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	 	ฯพณฯ	 นายถาวร	 เสนเนียม	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย	 เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมสันติภาพชายแดนใต้	 เมื่อวันที่	
16	 มกราคม	 2553	 ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี 	 จัดโดยองค์การบริหาร	 องค์การนักศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับสหพันธ์นิสิต
นักศึกษา	 จั งหวัดชายแดนภาคใต้ 	 ชมรม	 STP	 สันติศึกษา	
มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน	
นิสิตนักศึกษา	 สื่อมวลชน	 ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
	 	กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	การขับร้องอานาซีด	การแสดงซิลัต	รายุง	เสวนา	หัวข้อ	“ไฟใต้
กับกระบวนการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน”	 โดย	ดร.ธเนศวย์	 เจริญเมือง	
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
ดร.ธงชัย	 วินิจฉกุล	อาจารย์มหาวิทยาลัยวิสคอนซีน	ประเทศอเมริกา		
ดร.มาร์ค	 ตามไท	 อาจารย์สถาบันเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม		
มหาวิทยาลัยพายัพ	 ดำเนินรายการ	 โดยนายอาเต็ฟ	 โซ๊ะโกะ	 อดีต
เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย,	 เสวนา	 หัวข้อ			 
“ปอเนาะ  ตาดีกากับวาทกรรมแหล่งซ่องสุมโจรแบ่งแยกดินแดน ”  
โดยนายอับดุลการิม	 นาคนาวา	 ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์		
นายวอิบรอเฮม	ยานยา	นักวิชาการอิสระ	อาจารย์ประสิทธิ	์ 	 เมฆสุวรรณ	
คณะกรรมการสภาอาจารย์	ดำเนินรายการโดย	นาย	อภิศักดิ์		สุขเกษม	 
หัวหน้าสื่อเพื่อสันติภาพ,	 เสวนา	หัวข้อ“สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมาย
พิเศษ” โดยนายอาดีลัน		อาลีอิสเหาะ	ประธานศูนย์ทนายความมุสลิม
จังหวัดยะลา		นายอนุกูล		อาแวปูเต๊ะ	ประธานศูนย์ทนายความมุสลิม
จังหวัดปัตตานี		นายกมลศักดิ์	ดิวามุ		ประธานศูนย์ทนายความมุสลิม
จังหวัดนราธิวาส	ดำเนินรายการโดย	นายอาดือนัน	ผู้ช่วยทนายความมุสลิม,
เสวนา	หัวข้อ “การรักษาอัตลักษณ์มลายู : อัตลักษณ์ไทยเสียไปหรือไม่” 
โดยนายอั ฮหมั ด 	 สมบู รณ์ 	 บั วหลวง 	 คณะกรรมการอิ ส ระ
นายอิสมาแอล	 	 เบ็ญจะสมิธ	 นักวิชาการอิสระ	 นายอุดม	ปัตนวงศ์	
รองประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้	 ดำเนินรายการโดย	
นายตูแวดานียา	 ตูแวแมแง	 ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์วัฒนธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตยจังหวัดชายแดนภาคใต้,เสวนา	หัวข้อ	“เยาวชนหนุ่มสาว
กับความหวังของสังคม” โดยนายรอมซี	 ดอฆอ	 อดีตเลขาธิการ	
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้	นายการียา	มูซอ	เลขาธิการ
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 นายอนุธีร์	 เดชเทวพร	
เลขาธิการ	สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย	ดำเนินรายการโดย	
นายอับดุลเราะมัน	 มอลอ	 นายกองค์การบริหาร	 องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
  นายอับดุลเราะมัน มอลอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ 

ม.อ.ปัตานี จัดมหกรรม สันติภาพชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และประธาน
โครงการมหกรรมสันติภาพชายแดนใต้ กล่าวว่า  สืบเนื่องจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทุกภาคส่วนล้วนพยายามศึกษาถึงแหล่งที่มาและ
มูลเหตุของปัญหา	พร้อมทั้งมีการนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
ในหลายๆ	วิธี	แต่ความรุนแรงในพื้นที่ยังไม่มีที่ท่าว่าจะยุติลง	ส่งผลให้
สังคมภายนอกมีทัศนคติและความรู้สึกในเชิงลบต่อประชาชนในพื้นที	่
เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนสร้างความหวาดกลัวและความแตกแยกให้
เกิดขึ้นในสังคม
	 	สภาพสังคมปัจจุบัน	 สื่อมวลชนมีบทบาทในการชี้นำความ
คิดของคนในสังคม	อาทิ	หนังสือพิมพ์	 วิทยุ	 	ตลอดจนโทรทัศน์	แต่
สื่อเหล่านี้ล้วนมีข้อจำกัดในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอีกทั้งยังไม่มี
ความเป็นอิสระในการนำเสนอ	 ด้ังน้ัน	การรับรู้และเข้าใจสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากสื่อเพียงอย่างเดียว
ยังไม่เป็นการเพียงพอ	จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในการแก้ปัญหา	พร้อมท้ังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	 ตลอดทั้งจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้นิสิต
นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน	เพ่ือเป็นการเปิดช่องทาง
ให้สังคมสามารถพัฒนาความรู้	ความเข้าใจและแก้ปัญหาอย่างย่ังยืนได้
	 	“องค์การบริหาร	องค์การนักศึกษามหาวิยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชมรม	STP	สันติศึกษา	มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตหาดใหญ่		
ซ่ึงเป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีมีเจตนารมณ์ในการทำงานเพ่ือสังคมและเป็น
กลุ่มนักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมโดยยึดหลักสันติวิธีต้องการสนับสนุน
ให้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติภาพโดยเร็ว	 โดยคำนึง
ถึงการจัดการกับความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและเป็นวิธีการแรกที่จะ
ถูกเลือกใช้ในการแก้ปัญหา	 จึงได้จัดโครงการมหกรรมสันติภาพ
ชายแดนใต้	 	 (Peace	 Southern	 Festival)	 	 ขึ้นในวันที่	 16-17	
มกราคม	 2553	 ซึ่งโครงการมหกรรมสันติภาพชายแดนใต้	 เป็น
โครงการท่ีมีการบูรณาการกิจกรรมภาคเวทีและภาคนิทรรศการ	 เพ่ือ
สะท้อนศิลปวัฒนธรรมและชีวิตของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น	มุมมอง	ทัศนคติ	ตลอดจนข้อมูลข้อเท็จจริง	 ระหว่างภาครัฐ	
ภาคเอกชน	นักวิชาการนิสิตนักศึกษาสื่อมวลชนและภาคประชาชน
เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการค้นหายุทธศาสตร์
สันติวิธีภาคประชาชนในการแก้ปัญหาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้มีการทบทวนการทำงานของตนเอง	 เพื่อผลักดันทางเลือกใหม่ๆ	
ในการสร้างเอกภาพของการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่	 เพื่อ
สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม”	นายอับดุลเราะมัน  มอลอ 
กล่าวเพิ่มเติม
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    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเอเชีย 

  จัดสัมมนาเรื่องเปิดพื้นที่ศิลปกรรม สู่มลายูพื้นถิ่นดินแดนปาตานี เพื่อเพิ่มศักยภาพในศาสตร์ศิลปกรรม

  ภาคใต้ในระดับสากล  เมื่อเร็วๆนี้

	 ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย	 บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่	 ข้าพเจ้าขอส่ง
ความปรารถนาดี	 มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ	 คน	 ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก	
ที่วิตกห่วงใยในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้าและแสดงออกโดยประการต่างๆ	 จากใจจริง	
ที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วย	และมีความสุขสวัสดี	
	 ความสุขสวัสดีนี้	 เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา	 แต่จะสำเร็จผล
เป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด	ย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถและสติปัญญา	ในการประพฤติตัว	
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล	 ในปีใหม่นี้	 จึงขอให้ชาวไทยทุกคน	 ได้ตั้งจิต	 ตั้งใจ
ให้เที่ยงตรงแน่วแน่	 ที่จะประพฤติตัว	 ปฎิบัติงาน	 ให้เต็มกำลังความสามารถ	
โดยมีสติรู้ตัว	และปัญญารู้คิด	กำกับอยู่ตลอดเวลา
	 กล่าวคือ	 จะคิด	 จะทำสิ่งใด	 ต้องคิดหน้า	 คิดหลังให้ดีให้รอบคอบ	 ทำให้ดู
ให้ถูกต้อง	ข้อสำคัญ	จะต้องระลึกรู้	โดยตระหนักว่า	ประโยชน์ส่วนรวมนั้น	เป็นประโยชน์
ที่แต่ละคน	พึงยึดถือ	เป็นเป้าหมายหลักในการประพฤติตัว	และปฏิบัติงาน	เพราะเป็น
ประโยชน์ที่ยั่งยืน	 แท้จริง	 ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับ	 ทั่วถึงกัน	 ความสุข	 ความสวัสดี	
จักได้เกิดมีขึ้น	ทั้งแก่บุคคลทั้งแก่ชาติบ้านเมืองไทย	ดังที่ทุกคน	ทุกฝ่าย	ตั้งใจปรารถนา
	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ที่ชาวไทยเคารพบูชา	
จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน	ให้ปราศจากทุกข์	ปราศจากโรคภัย	ให้มีความสุขกาย	สุขใจ
และความสำเร็จสมประสงค์	ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย	ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ประจำปี	พ.ศ.๒๕๕๓	
วันพฤหัสบดีที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๒

ที่มา: http://kanchanapisek.or.th/speeches/2009/1231.th.html
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ม.อ.ปัตานี จัดมหกรรม สันติภาพชายแดนใต ้  
เปิดพื้นที่ศิลปกรรมสู่มลายูพื้นดิน ดินแดนปาตานี  

นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานีร่วมกับปราชญ์ท้องถ่ินจัดการองค์ความรู้  

เชิญชวนบุคลากรร่วมสมทบของขวัญปีใหม ่ 

วิทยาเขตปัตตานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำหน่ายผลงานศิลปกรรม  

วันเด็กแห่งชาติ  

แนะแนวสัญจรสร้างสายใย  

นักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์  

มอบทุนการศึกษา  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทำความร่วมมือกับอาณาจักรบาห์เรน  

ศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมรำลึกวันครู  

นิทรรศการกิเลสจริต  

เยี่ยมคาราวะและแสดงความขอบคุณท่านกงสุลใหญ่

รายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”  
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 วัตถุทางวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้...
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  นักวิชาการ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ
ปราชญ์ท้องถิ่นในการจัดการองค์ความรู้วัตถุทางวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปประยุกต์เข้าสู่
หลักสูตรการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์ในวงวิชาการ
  นางสาวนราวดี  โลหะจินดา  หัวหน้าโครงการการจัดการองค์ความรู้วัตถุทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของปราชญ์
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า	 	 สังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตามแต่ภูมิภาคและชาติพันธ์	 มีวิถีชีวิตที่เป็นพลังทางภูมิปัญญาทั้งในด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 และเทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมสะสม
สืบทอดให้แก่กันมา	 	และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าความหลากหลายของวัฒนธรรมนั้นเป็นเครื่องมือที่มีค่ายิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคมและวัฒนธรรมในอันที่จะสร้างสำนึก	และความขัดแย้งของคนกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย	จากปัจจัยที่รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินการ
และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ	สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์	 และหอศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้	 	 ถือเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ	 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะวัฒน
ธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความผสมผสานและความหลากหลายจากชน	 3	 กลุ่มชาติพันธ์	 ได้แก่	 ชาวไทยมุสลิม	 ชาวไทยพุทธ	
และชาวไทยเชื้อสายจีน	 ที่มีการแลกรับ	 ปรับเปลี่ยน	 ผสนมผสานจนกลายเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติ	 	 ซึ่งการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเหล่านี้	 สามารถทำได้โดยการจัดนิทรรศการทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเหมาะสม	มีทั้งโบราณวัตถุ	
ศิลปวัตถุ	 และภาพประกอบยืนยันข้อมูลเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการศึกษาเรียนรู้งานวิชาการ	นอกเหนือจากการจัดทำข้อมูลประเภท
เอกสารหรือตำรา
  นางสาวนราวดี  โลหะจินดา  กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ดังนั้นการพัฒนากระบวนการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ควรมีแนวทางในการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ	ซึ่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	มีความพร้อมด้านทรัพยากร
วัตถุทางวัฒนธรรม	 	 ได้แก่	 ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ	 รวมถึงทรัพยากรบุคคล	 	 อันได้แก่นักวิจัย	 นักวิชาการ	 รวมทั้งเครือข่ายปราชญ์	 ที่
สามารถนำแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น	มาจัดทำเป็นเอกสารและพัฒนาไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ	รวมถึงการนำไปใช้
ในวงวิชาการ	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 	 จึงได้จัดทำโครงการการจัดการองค์ความรู้วัตถุทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของ
ปราชญ์ท้องถิ่น	 เพื่อนำไปปรับประยุกต์เข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน	 และการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป	 ทั้งนี้คาดหวังว่า
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มีเอกสาร	 ตำราเกี่ยวกับวัตถุทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นจากประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน	
นักวิจัย	 นักวิชาการและเยาวชนร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรูปเล่ม
และมีการเผยแพร่ต่อไป

	 กองอาคารสถานที่ 	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้เชิญชวน
บุคลากร	 ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเป็นของขวัญปีใหม่ 	
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ 	 4	 ฝ่าย	 ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่ตำรวจ	
พนักงานเก็บขยะจากเทศบาล	 เจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์	และเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย	นั้น	ซึ่งในปีนี้ได้มีผู้บริจาค	จำนวน	27	ราย	
ได้รับเงินจำนวนท้ังส้ิน	 15,430	 บาท	 (หน่ึงหม่ืนห้าพันส่ีร้อย
สามสิบบาทถ้วน)	ในการจัดสรรให้กับเจ้าหน้าท่ี	ดังนี้

1.		เจ้าหน้าที่ตำรวจ																1,500								บาท

2.		พนักงานเก็บขยะเทศบาล			4,000								บาท

3.		เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์												1,000								บาท

4.		เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยฯ		8,930		บาท
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	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพ		พร้อมกันทุกวิทยาเขต		โดยมี	ผศ.นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด		
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	 เมื่อวันที่	 7	 มกราคม	 2553	 เวลา	 15.30	น.	ณ	 	 สนามกีฬา	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 โดยสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่	 	 เน้นปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นสถาบันสร้างเสริมสุขภาพ
กิจกรรมประกอบด้วย		การรำไทเก็ก		รำไม้พลอง	และแอโรบิค
  ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ในปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
สุขภาวะของนักศึกษาและบุคลากร	 จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานีในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำทางสังคมจึงควรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
สุขภาวะทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคมและคุณธรรมของนักศึกษาและบุคลากร	 เพื่อให้มหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพอย่างสมบูรณ์ต่อไป	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ร่วมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพ	 ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่จะเน้นการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัน์เพื่อให้เกิดความตระหนัในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย	 	 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการเป็นสถาบันสร้างเสริมสุขภาพ	 เพื่อชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยบูรณาการทั้งด้านความรู้ความสามารถเข้าไปในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการสร้างเสริม
สุขภาพโดยเน้นให้เกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้มีการขับเคล่ือนกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ		9	ด้าน	ได้แก่	ด้านส่งเสริมความรักและเพศศึกษาด้านส่งเสริมการออกกำลังกาย	
ด้านการมีโภชนาการที่ดี		ด้านส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษา		ด้านรณรงค์การไม่เสพสุราสิ่งเสพติด
ด้านรณรงค์เพื่อการละเลิกการพนัน	 	ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร	 	ด้านการเล่นเกมส์
คอมพิวเตอร์เกินควร	 และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม	 โครงการดังกล่าวจะมีการเปิดโครงการ
พร้อมกันทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ในวันที่	7	มกราคม	2553	ภายใต้หัวข้อ
การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ



	 	 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับ	บริษัท	พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์	 จำกัด	
	 จัดจำหน่ายผลงานศิลปกรรมในโครงการผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมเชิงพาณิชย์	 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของ
	 มหาวิทยาลัย	และสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา	และคณาจารย์	
           ผศ.พเิชษฐ     เปยีรก์ลิน่  คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี  กลา่ววา่ 		สบืเนือ่ง
	 จากการทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์	มนีโยบายและทศิทางในการมุง่เนน้เปน็มหาวทิยาลยัวจิยั	การเผยแพรแ่ละการถา่ยทอด
	 งานวจิยัสูก่ารพฒันาสงัคมและชมุชนในรปูแบบตา่งๆ	ทัง้ในลกัษณะของการบรกิารวชิาการและการถา่ยทอดเทคโนโลยี	และได้
จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้น	เพื่อเป็นหน่วยงานในการเชื่อมโยงงานวิจัยและเทคโนโลยี	นวัตกรรม	และองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย	
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทั้งในรูปแบบของการบ่มเพาะวิสาหกิจ	 เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เป็นฐานและการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา	 รวมทั้งการจับคู่ทางธุรกิจให้กับผลงานวิจัยและนักวิจัยและผู้สนใจในมหาวิทยาลัย	
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง
	 อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า	 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา	
เทคโนโลยีจำนวนมากที่มีศักยภาพ	แต่ไม่สามารถนำไปดำเนินการไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้มากนัก	 เนื่องจากผลงาน
ดังกล่าวบางส่วนยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในระดับสากลที่จะดึงดูดให้มีผู้สนใจมาดำเนินการ	 	 ผลงานบางส่วนนักวิจัยต้องการที่
จะดำเนินการเอง	แต่ในระยะแรกยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคล	และบางส่วนเจ้าของผลงานไม่อยากยุ่ง
เกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจ		แต่อยากจะให้มีการดำเนินการในนามมหาวิทยาลัย		ดังการนั้นการจัดตั้งบริษัทพาณิชย์นวัตกรรม
หรือ	 Innovation	 Trading	Company	 	 (Innotrade)	 	 จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยมาดำเนินการในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมและหากผู้ดำเนินการมีความพร้อมสามารถออกไปเป็นบริษัท
เต็มรูปแบบได้อีกทางหนึ่งด้วย		
 ผศ.พิเชษฐ เปียร์กลิ่น  กล่าวเพิ่มเติมว่า	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมกับ	
บริษัท	 พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์	 จำกัด	 	 ซึ่งเป็นองค์กรมุ่งเน้นการนำงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การจัดการเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 จัดจำหน่ายผลงานศิลปกรรมในโครงการ
ผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมเชิงพาณิชย์	 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย	 และสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่
นักศึกษา	และคณาจารย์	 	 ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์	 ผลงานนักศึกษาปัจจุบัน	และผลงานศิษย์เก่า	 	 ได้แก่	 ผลงานภาพพิมพ์		
ผลงานจิตรกรรม		ผลงานสื่อผสม		ผลงานวาดเส้น	และอื่นๆ	
 ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมเชิงพาณิชย	์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่บริษัท	พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย	์ จำกัด	 
ตำบลหาดใหญ่	อำเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90112		โทร.0	7428	6815	,	0	7428	6822		หรือเวปไซต์	www.psu.artgallery.com

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำหน่ายผลงานศิลปกรรม
ในโครงการผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมเชิงพาณิชย์

ผศ.พิเชษฐ		เปียร์กลิ่น
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วันเด็กแห่งชาติ
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	 	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นประจำทุกปี	กิจกรรมประกอบด้วย
การสาธิตและทดลองทางวิทยาศาสตร์	นิทรรศการทางวิชาการเสริมความรู้	การแสดงความสามารถ
	ของเด็กและเยาวชน	การจัดรายการวิทยุ	โทรทัศน์		การประกวด	PSU	แฟนตาเชียรอบชิงชนะเลิศ	
	 		โดยมี	ผศ.ดร.จำเนียร	ฉุ้นประดับ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	มหาวิทยาลัย
					สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		เป็นประธานในพิธีเปิด		เมื่อเร็ว	ๆนี้

งานประช
าสัมพันธ

์	และเคร
ือข่ายพีอา

ร์	จูเนียร
์	

มหาวิทย
าลัยสงขล

านครินทร
์	วิทยาเข

ตปัตตาน
ี	

เดินสายป
ระชาสัมพ

ันธ์กิจกรร
มวันเด็ก

ในเขตเท
ศบาลเมือ

งปัตตาน
ี



สร้างความเชื่อมั่นเดินสายแนะแนว..

  สัญจร..สร้างสายใยในจังหวัดภาคใต้...

ตรัง
ภูเก็ต

กระบี่

นครศรีธ
รรมราช

สงขลา
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรสร้างสายใย		
เมื่อวันที่	25-29	มกราคม	2553	ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	ในจังหวัดตรัง	 	ภูเก็ต	 	 	กระบี่	นครศรีธรรมราช	และสงขลา		
เพื่อสร้างความสัมพันธ์	 ความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่างวัฒนธรรม	 ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยมีคณะศึกษาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 คณะวิทยาการสื่อสาร	
คณะรัฐศาสตร์	 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	 โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับ
การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และสิทธิประโยชน์เมื่อได้เข้าศึกษา	นิทรรศการ	กิจกรรมสันทนาการ		แจกเอกสาร	
ของที่ระลึกและตอบข้อซักถาม	

ตรัง

สร้างความเชื่อมั่นเดินสาย
แนะแนวสัญจรสร้างสายใย
ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 
จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 
  25 มกราคม 2553

สร้างความเชื่อมั่นเดินสายแนะแนวสัญจรสร้างสายใย
 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  

จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 

ภูเก็ตภูเก็ต
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กระบี่

สร้างความเชื่อมั่นเดินสายแนะแนวสัญจรสร้างสายใย ณ โรงเรียนเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 

สร้างความเชื่อมั่นเดินสายแนะแนวสัญจร
สร้างสายใย ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 

สร้างความเชื่อมั่นเดินสายแนะแนวสัญจรสร้างสายใย
 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  

จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 

สร้างความเชื่อมั่นเดินสายแนะแนวสัญจรสร้างสายใย 
 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 

นครศรี

หาดใหญ่
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	 นายจักรพงศ์	 โต๊ะหมูด	 และนางสาวนูรฮาณีซ๊ ะ	 เจ๊ ะอุมา	 นักศึกษาชั้นปีที่ 	 1	 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	
ระดับปริญญาตรี-เอก	 และได้ เข้าค่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ระดับปริญญาตรี-เอก	 ครั้งที่	 1	 ปีการศึกษา	 2552	 ณ	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตบางเขน	
เมื่อวันที่	22	-	24	มกราคม	2553	โดยมี	รศ.	ดร.พินิจ	รตะนานุกูล	รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานเปิดค่าย	
การบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ”	 โดย	 ศาสตราจารย์	 ดร.จำรัส	 ลิ้มตระกูล	 การแนะนำโครงการทุนเรียน
ดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	 โดย	 	 ผศ.ดร.สุนันทา	 วิบูลย์จันทร์	 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมพบปะนักวิทยาศาสตร์ตามกลุ่มต่าง	 ๆ	 มีกิจกรรมจักรยานแรลลี	 มีการทัศนศึกษา	 ณ	 Siam	 Ocean	 World	 ตลอดจน
มีงานเลี้ยงต้นรับพร้อมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยทั่วประเทศอีกด้วย

มอบทุน
 พันเอกเดชา พันธมิตร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 ฯ  มอบทุนการศึกษา
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.ยช.)
ประจำปี 2552 ระดับอุดมศึกษา แก่นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี โดยมี ผศ.สมปอง ทองผ่อง 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

   ศึกษาศาสตร์ รำลึกพระคุณคร ู.... 
      จัดงานวันครู...

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางทำความร่วมมือ
ทางวิชาการกับราชอาณาจักรบาห์เรน

	 	 	 	 คณะผู้ บริ หารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	 ประกอบด้ วย	
รองศาสตราจารย์	ดร.	บุญสม	ศิริบำรุงสุข	อธิการบดี	รองศาสตราจารย์		ดร.ฉัตรไชย	รัตนไชย	รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สมปอง	ทองผ่อง		รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	
รองศาสตราจารย์ 	 ดร.อิสมาแอ	 อาลี	 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.บุษบง	 ชัยเจริญวัฒนะ	 คณบดีคณะวิทยาการจัดการรองศาสตราจารย์ 	 ดร.	 ธีรพล	 ศรีชนะ
ดร.มนูญ	 ศิรินุพงศ์	 นพ.พิสุทธิ์	 ศิริไพฑูรย์	 Mr.David	 James	 Emlym	Weale	 คุณซัลมา	 โกสุมพันธ์	
เดินทางไปทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในราชอาณาจักรบาห์เรน
เมื่อวันที่	 23-	 27	 มกราคม	ที่ผ่านมา	 และได้เข้าเฝ้า	 H.E.H.	 Prince	 Khalifa	 bin	 Salman	Al	 Khalifa	
นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรบาห์เรน	เมื่อวันที่	25	มกราคม	ที่ผ่านมา

นักศึกษาทุนเร
ียนดีวิทยาศาส

ตร์

แห่งประเทศไท
ย
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   ศึกษาศาสตร์ รำลึกพระคุณคร ู.... 
      จัดงานวันครู...

	 16	 มกราคม	 2553	 นับเป็นปีที่	 53	 ของวันครูที่ได้จัด
ขึ้นมาในประเทศไทย	 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูและเปิดโอกาส
ให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพสักการะครู	 บูรพาจารย์ในฐานะ
เป็นปูชนียบุคคล	 ผู้อุทิศตนในการอบรมสั่งสอนให้การศึกษา
การเรียนรู้นับตั้งแต่เด็ก	 เยาวชนจนถึงนักศึกษาวัยผู้ใหญ่	
เป็นผู้สร้างแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่สังคมและนำพา
ประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง	วิชาชีพครูนับเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ที่พึงตระหนักและยึดมั่นในจรรยาบรรณ	 เป็นวิชาชีพเพื่อแสดง
ให้สังคมเห็นความสำคัญของความเป็นครูในฐานะผู้สร้างสรรค์
คนดีให้แก่สังคม	 ซึ่งบทบาทของครูในปัจจุบันคือเมล็ดพันธุ์ใหม่
ที่ไม่ได้จำกัดเพียงการให้การศึกษาในห้องเรียนเท่านั้น	 หาก
รวมถึงบทบาททางสังคมอีกนานัปการ
 เช่นเดียวกันของทุกๆปี	 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปตัตาน	ี								โดยคณะศกึษาศาสตร	์เปน็เจา้ภาพจดั	งานวนัครู
อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งปี	 2553	จัดขึ้นเมื่อวันที่	 18	มกราคม	ที่ผ่านมา	
นับเป็นปีที่	 42	 	 โดยมี	 ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	 รองอธิการบดีมหา-
วิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธานในพิธี
วันครู	 กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์	
พิธีรำลึกพระคุณครู	 มอบโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่าง	 มอบ
เกียรติบัตรแก่นักศึกษาตัวอย่าง	 	 มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา
ศรีสง่าสถาบัน	 สมนามลูกพระบิดา	 	 มอบรางวัลและเกียรติบัตร
แก่ผู้ชนะการประกวดบทความ	 	 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะ
ทุนการศึกษา	 	การเสวนาเรื่องสังคมไทยใฝ่หาครูดี	 	 โดยผู้อำนวย
การโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี	 จังหวัดปัตตานี	 	 มอบรางวัล
แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ	 	 และการ
อภิปรายโครงการเปิดโลกสู่วิชาชีพครู	 หัวข้อ	ศึกษาศาสตร์สังคม
แห่งการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม		โดยเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม	
กรุงเทพฯ	 	 และอิหม่ามประจำมัสยิดกลางปัตตานีและพิธีมอบทุน
การศึกษา	จำนวน	20	ทุน		52	ราย
	 	 ประกอบด้วยทุนคณะศึกษาศาสตร์	จำนวน	16	ทุน	ๆ	
ละ	 3,000	บาท	 	 ทุนคณะศึกษาศาสตร์	 จำนวน	 1	ทุน	 ๆ	 ละ	
2,000	บาท	 	ทุน	 รศ.ดร.ชุมศักดิ์	 อินทร์รักษ์	 	 จำนวน	1	ทุน	ๆ	
ละ	4,000	บาท		ทุนมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ		จำนวน	1	ทุน	ๆ	
ละ	 5,000	 บาท	 	 ทุนศิษย์เก่าเอกคณิตศาสตร์	 47	 	 จำนวน	
4	ทุน	ๆ	ละ	3,000	บาท	 	ทุน	Math	39	 	จำนวน	1	ทุน	ๆ	ละ

3.000	บาท		ทุน	ผศ.จิระพันธ์		เดมะ		จำนวน	1	ทุน	ๆ	ละ	2,000	
บาท	 	ทุน	ผศ.เครือศรี	 วิเศษสุวรรณภูมิ	 	 จำนวน	1	ทุน	 ๆ	ละ	
3,000	บาท	 	 ทุน	 ผศ.ดร.สุจริต-สุใจ	 ส่วนไพโรจน์	 	 จำนวน	 1	
ทุน	ๆ	ละ	4,000	บาท		ทุน	ผศ.ดร.สุใจ	ส่วนไพโรจน์	จำนวน	1 
ทุน	ๆ	ละ	3,000	บาท		ทุนคุณบุญยวง		แสงสุข		จำนวน		12	ทุน	ๆ
ละ	2,000	บาท		ทุนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม		จำนวน	1	ทุน	ๆ	ละ
3,000	 บาท	 	 ทุนแผนกวิชาพลศึกษา	 	 จำนวน	 1	 ทุน	 ๆ	 ละ	
2,000	บาท	 	 ทุน	 ผศ.ดร.วิชัย	 นภาพงศ์	 จำนวน	 1	 ทุนๆ	 ละ
2,000	 บาท	 	 ทุนภรภัสร	 	 จำนวน	 1	 ทุน	 ๆ	 ละ	 2,000	 บาท			
ทุนกองทุนจิตวิทยา		จำนวน	1	ทุน	ๆ	ละ	2,500	บาท		ทุนมิตรไมตรี
จำนวน	1	ทุน	ๆ	ละ	2,500	บาท	ทุนคณิตศาสตร์	46		จำนวน	2	
ทุน	ๆ	ละ	2,500	บาท	 	ทุนฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
จำนวน	3	ทุน	ๆ	ละ	3,000	บาททุนสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	
52		จำนวน	1	ทุน	ๆ	ละ	2,000	บาท
	 สำหรับกิจกรรมวันครู	 ปี	 2553	 	 คณะศึกษาศาสตร์
ได้มอบโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่าง	 	 มอบเกียรติบัตรแก่
นักศึกษาตัวอย่าง	 	มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาศรีสง่าสถาบัน	
สมนามลูกพระบิดา	 	 มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการ
ประกวดบทความ		มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะทุนการศึกษา	
มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดบทความ		ดังนี้

ครูและอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2553  ได้แก่

	 -	 ครูตัวอย่างระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ช่วงชั้นที่	 1-2		
ได้แก่	 	 นางบุปผาวรรณ	 อาจณรงค์	 	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
	 -	 ครูตัวอย่างระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ช่วงชั้นที่ 	
3-4	 	 ได้แก่ 	 	 ผศ.ดร.อัจฉรา	 สัปปพันธ์ 	 	 โรงเรียนสาธิต	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
	 -	 อ า จ า ร ย์ ตั ว อ ย่ า ง ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า 	 ไ ด้ แ ก่ 	
ผศ.ดร.วสันต์ 	 อติศัพท์ 	 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	
คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
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  รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า   
คณะศึกษาศาสตร์	 กับก้าวย่างสู่ทศวรรษที่	 5	 	 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและก้าวไปในทิศทางที่ได้ตั้งไว้	 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาศาสตร์แห่งการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของการวิจัย	 	 บ่มเพาะคนดีให้เป็นปัญญาชน
ที่มีวุฒิภาวะที่พร้อมที่จะรับใช้สังคม	 	 สร้างสมปัญญาด้วยการเสาะแสวงหาความรู้	 เพื่อให้คณะศึกษาศาสตร์อุดมด้วยนักปราชญ์	
และนำความรู้ของปราชญ์	 มาถ่ายทอดให้กับศิษย์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู	 มุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ
สามารถ	 เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นคร	ู 	 ด้วยการบ่มเพาะผ่านกระบวนการทางวิชาการ	 	และกิจกรรมเสริม
ที่จะช่วยบ่มเพาะสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 	 คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษา	มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆและกิจกรรมที่ทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีงามอยู่เสมอและหนึ่งในนั้น	 คือการจัดงานวันครู			
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของครู		อาจารย์			ปลูกฝังความเป็นครูที่ดี	มีคุณธรรม	แก่นักศึกษา
 ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์
ทีไ่ดจ้ดักจิกรรมวนัครอูยา่งตอ่เนือ่งมาหลายป	ีเพือ่ระลกึถงึพระคณุครแูละแสดงความกตญัญตูอ่ครทูกุคน	เปน็ทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้วา่
ภาระหน้าที่ของครูคือการสร้างศิษย	์ ให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม	 	และเป็นพลเมืองดีของชาติ	 ไม่เพียงแต่ครูจะต้องแนะนำอบรม
สั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ		หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น		ครูยังต้องอบรมศิษย์ให้เป็นผู้มีวินัย	
มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความรักและศรัทธาในชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 รวมทั้งยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอีกด้วย	

นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
 ด้านวิชาการ	 ได้แก่	นายวิวัฒน์	ทัศวา	
	 	 	 	 วิชาเอกภาษาไทย
	 ด้านคุณธรรม	 ได้แก่	นางสาวอารียา	แกสมาน	 	 	
	 	 	 	 วิชาเอกการประถมศึกษา
	 ด้านพัฒนาสังคม	 ได้แก่	นางสาวอามีรา		อิสลามรุจ	 	 	
	 	 	 	 วิชาเอกภาษาไทย

การประกวดเรียงความ/บทความ
ระดับประถมศึกษา
	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	เด็กชายเอกบุรุษ	ยวงทอง			 	
โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 	 ได้แก่	 	 เด็กชายธันวา	 ชัยวนนท์			
โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		ได้แก่		เด็กหญิงต่วนเกาซัร	อัลอิดรุส			
โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
 ระดับอุดมศึกษา	 ไม่มีผลงานที่เหมาะสม

การประกวดบทกลอน 
ระดับมัธยมศึกษา	และระดับอุดมศึกษา	
	 ไม่มีผลงานที่เหมาะสม

นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
	 ด้านวิชาการ	 ได้แก่	นายวรพจน์		สั้นดำ		
	 	 	 	 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
	 ด้านคุณธรรม	 ได้แก่	นายมุตตาฆีน		เจ๊ะและ	
	 	 	 	 วิชาเอกเคมี
	 ด้านพัฒนาสังคม	 ได้แก่	นายอาลีย๊ะ	มามะ	
	 	 	 	 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
 ด้านวิชาการ	 ได้แก่	นางสาวยาวารี		เจะอาแว			 	 	
	 	 	 	 วิชาเอกการประถมศึกษา
	 ด้านคุณธรรม	 ได้แก่	ไม่มีผู้ได้รับการพิจารณา
	 ด้านพัฒนาสังคม	 ได้แก่	นายวิฑูรย์	เมตตาจิตร	
	 	 	 	 วิชาเอกภาษาไทย

นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
	 ด้านวิชาการ	 ได้แก่	นายริฎวน		แวมะ	
	 	 	 	 วิชาเอกคณิตศาสตร์
	 ด้านคุณธรรม	 ได้แก่	นายมูหมัดราวี	เจ๊ะและ	
	 	 	 	 วิชาเอกเคมี
	 ด้านพัฒนาสังคม	 ได้แก่	นายอวิริวัธน์		บาราอิตำ
	 	 	 	 วิชาเอกภาษาไทย

นักศึกษาตัวอย่าง ประจำปี 2553 ได้แก่

ผลการประกวดเรียงความ บทความและบทกลอนวันครู ประจำปี 2553
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งานของครูจึงเป็นงานสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปในทิศทาง
ใดก็ตามสังคมไทยก็ยังคงยึดมั่นศรัทธาในตัวครูว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ควร
แก่การเคารพ	 	และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม	 	ดังนั้นครูทั้งหลาย	 	 จึง
จำเป็นต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพของตน	 	 ยึดธรรมะเป็นหลักในการ
ดำเนินชีวิต	 	 ครูต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 		
มีความรอบรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง	 ๆ	 อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ ง	
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ได้	 อย่างแจ่มแจ้งฝึกฝนศิษย์ให้รู้จักการ
ใช้ชี วิตอยู่ ร่ วมกันในสั งคมอย่างมีความสุข 	 	 มีความเมตตากรุณา		
และประการสุดท้าย	 ครูควรมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง	
เพื่อที่จะนำสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

 ด้านวิชาการ	 ได้แก่	นางสาวยาวารี		เจะอาแว			 	 	
	 	 	 	 วิชาเอกการประถมศึกษา
	 ด้านคุณธรรม	 ได้แก่	ไม่มีผู้ได้รับการพิจารณา
	 ด้านพัฒนาสังคม	 ได้แก่	นายวิฑูรย์	เมตตาจิตร	
	 	 	 	 วิชาเอกภาษาไทย

นิทรรศการกิเลสจริต
 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดแสดงนิทรรศการศิล

ปกรรมกิเลสจริต โดยอาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ คณะวิทยาการสื่อสาร 

ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 30 มีนาคม 2553  

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.30-16.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 

โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

	 รศ.ดร.ปรารถนา	กาลเนาวกุล	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	ผศ.อาริน	สะอีดี	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	
พร้อมด้วยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ	์วิทยาเขตปัตตานี	 เยี่ยมคาราวะและแสดงความขอบคุณท่านกงสุลใหญ่มาเลเซีย	กงสุลใหญ่
อินโดนีเซียและกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน	ประจำจังหวัดสงขลาที่ให้ความร่วมมือในทุกด้านตลอดมาและเนื่องใน
เทศกาลปีใหม่	2553

เยี่ยมคาราวะและแสดงความขอบคุณท่านกงสุลใหญ่มาเลเซีย 
กงสุลใหญ่อินโดนีเซียและกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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	 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง	 ร่วมกับ	 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 เปิดตัวรายการวิทยุ	
“เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ “	 ออกอากาศตั้งแต่วันที่	 15	 มกราคม	 2553	ทางสถานีวิทยุ	 13	 สถานี	 และเวบไซต์	 	 3	 เวบไซต์		
มีการนำเสนอเรื่องราวชีวิต	 ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและความยากลำบาก
ที่ต้องก้าวข้าวให้ได้
 ผู้สนใจติดตามรับชมได้ตามตารางดังนี้
ออกอากาศทุกวัน
	 -	 สถานีวิทยุ	ม.อ.ปัตตานี		 เวลา		18.25	–	18.35	น	 คลื่น	 F.M.		107.25	MHz	
	 -	 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน	สลาตันปัตตานี	 เวลา		15.10	–	15.20	น.	 คลื่น	 F.M.		91.50	MHz			 	
	 	-	 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน	สลาตันยะลา	 เวลา		15.10	–	15.20	น.		 คลื่น	 F.M.		96.25	MHz	
	 -	 สถานีวิทยุ	CommSci	Radio	 เวลา		09.00	–	09.10	น	 คลื่น		 F.M.	105.5	MHz			
	 -		 วิทยุชุมชนคนนิบง	 เวลา		14.00	–	14.10	น.	 คลื่น	 F.M.	107.50	MHz		
	 -		 สถานีวิทยุ	คลื่นฟ้าใสหัวใจเรียนร	 เวลา		17.30-17.40	น.		 คลื่น	 F.M.	100.75	MHz		
	 -			สถานีวิทยุชุมชนเมืองนราธิวาส	 เวลา		21.00	–	21.10	น.			 คลื่น	 F.M.	107	MHz		
 -	 สถานีวิทยุสูงาฆอเลาะ	ในรายการ “มุสลิมะห์ทอล์ก” เวลา		15.00	–	16.00	น.			 คลื่น	 F.M.		91.5	MHz	
 -	 สถานีวิทยุเมอนารอ	ในรายการ	“มุสลิมะห์ทอล์ก”  		เวลา		15.00	–	16.00	น.			 คลื่น	 F.M.	105.5	MHz		
	 -	 สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม			 เวลา		20.00	–	20.10	น.			 คลื่น	 F.M.		97.25	MHz		
	 -	 สถานีวิทยุ	SUWARA	MAJLIS				 เวลา		15.00	-15.30		น.	 คลื่น	 F.M.		93.75	MHz		
ออกอากาศทุกวันอังคาร  
	 -		 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	จังหวัดยะลา	รายการ “ผู้หญิงสร้างสันติภาพ”  
	 		 			 เวลา		10.00	–	11.00	น.	 คลื่น	 F.M.	95.0	MHz		
ออกอากาศทุกวันเสาร์ 
	 -		สถานีวิทยุ	ม.ก.	สงขลา			 เวลา		17.00	–	17.30	น.	 คลื่น	 A.M.1,269	kHz				
ทางเว็บไซต์  ได้แก่
	 	http://exten.pn.psu.ac.th
	 	http://www.voicepeace.org
	 	http://www.deepsouthwatch.org

	 นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี 	 ได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพารา	 ในโอกาสที่ 	
ดร.คุณหญิงกัลยา	 โสภณพนิช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
ได้เดินทางศึกษาดูงานด้านยางพารา	 อาหารฮาลาล	และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้		
เมื่อวันที่13	มกราคม	2553	 	 	ณ	วิทยาเขตหาดใหญ่	 	 โดยมีนักวิจัยด้านยางพาราของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 	นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านยางพาราในโอกาสดังกล่าวประกอบด้วย	รศ.ดร.เจริญ		นาคะสรรค์			รศ.อาซีซัน	แกสมาน	
ผศ.ดร.วิไลรัตน์	ชีวะเศรษฐธรรม	ผศ.เสาวนีย์	ก่อวุฒิกุลรังษี		และ	ดร.ณัฐพงศ์		นิธิอุทัย	

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชมนวัตกรรมด้านยางพารา

รายการวิทยุ....
 “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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คณิตศาสตร์ประยุกต์	 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 เคมี-ชีววิทยาศาสตร์	 	 ฟิสิกส์	
เทคโนโลยีการเกษตร	(ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช	/	ด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ระดับปริญญาโท
 วิธีวิทยาการวิจัย		เทคโนโลยีพอลิเมอร์		เคมีประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์			วิธีวิทยาการวิจัย
เวปไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/  เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

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

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

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ	 มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 โดยเฉพาะการสร้าง
ความเข้าใจและสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรม
ในวิชาชีพ	 บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ
ตลอดจนการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่	 ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้อง
การของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
	 ทัศนศิลป์		ศิลปะการแสดง			ศิลปะการแสดง(ต่อเนื่อง)		ศิลปะประยุกต์	(ต่อเนื่อง)
เวปไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์	 เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล
เพื่อสร้างสรรค์งานสังคม	 รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้	 	 โดยเฉพาะการวิจัยทางด้านการเมือง	
การปกครอง	สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้างประสบการณ์
ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 การปกครอง				ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ				นโยบายสาธารณะ
เวปไซต์: 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	 	 	 ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งม่ันทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯให้สัมฤทธ์ิผลและตามรอย
เบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	 ดังพระราชดำรัสของ
พระองค์ท่านท่ีว่า

   

	 กว่า	40	ปี	ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีความรู้	
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)	 เทคโนโลสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา	 เทคโนโลยีการศึกษา
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ระดับปริญญาโท 
	 	 จิตวิทยาการศึกษา	 ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน	 การบริหารการศึกษา	 ประถมศึกษา	
	 	 พลศึกษา	การเสริมสร้างสุขภาพ	การวัดผลและการวิจัย		วิทยาศาสตร์ศึกษา	การปฐมวัยศึกษา
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา			การออกแบบและระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
	 	 การบริหารการศึกษา			ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
	 คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	และเป็นสถาบันท่ีผลิตครูวิชาชีพและบุคลากรทาง
การศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ		เนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ	มีทักษะทางสังคมด้วย
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน	บัณฑิตจึงมี
ความรู้ทางด้านวิชาชีพนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
เวปไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/  เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	23	เมษายน	2517	กว่า	35	ปีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มีชื่อเสียง
และความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนสาขาวิชา	ต่างประเทศ		โดยเฉพาะภาษาจีน	ภาษาเกาหลี	และ
ภาษาญ่ีปุ่น	รวมถึงภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ	เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ		นอกจากน้ียังมี	สาขาสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์	 	ประวัติศาสตร์	 	พัฒนาสังคม	การจัดการสารสนเทศ		เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ	การเรียน
การสอนเน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ	
ระดับปริญญาตรี 
  ภาษาจีน	 	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 ภาษาเกาหลี	 ภาษาญี่ปุ่น	 ภาษาอังกฤษ	 	 ภาษาฝรั่งเศส	
ภาษาและวรรณคดีไทย	 ภาษอาหรับ	 มลายูศึกษา	 	 ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	 ปรัชญา	 ศาสนา	
การจัดการสารสนเทศ	พัฒนาสังคม
ระดับปริญญาโท
  ภาษาไทย		บรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
	 	 ภาษาไทย
เวปไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/  เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2528		เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์	 มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 วิทยาศาสตร์บริสุทธิและด้าน
เทคโนโลยีจนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศให้ความร่วมมือทางวิชาการ	 โดยเฉพาะ
ประเทศฝรั่งเศสในสาขาวิชาโทคโนโลยียางและพอลิเมอร	์ 	 เคมีอุตสาหกรรม	ซึ่งมีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที	่
เช่น	อุตสาหกรรมยางพารา	อุตสาหกรรมประมง	อุตสาหกรรมอาหารทะเล	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุตก์		สถิติ	วิทยาการคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีการประมงและ
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 วิธีวิทยาการวิจัย	 	 ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มี
ความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง	 เทคโนโลยีการประมง	 (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/ด้านการผลิตภัณฑ์ประมง)	

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

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

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




