให้ราคาสูงขึ้นโดยใช้วิธีการต่างๆ ซึ่งวิธีหน่ึง ก็คือต้องผลักดันให้ใช้
ยางในประเทศมากขึ้น โดยการเพ่ิมมูลค่ายางพาราท่ีสูงข้ึน ดังนั้น
จึงต้องส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ขยายตัวมากขึ้น
 รายงานข่าวแจ้งต่อไปว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได ้ เคยจัดเสวนา เรื่องทางรอด...วิกฤติการณ์ยางพาราไทย 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมบุรีศรีภูวนาถ บูติกโฮเตล
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาแล้ว ซึ่งในครั้งนั้น ดร.อ�านวย ปะติเส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า
ทางออกหนึ่งคือ การใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น และขอให้
มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เป ็น พ่ี เลี้ ย งส� าหรับ โรงงาน
อุตสาหกรรมยางท่ีขยายตัวและเปิดใหม่ด้วย ซึ่ง รศ.ดร. พีระพงศ์
ทีฆสกุล  รองอ ธิการบดีฝ ่ ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตอบรับในเรื่องนี้
 เพ่ือสานต่อความคิดนี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อวันท่ี 14 
มกราคม 2558  จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ณ โรงแรม
สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอด ถนนรัชฎาภิเษก กรุงเทพฯ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย คุณณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อ�านวยการกลุ่มอุตสาหกรรม 
สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 พันธมิตร 
จับมือหาทางออก
วิกฤตราคายางพารา

 คุณวราภรณ์ ขจรไชยกุล ผู ้ เชี่ยวชาญด้านยางพารา และ
ตั วแทนกลุ ่มผู ้ ป ระกอบการที่ เป ็นศิษย ์ เก ่ ามหา วิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 ซึ่งผลการประชุมมีข ้อตกลงเบื้องต้นว่า ให้ทั้งสามฝ่าย
ผนึกก�าลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาและแก้ไขราคายางพารา
ตกต�่าของประเทศไทยให ้มีความย่ังยืน โดยก�าหนดภารกิจ
ความรับผิดชอบเบื้องต้น คือ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
มีภาร กิจและความรับ ผิดชอบหลักในการอ� านวยสถานที่
ในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาความพร้อมห้องปฏิบัติการส�าหรับ
การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราคณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์มีภารกิจและ
ความรับผิดชอบหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
ด้านเทคโนโลยียางให้มีคุณภาพสูงและสนับสนุนทางวิชาการ
ตามความต้องการของสภาอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย มีภารกิจและความรับผิดชอบหลักในการผลักดัน
ให้มีการใช้ยางธรรมชาติทั้งในประเทศและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เ พ่ือการส ่งออกให ้มากขึ้น และร ่วมผลักดันให ้ภารกิจและ
ความรับผิดชอบหลักของอีกสองฝ่ายบรรลุผลการด�าเนินการ
อย ่ าง เป ็นรูปธรรมจะเ กิดขึ้ น เ ร็ วๆ  น้ีภายหลังการลงนาม
ในบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน
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(ส�ารวจ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557)

สิ่งก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หอพัก 10 วิทยาเขตปัตตานี
งบประมาณ : 147,980,000 บาท
ระยะเวลา :  วันที่  17  มีนาคม  2552  - วันที่ 21 ธันวาคม 2557
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน : บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จ�ากัด

สิ่งก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพรีคลินิก
งบประมาณ : 372,200,000  บาท
ระยะเวลา : วันที่ 10  มีนาคม  2554  – วันที่ 16 มีนาคม 2558
ผู้รับจ้าง : บริษัท บิลเลี่ยนเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด และบริษัทไฮเทค อินดัสเตรียล  
  เซอร์วิส แอนด์  ซัพพลาย จ�ากัด
ผู้ควบคุมงาน : บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์จ�ากัด

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หอพัก 10 วิทยาเขตปัตตานี

โครงการก่อสร้างอาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียด :  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 9 ชั้น พ้ืนท่ีรวม 13076 ตรม. ประกอบด้วย ชั้นล่าง ห้องน�้าคนพิการ 2 ห้อง 
  ห้องพักเจ้าหน้าท่ี 2 ห้อง ห้องอินเตอร์เนต 1 ห้อง ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง ห้องนันทนาการ 1 ห้องบริการ 1 ห้อง
  ห้องท�างาน เจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ร้านอาหาร 1 ห้อง ห้องน�้ารวม 1 ห้อง ร้านมินิมาร์ท 1 ร้าน พ้ืนที่ประมาณ  2,042 ตรม. 
  ชั้น 2 ห้องพักนักศึกษา 24 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ 1  ห้อง ห้องน�้ารวม 2 ห้อง พ้ืนที่รวม 1,238 ตรม ชั้น 3,5,7, และ 9
   ประกอบด้วย  ห้องพักนักศึกษา 24 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าท่ี 1 ห้อง ห้องน�้ารวม 4,758 ตรม. ชั้น 4,6 และ 8 ประกอบด้วย
   ห้องพักนักศึกษา 14 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ห้องน�้ารวม 2 ห้อง และห้องละหมาด 1 ห้อง ลิฟท์ผู้โดยสาร จ�านวน 2 ชุด
ลักษณะงานปัจจุบัน :  ส่งงานงวดสุดท้าย 100 %  พร้อมใช้งาน

รายละเอียด :  - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 10 ชั้น มีดาดฟ้า พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ  23,211 ตรม. 
  - พื้นที่จอดรถด้านหน้าอาคารและพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ประมาณ 1,268 ตรม. 
  - ระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน 
  - ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบหม้อแปลง ระบบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 300 เควีเอ 
  - ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดฝ่านเครือข่าย ไอพีระบบ
    ส�ารองไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟกระโชกทั่วไป 
  - ระบบเสียงประกาศ 
  - ระบบ MATV 
  - ระบบลิฟท์ เป็นลิฟต์โดยสายขนาด 1000 กิโลกรัม จ�านวน 2 ชุด ลิฟต์ส่งของ ขนาด 600 กก. จ�านวน 1 ชุด 
  - งานครุภัณฑ์ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ ตามรูปแบบ 
ลักษณะงานปัจจุบัน : งานติดตั้งแผงกันแดดเหล็ก และแผงกันแดดอลูมิเนียม ท�าการฉาบปูนภายนอก ได้ปริมาณงาน 40% ติดตั้ง
      ดวงโคม ปลั๊ก สวิทซ์ (งานอาคาร) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40% ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม

อ่านต่อฉบับเดือนมีนาคม 2558

วารสารข่าว ศรีตรัง
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  อาจารย์สน่ัน เพ็งเหมือน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมในพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล เน่ืองในวันกองทัพไทย เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2558 ณ ท่าอากาศยานปัตตานี อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยมีพลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู ้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เป็นประธานในพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย เฉลิมพล
ของเหล่าทหารที่มีที่ตั้งหน่วยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยพยาบาล กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  (HUSO : Gift for Life)  เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2558 ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  โดยมีผู้มีศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 90 ราย เพื่อมอบให้สภากาชาดน�าไปใช้ประโยขน์ต่อไป

  รศ.ดร.ปริศวร์ ย้ินเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

   บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์  วิทยาเขตป ัตตานี  ร ่วมปลูกต ้น
ฟ ้าประทานพรบริ เวณหน้าคณะวิทยาการส่ือสาร
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
 5 รอบ
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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 ในสาขาที่
  สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้
   และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
 3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
  ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง
  ปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
  ให้แก่บัณฑิต


