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ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2554 นี้ 

ขอให้ชาวสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

ได้ประสบแต่สิ่งดีงาม สิ่งที่เป็นมงคล 

มีความสุข มีพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง 

ห้อมล้อมด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อกัน

และกันด้วยดีตลอดไป.

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำ�รุงสุข

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2554 ปีนี้ 

ขอให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 

ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ทุกคน 

จงมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี  

มีความสุขความเจริญและคลาดแคล้ว

จากภัยอันตรายทั้งปวงตลอดไป.

ผศ.สมปอง  ทองผ่อง

รองอธิก�รบดี วิทย�เขตปัตต�นี

ในโอกาสปีใหม่นี้ 

ขอให้ทุกท่านยิ้ม

รับปีใหม่ด้วยใจที่เบิกบาน รอพบกับ

สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิต และเริ่มต้นปีใหม่

ด้วยพลานามัยที่สมบูรณ์ คิดสิ่งใด

สมดังปรารถนา.

ผศ.นพพร  เหรียญทอง

รองอธิก�รบดีฝ่�ยว�งแผนและ

พัฒน�ระบบ วิทย�เขตปัตต�นี

เนื่องในวาระดิถี วันขึ้นปีใหม่ 2554 

ขอถือโอกาสสำาคัญนี้ อำานวยพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพกาย

เข้มแข็งสุขภาพจิตที่มั่นคง มีสมาธิที่ดีในการทำางาน  

มีสมองที่แจ่มใส ความจริงวันขึ้นปีใหม่  ก็คือวันถัดไปของ

วันสิ้นปีเก่าเท่านั้น แต่เราจะถือเอาวาระนี้ เป็นวันตั้งต้น  

วันกำาหนดแผนชีวิต วันกำาหนดเจตนารมณ์ เปรียบเสมือนการทบทวน

แผนที่เดินทาง แผนที่ชีวิต แผนที่การทำางาน ดังนั้นตัวเราจึงเป็นผู้กำาหนด  

เป็นผู้ดำาเนินการ เป็นผู้ขับเคลื่อน คำาอวยพรจึงเป็นเพียงตัวเสริม 

แสดงความห่วงไย แสดงความปรารถนาดีต่อกัน คำาพูดดีๆ ไม่กี่คำา 

ส่งเสริมให้เรามีกำาลังใจ  มีความเข้มแข็งมีความหวัง  มีความมุมานะ

ช่วยกันเสริม  ช่วยกันเติม  ช่วยกันก่อ  อย่าได้ท้อถอยนะครับ.

ผศ.นิฟ�ริด  ระเด่นอ�หมัด

รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�และวัฒนธรรม 

วิทย�เขตปัตต�นี

ส.ค.ส.2554 กราบขอพร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ

จงดลบันดาลให้ท่านพบแต่ความสุข 

สดชื่น สมหวังและปราศจากภัยอันตราย

ทั้งปวงตลอดปี 2554 นี้ กอปรทั้งมีความรุ่งเรือง

ก้าวหน้าในวิถีทางที่ท่านประกอบสัมมาอาชีพ

ทั้งในหน้าที่การงานและเจริญด้วย

โภคทรัพย์ยิ่งๆ ขึ้นไป

น�ยจรัส ชูชื่น

ผู้ช่วยรองอธิก�รบดี วิทย�เขตปัตต�นี

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2554 นี้  

ผมขออัญเชิญพระบารมีของสมเด็จพระราชบิดา

ในการประทานพรอันประเสริฐให้บุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีตลอดจน

ครอบครัว  จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ มีความเจริญก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานมีความสามัคคี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราทุกคน

ประพฤติตนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา ที่ว่า 

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่ง จะนำามาซึ่งความสุข ความเจริญ และความก้าวหน้า

ในอาชีพตลอดไป.

รศ.ดร.เจริญ  น�คะสรรค์

คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

สวัสดีปีใหม่ 2554 

ขอให้บุคลากร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานีทุกคน มีสุขภาพสมบูรณ์ 

แข็งแรง จิตใจแจ่มใส เบิกบาน เพื่อจะได้ร่วมกัน

ทำางานให้กับมหาวิทยาลัย และสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดปี 2554.

รศ.อ�หวัง ล่�นุ้ย

คณบดีคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์

ขออำานวยพรให้บุคลากร นักศึกษา 

ม.อ.ปัตตานี ทุกคนมีความสุข 

สมปรารถนาในสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตและ

ครอบครัว มีพลานามัย สุขภาพสมบูรณ์เพื่อ

ทำาหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์

คณบดีคณะศึกษ�ศ�สตร์

ขอให้ชาวสงขลานครินทร์ มีความสุข 

ความเจริญประสบแต่ความสำาเร็จ

ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการสุขสันต์

ตลอดปี 2554

อ�จ�รย์อัฏฐพล คงพัฒน์

ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�

และวัฒนธรรม วิทย�เขตปัตต�นี
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รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์

คณบดีคณะศึกษ�ศ�สตร์

วิทยาการสื่อสาร สานสื่อ  

สู่ปีใหม่ใจสื่อใจ สานใจ สื่อให้ท่าน

พรปีใหม่ ทุกข์โรคภัย ไม่แผ้วพาน
ให้เบิกบาน เปี่ยมสุข ทุกวันคืน
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และนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

คณบดีคณะวิทย�ก�รสื่อส�รในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ 

ขอให้บุคลากร 

นักศึกษา จงประสบแต่ความสำาเร็จในหน้าที่

การงานและการเรียน  พึ่งปฏิบัติรู้และ

รับผิดชอบในหน้าที่ในปีที่ผ่านๆมานั้นจงถือเป็น

ประสบการณ์เพื่อการดำารงอยู่ในปัจจุบันอย่าง

มีคุณค่าในสังคมและสร้างเส้นทางแห่ง

ความสำาเร็จสู่อนาคตที่ดี

ผศ.ปิยะ กิจถ�วร

คณบดีคณะรัฐศ�สตร์

ขอให้พร อันประเสริฐ 

ในโลกนี้ส่งผลดี ให้แก่ท่าน 

ในวันหน้าคิดสิ่งใด หวังสิ่งใด จงได้มา

สมปรารถนา ดั่งใจหวัง ยั่งยืนนาน

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา

ผู้อำ�นวยก�รโครงก�รจัดตั้ง

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ 

วิทย�เขตปัตต�นี

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ขอให้บุคลากร นักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ทั้ง 5 วิทยาเขต มีความสุขกาย

สบายใจ และจิตที่เข้มแข็ง 

ฝ่าฟันอุปสรรค

ที่พวกเรากำาลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน

ผศ.พิเชษฐ์  เปียร์กลิ่น

คณบดีคณะศิลปกรรมศ�สตร์

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554  

ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  

กระผมในนามวิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอส่งความ

รักและความปรารถนาดีมายังทุกท่าน และขอ

อำานวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความ

สำาเร็จในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และหน้าที่การ

งาน ปลอดภัยจากโรคภัย ภยันตรายทั้งปวง เพื่อ

จะเป็นผู้สังสรรค์และนำาความสงบสุขมาสู่พื้นที่

ชายแดนภาคใต้สืบไป

ดร.ยูโซะ  ต�เละ

ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยอิสล�มศึกษ�

ส�รอวยพรปีใหม่จ�กสภ�อ�จ�รย์ 

ม.สงขล�นครินทร์

ในวาระขึ้นปีใหม่ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง  

ผมในนามสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ด้วยความรักและปราถนาดีขอคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ 

อำานวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญในชีวิตและ

หน้าที่การงาน ปลอดภัย ห่างไกลภยันตรายท้ังปวง เพ่ือเป็น

พละกำาลังร่วมกันนำาพามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรา

สู่ความก้าวหน้าสถาพร และนำาพาความสงบสุขร่มเย็นสู่พ้ืนท่ี

ชายแดนใต้ในส่วนของสภาอาจารย์จะตั้งใจร่วมกันปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ ตามแนวทาง 

“มิตรไมตรี ชี้ช่องทาง สร้างสังคม ม.อ.ที่มีส่วนร่วม 

โปร่งใสและเป็นธรรม”

อ.พงศ์ศักดิ์  ศรีพงศ์พันธุ์

 ประธ�นสภ�อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
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เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553  ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เดินทางเป็นประธานพิธีเปิด
การสัมมนานาชาติด้านอิสลามศึกษา International Conference “Roles of Islamic Studies in Post Globalized 
Societies โดยมีนักวิชาการจาก 15 มหาวิทยาลัยในอาเซี่ยน และนักวิชาการในประเทศกว่า  350 คน จากกลุ่ม
ประเทศแอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา และเอเซีย จากประเทศอิยิปต์   อาทิซูดาน จอร์แดน 
ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักร มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลก
เปลี่ยนความรู้  ระหว่างคณาจารย์และนักวิชาการต่างๆ ในเรื่องหลักสูตรที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
สมัยใหม่ คาดหลังจากนี้ จะเกิดแนวคิดการจัดกิจกรรมที่เป็นระดับนานาชาติอีกมากกว่า 10 โครงการ มีการนำา
เสนอบทความโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Al-Azhar สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และมหาวิทยาลัย ใน
ประเทศไทย ทีม่กีารเรยีนการสอนดา้นอสิลามศกึษา การวพิากษ ์และเสนอแนะ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นอสิลามศกึษา 
ในกลุ่มประเทศแอฟริกา ยุโรป อเมริกา และเอเซียการประชุมโต๊ะกลม โดยผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาอิสลาม และ มีการประกาศข้อสรุปการสัมมนา 

ฯพณฯ น�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ น�ยกรัฐมนตรี กล่�วป�ฐกถ�พิเศษก�รสัมมน�น�ช�ติ
ด้�นอิสล�มศึกษ�ว่� ขอแสดงความชื่นชมที่มหาวิทยาลัยฯ จัดการประชุมวิชาการด้านอิสลาม
ศึกษา ซึ่งเป็นการระดมแนวคิดจากผู้นำาทางศาสนาอิสลามและนักวิชาการทางด้านอิสลามศึกษา
จากตา่งประเทศจำานวนมาก นบัเปน็การประชมุวชิาการครัง้สำาคญัเละเปน็หวัใจหลกัของพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนใตท้ีย่งัตอ้งการพฒันาสูค่วามสงบสขุ   ตลอดจนเปน็การสง่เสรมิการผลติบณัฑติใหม้คีวาม
รูท้ัง้ทางดา้นศาสนาและการศกึษาทางโลก ซึง่การสมัมนาบทบาทของอสิลามศกึษาในยคุหลงัโลกา
ภิวัตน์ ในครั้งนี้มีการหารือ เรื่องความท้าทายอิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21 และวิธีการเผชิญและ
การแก้ปัญหาเหล่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อเสนอแนะวิสัยทัศน์และความคิดของนักวิชาการมุสลิม
และนักคิดที่เคยแนะนำาถึงผลกระทบอันใหญ่หลวงของปัญหา หากไม่ได้รับการแก้ไข ศาสนาอิสลามสอนให้ชาวมุสลิมดำาเนินชีวิตตามแนวทางของ
พระเจ้า โดยมีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญแห่งชีวิต การเผชิญโลกหลังยุคโลกาภิวัฒน์ของอิสลามศึกษา ต้องมีเป้าหมายของอิสลามศึกษารวมทั้ง
หลักสูตร ครู และวิธีการสอน เราต้องเข้าใจว่า อิสลามมิได้ทำาให้เกิดความแตกต่างระหว่างศาสนากับการศึกษาหลักสูตรทั่วไป  เนื่องจากมันมีส่วน
เสรมิซึง่กนัและกนั ทัง้นี ้โดยมเีปา้หมายทีก่ำาหนดไวท้ัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ ดงันัน้ ผูศ้กึษาจำาเปน็ตอ้งมคีวามเพยีรพยายามอยา่งสงู เพือ่จะไดป้ฏบิตัิ
ตามแนวทางของอสิลามไดอ้ยา่งถกูตอ้ง นกัศกึษาจงึจำาเปน็ตอ้งศกึษาความรูด้า้นอืน่ๆ ควบคูไ่ปกบัความสนใจและความสามารถสว่นตวัดว้ย  อสิลาม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องกับอิสลามศึกษาและการศึกษาด้านอื่นๆ ซึ่งทำาให้แน่ใจได้ว่าผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจะสามารถ
แข่งขันในตลาดงานที่มีผลตอบแทนสูงได้ ซึ่งจำาเป็นต้องมีทักษะที่เหมาะสมและคุณสมบัติพิเศษร่วมด้วย หลักสูตรอิสลามศึกษาจำาเป็นต้องมีการ
ออกแบบโดยมีมุมมองที่ให้ความสำาคัญด้านการตลาด เมื่อนักศึกษาด้านอิสลามศึกษาเรียนจบ เขาต้องได้รับการรับรองว่าเขาจะสามารถหางานที่
ต้องการได้ เพื่อที่จะพัฒนาประเทศต่อไป
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เมือ่วนัที ่21 ธ.ค. 2553 เวลา 15.00 น.นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ นายก
รัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนานาชาติด้านอิสลามศึกษา 
เรื่อง “Roles of Islamic Studies in Post Globalized Societies ที่อาคาร
วทิยอสิลามนานาชาต ิวทิยาลยัอสิลามศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี โดยมีนักวิชาการจาก 16 มหาวิทยาลัยในอาเซียน และ 
นักวิชาการในประเทศกว่า 350 คน จากกลุ่มประเทศแอฟริกา ตะวันออกกลาง 
ยุโรป อเมริกา เอเซีย อิยิปต์ ซูดาน จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักรมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และจีน เข้าร่วมสัมมนา

น�ยกรัฐมนตรี ได้กล่�วป�ฐกถ�พิเศษก�รสัมมน�น�ช�ติด้�น
อิสล�มศึกษ� ว่� การจัดการประชุมวิชาการด้านอิสลามศึกษา เป็นการ
ระดมแนวคดิจากผูน้ำาทางศาสนาอสิลามและนกัวชิาการดา้นอสิลามศกึษา
จากตา่งประเทศจำานวนมาก นบัเปน็การประชมุวชิาการครัง้สำาคญัและเปน็
หัวใจหลักของพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังต้องการพัฒนาสู่ความสงบสุข 
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่นับถือศาสนาอิสลามให้มีความรู้
ทั้งทางด้านศาสนาและการศึกษาทางโลกเพื่อที่ในยุคหลังโลกาภิวัตน์ 
นักศึกษาอิสลามสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

การเผชญิโลกหลงัยคุโลกาภวิฒันข์องอสิลามศกึษา ตอ้งมเีปา้หมาย
หลักๆ ได้แก่ การเน้นปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งเรื่องของหลักสูตร ครู 
และวิธีการสอน โดยต้องเข้าใจว่า อิสลามไม่ได้ทำาให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างศาสนากับการศึกษาหลักสูตรทั่วไป เนื่องจากจะมีส่วนเสริมซึ่งกัน
และกัน ผู้ศึกษาจำาเป็นต้องมีความเพียรพยายามอย่างสูง เพื่อปฏิบัติตาม
แนวทางของอิสลามได้อย่างถูกต้อง การรู้จักบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้าง
เสรมิศกัยภาพ โดยนกัศกึษาตอ้งศกึษาความรูด้า้นอืน่ๆ ควบคู ่ไปกบัความ
สนใจและความสามารถส่วนตัวด้วยและ ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความพร้อมตอบสนองความต้องการของตลาด สหภาพแรงงาน ให้
นกัศกึษาจบออกไปประสบความสำาเรจ็ในการหางานทำา ปรบัตวัเทา่ทนัการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้

การประชุมนานาชาติครั้งนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามมาโดยตลอด 
เพราะไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์แต่เป็นการเรียน
รู้ความหลากหลาย เพื่อสร้างความสันติสุข และความสงบร่วมกัน และ
รัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนเร่ืองอิสลามศึกษา ท้ังเร่ืองการเรียนการสอน 
ภาษา และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอิสลาม
ศึกษา และภายหลังเปิดการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เปิดแถลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชน ว่า การสัมมนาว่าด้วยอิสลามศึกษา ซ่ึงมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ 
ในโลกมุสลิมเข้าร่วมในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำาคัญมากทั้งสำาหรับเรื่องของ
การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นก้าวสำาคัญในการที่จะ
เปดิโอกาสใหก้บัพีน่อ้งประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลกูหลานใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ด้วย นอกจากนั้น ก็เพื่อให้โลกมุสลิมได้เห็นศักยภาพของ

นานาชาติชื่ นชม	 การมี

เสรภีาพดา้นศาสนาของไทย

 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำ�รุงสุข อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์  กล่�วถึงคว�มมุ่งมั่นมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ที่จะ
พฒัน�ศ�สตรท์�งด�้นอสิล�มศกึษ�ว�่  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
มีนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม 34 % ตลอดจนชุมชนในพื้นที่เป็น
สังคมมุสลิม จึงนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดูแลบ่มเพาะเยาวชนชาว
มสุลมิ มหีนา้ทีท่ีจ่ะสรา้งอนาคตใหก้บัเยาวชน ในป ี2545 มหาวทิยาลยั  
ได้จัดทำาโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศร่วมกับวิทยาลัย
อิสลามศึกษา และพัฒนาวิทยาลัยอิสลามศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคมโลกมสุลมิไปสูค่วามเปน็ศนูยก์ลางทางการศกึษาทางดา้นอสิลาม
ศกึษาของภมูภิาคทีน่กัศกึษาจากภมูภิาค ทัง้มาเลเซยี อนิโดนเีซยี บรไูน 
ฟิลิปปินส์ เขมร ลาว หรือจีนมาเรียนสาขาอิสลามศึกษาที่วิทยาเขต
ปตัตาน ีทัง้ระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก ปจัจบุนันกัศกึษาของวทิยาลยั
อสิลามศกึษาไดม้โีอกาสไปศกึษาตา่งประเทศเปน็ระยะเวลา 1 ภาคการ
ศึกษา และ 1 ปีการศึกษา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย อียิปต์ 
จอร์แดน และซูดาน และมีโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูสอนวิชา
อิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาครูสอนศาสนาอิสลามให้มีคุณภาพ และจะ
เป็นศูนย์ภาษาอาราบิค   

นอกจากการพัฒนาศาสตร์ทางด้านอิสลามศึกษาแล้วมหาวิทยาลัย 
ยงัเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนมคีวามสามารถสงู  ดว้ยการจดัระบบการศกึษา
ระบบ 2 ปริญญาภายในระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ขณะนี้ระบบ 2 
ปริญญาที่ดำาเนินการแล้วคือ ระหว่างสาขาอิสลามศึกษาและสาขา
รัฐศาสตร์ และระหว่างสาขากฎหมายอิสลามและสาขานิติศาสตร์ ต่อ
ไปจะดำาเนินการระหว่างสาขาเศรษฐศาสตร์อิสลามและสาขาเศรษฐศาสตร์  
เปน็การผนวกควมสามารถของนกัศกึษาในพืน้ทีท่างดา้นภาษาอาราบคิ 
ภาษามาลายู ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จะทำาให้นักศึกษา มีความ
สามารถที่จะอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์ได้  มีศักยภาพเข้าถึงตลาดแรงงาน
ในสังคมตะวันออกลาง สังคมอาเซียน และอื่นๆ ในขณะเดียวกัน 
มหาวิทยาลัย มีแนวคิดนำาวิชาอิสลามศึกษาไปสู่การเรียนการสอนใน
หลักสูตรอื่นๆ อาทิวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เพื่อที่เรียนรู้ 
ทั้งศาสตร์ด้านภาษาและวัฒนธรรมมุสลิม ท้ังน้ีวิชาการทางด้านอิสลาม
ศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเข้มแข็งได้มากขึ้นหากได้รับ 
ความร่วมมือทางวิชาการจากหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำ�รุงสุข  กล่�วเพิ่มเติมว่�  การจัดสัมมนา
ครัง้นีเ้ปน็การระดมแนวคดิของผูรู้แ้ละนกัปราชญท์างดา้นอสิลามศกึษา
จากทุกมุมโลก ชาวมุสลิมทั่วโลกรับรู้ได้ว่ารัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะ
ทำานบุำารงุศาสนาอสิลามอยา่งเทา่เทยีมกนักบัศาสนาอืน่ๆ นบัเปน็การ
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ที่ทรงทำานุบำารุงทุกศาสนาอย่างเสมอกัน.

อ่�นต่อหน้� 6
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ประเทศไทย ในเรื่องของการศึกษาและอิสลามศึกษาและเกิดความประทับใจที่ประเทศไทยให้โอกาส ที่มีการดำาเนินงานที่ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติ โดย
คาดว่า หลังการประชุมคร้ังน้ี ก็จะมีการสานต่อกิจกรรมต่างๆ ข้ึนอีกในอนาคต

สำาหรับความคิดเห็นต่อการสัมมนานาชาติด้านอิสลามศึกษา International Conference “Roles of Islamic Studies in Post Globalized Societies 
ในครัง้นี ้มนีกัวชิาการทีเ่กีย่วข้องกบัด้านอสิลามศกึษาจากหลายประเทศ เหน็ว่า นีเ่ป็นบรรยากาศของการให้สทิธใินการนบัถอืศาสนาของไทย และต้อง
นำาสิ่งที่ได้พูดคุยกันในครั้งนี้ ให้เกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง

Prof. Dr. Muhammad Hassan Awadh  รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย Al-Azhar  ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นมห�วิทย�ลัยที่เก่�แก่ที่สุดในโลก
อิสล�ม ได้ชื่นชมคว�มส�ม�รถของวิทย�ลัยอิสล�มศึกษ� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ที่ส�ม�รถเชิญปร�ชญ์ต่�งๆ ในโลกมุสลิมม�ร่วม
สัมมน�ท�งวิช�ก�รอิสล�มศึกษ�ในครั้งนี้ โดยกล่�วว่� ในอดีตช่วงศตวรรษที่ 4-5 ของปี หิจญ์เราะหฺศักราช อิสลามศึกษาเคยมีบทบาทอย่างมาก
ในการสร้างและพัฒนาวิชาการต่างๆ เพื่อมนุษยชาติ  เช่น ด้านเคมี ฟิสิกส์ แพทย์ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ โดยมีความพร้อมที่จะร่วมมือ
กบัคนทกุเชือ้ชาต ิทกุศาสนา และทกุวฒันธรรม เพือ่การสร้างความปรองดองในสงัคมและเพือ่สนัตสิขุในอนาคต และในนามของตวัแทนจากมหาวทิยาลยั  
Al-Azhar  สามารถกล่าวได้ว่า หัวข้อสัมมนา และหัวข้อบทความที่นำาเสนอในครั้งนี้ ล้วนเป็นการยืนยันการมุ่งมั่นในการสอนศาสนาอิสลาม เพื่อ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่มีการบิดเบือน หรือกล่าวอ้างเพื่อการทำากิจการบางอย่าง

H.E Umar Ubaid Hasanah ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีกระทรวงศ�สนสมบัติและกิจก�รอิสล�ม และผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิจัย
อิสล�มศึกษ� ประเทศก�ต้�ร์ กล่�วว่� สังคมที่อยู่ภายใต้บรรยากาศแห่งสันติ เช่นที่สัมผัสได้ในประเทศไทย เป็นสิง่ทีย่นืยนัถงึ
การให้อสิระของรฐับาลไทยในการนบัถอืศาสนา เป็นอารยธรรม  ของการทีส่ามารถอยูร่่วมกนัอย่างสนัต ิ และเป็นโอกาสที่แม้
ประเทศในโลกอาหรบับางประเทศกไ็ม่สามารถแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระเช่นนีไ้ด้ ท่านได้กล่าวถงึเรือ่งของการมคีวามคดิแบบ
สดุโต่งว่า โดยความเป็นจรงิแล้วมนษุย์ทัว่ไปไม่ปรารถนาความรนุแรง เนือ่งจากไม่ได้สร้างสรรค์อะไร นอกจากจะกลายเป็นตัวถ่วง
ความเจริญ และผลที่ได้รับกลับมาคือความรุนแรงเช่นกัน จึงดีใจที่ได้เห็นบรรยากาศของประเทศไทยที่ให้สิทธิมนุษยชน ซึ่ง 

ผูส้นบัสนนุการจดัในครัง้นีค้อืรฐับาลเช่นกนั ซึง่นบัว่าเป็นจดุเด่นสำาคญัของรฐับาลนี ้ทีม่ใีห้กบัศาสนกิทีเ่ป็นมสุลมิ การทีจ่ะสามารถลบล้างความคดิแบบ
สดุโต่ง และความรนุแรง กด้็วยการเพิม่สทิธแิละโอกาสแก่ประชาชนให้มากขึน้ สิง่สำาคญัคอืภารกจิของสถาบนัอดุมศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีม่กีารเปิด
สอนด้านอสิลามศกึษาทีจ่ะเป็นผูใ้ห้คำาตอบและอธบิายให้มสุลมิทกุคนว่า เขาเหล่านัน้สามารถจะอยูร่่วมกนัอย่างสนัตโิดยมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างพลเมอืง
ทั่วไป ท่านไม่อยากให้เห็นการสัมมนาครั้งนี้เป็นการพูดคุยนำาเสนอเรื่องวิชาการที่สิ้นสุดลงในระยะเวลา 3 วัน โดยเปล่าประโยชน์ โดยเห็นว่าต้อง 
แปลงสิ่งที่พูดคุยกันให้เกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อศึกษาวิเคราะห์ และติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม

ศึกษา เพื่อให้ได้คำาตอบในสิ่งที่การสัมมนาครั้งนี้ต้องการ และเกิดประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุด.

ศ.ดร.กนก วงศต์ระหงา่น ทีป่รกึษา 
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.บุญสม 
ศิริบำารุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ได้แถลงข่าวหลังการ
สมัมนาทางวชิาการอสิลามศกึษาในภาค
เช้าโดยมุ่งมั่นให้วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี เป็นศูนย์กลางด้านอิสลามศึกษา
ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่�น ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรีกล่�วว่�  

การสัมมนาเรื่อง “Roles of Islamic Studies in Post Globalized Societies   
ในครัง้แรกเปน็โครงการนำารอ่งทีจ่ะระดมแนวคดิจากนกัวชิาการโลกมสุลมิ
ให้มีการจัดระบบการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษาให้สอดคล้อง และ
เป็นประโยชน์กับสังคมในยุคหลังโลกาภิวัตน์ ท่ีผ่านมาพบว่าบัณฑิตท่ีจบอิสลาม
ศึกษาไม่มีตลาดแรงงาน รองรับ   เนื่องจากเนื้อหาสาระของอิสลามศึกษ
าไม่ตรงกับความต้องการและ ใช้ประโยชน์ได้จำากัด ทั้งที่ในความเป็นจริง 
ศาสตร์ด้านอิสลามศึกษามีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเรื่องศาสนา สังคม 
วัฒนธรรมวิชาชีพทุกสาขา แต่การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ทำาใหว้ชิาชพีถกูแยกออกจากวชิาอสิลามศกึษา ทำาใหม้ติวิชิาชพีทางอสิลาม
ศึกษาลดลง เน้นเฉพาะการสอนศาสนา  และวัฒนธรรม การประชุมครั้งนี้
ถือเป็นโอกาสดีที่นักวิชาการทั่วโลกและเป็นการประชุมนานาชาติอิสลาม
ศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนานานาชาติ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำ�รุงสุข อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 

กล่�วเพิ่มเติมว่� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษาของโลก ต้ังแต่ปี 2545    
มหาวิทยาลัย ฯ ได้เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศร่วมกับวิทยาลัย
อิสลามศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มจำานวนและทักษะอาจารย์ 
 เพิม่ครภุณัฑอ์ปุกรณก์ารเรยีนการสอนโดยเฉพาะดา้นภาษาและคอมพิ
วเตอร์  มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรการติดต่อต่างประ
เทศ ปจัจบุนัวทิยาลยัอสิลามศกึษาเปดิสอนในระดบัปรญิญาตรใีนสาขา
อิสลามศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอาราบิค เปิดสอนสาขา
ครุอิสลาม สาขาเศรษฐศาสตร์อิสลาม สาขากฎหมายอิสลาม สาขา
ตะวันออกกลางศึกษาและได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกในบางสาขาแล้ว ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้ วิทยาลัยอิสลามศึกษาจะ
มีสถาบันพัฒนาครูสอนวิชาอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาครูสอนศาสนา
อิสลาม ให้มีคุณภาพสูงขึ้น จะมีศูนย์ภาษาอาราบิค และได้วางแนวทาง
พัฒนาศาสตร์ทางด้านอิสลามศึกษา สร้างนักศึกษาให้เป็นเยาวชนของ
โลกที่มีความสามารถสูง(Competitive global citizens) โดยนักศึกษาใน
พื้นที่จะมีความสามารถด้านภาษาอาราบิค ภาษามาลายู ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย ทำาให้นักศึกษา มีความสามารถท่ีจะอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์
ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และสามารถไปประกอบอาชีพในสังคม 
ตะวันออกลาง สังคมอาเซียน และสังคมอื่นๆทุกพื้นที่ได้

นอกจากนัน้มหาวทิยาลยัยงัมโีครงการจะนำาวชิาอสิลามศกึษาไป
สู่การเรียนการสอนในหลักสูตรอ่ืนๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์เม่ือเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา ก็สามารถไปเป็นวิศวกรในอินโดนีเซีย หรือตะวันออกกลางได้โดยไม่มี
ปัญหาทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับพยาบาลศาสตร์ก็สามารถท่ีจะไปทำางาน 
ในท่ีแห่งใดก็ได้ถ้าเขารู้ท้ังภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิค และรู้วัฒนธรรมมุสลิม.

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	หนุนวิทยาลัยอิสลามศึกษา	ม.อ.ปัตตานี	
เป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษา
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	หนุนวิทยาลัยอิสลามศึกษา	ม.อ.ปัตตานี	
เป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษา
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี 7

16 ประเทศ ร่วมทำาปฏิญญาปัตตานี ด้านอิสลามศึกษา โดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นศูนย์กลางด้าน

อิสลามศึกษา และเตรียมจัดตั้งสถาบันภาษาอารบิค และศูนย์วิจัย

อิสลามศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ นักศึกษา บุคลากร พร้อม

ทั้งกำาหนดมาตรฐานทิศทางการเรียนการสอนอิสลามศึกษา โดยบูรณา

การศาสตร์อิสลามและศาสตร์ทั่วไปเข้าด้วยกัน

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำ�รุงสุข อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  

เปิดเผยว่� เวทีสัมมนานานาชาติว่าด้วยเรื่องอิสลามศึกษา ซึ่งจัดขึ้น

เมือ่วนัที ่21-23 ธนัวาคม 2553 โดยมปีระเทศทีเ่ขา้รว่มรวม 16 ประเทศ 

ได้แก่ ประเทศไทย  กัมพูชา จีน อียิปต์ อินโดนีเซีย จอร์แดน มาเลเซีย 

โมร๊อกโค แทนซาเนีย  ปากีสถาน ซาอุดิอารเบีย ซูดาน การ์ตา ตูนีเซีย  

ตุรกี และประเทศไลบีเรีย ได้มีการลงนามปฏิญญาปัตตานีร่วมกันของ 

16 ประเทศหลังการสัมมนาถึงความร่วมมือด้านอิสลามศึกษา ซึ่ง

ประเทศไทยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เป็นศูนย์กลางด้านอิสลามศึกษา ให้มีการจัดตั้งสถาบันภาษาอารบิค  

และศูนย์วิจัยอิสลามศึกษา ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา  เพื่อผลักดันหลั

กสูตรอิสลามศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล รองรับกับการเปลี่ยนแปลง

ของโลกสมัยใหม่ และเป็นหนทางใหม่ในการสร้างเศรษฐกิจ-สันติภาพ

ของโดยบูรณาการศาสตร์อิสลามและศาสตร์ทั่วไปเข้าด้วยกัน 

 สำาหรบัประกาศปฏญิญาปตัตาน ี16 ประเทศ ในครัง้นีว้า่ดว้ย

สาระสำาคญั คอื ประการที ่1. อสิลามศกึษาจะนำาไปสูส่นัตสิขุ และความ

เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั ไมเ่ฉพาะระหวา่งชาวมสุลมิเทา่นัน้ แตย่งัหมาย

รวมถึงมวลมนุษยชาติ  ประการที่ 2 อิสลามศึกษา จะมีการบูรณาการ

ระหวา่งศาสตรด์า้นศาสนาและศาสตรท์ัว่ไปเขา้ดว้ยกนัเพือ่ประโยชนส์ขุ

ของชุมชน และอนาคตของเยาวชนในรุ่นต่อๆ ไป  ประการที่ 3 อิสลาม

ศึกษาจะส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เจริญ

ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อนำาไปสู่การเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึง

ความมัน่คงและความยตุธิรรมทางสงัคมดว้ย ประการที ่4 อสิลามศกึษา

จะส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมุสลิม ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือระหว่างพลเมืองของโลก ประการที่ 5 อิสลาม

ศึกษาจะส่งเสริมในเรื่องโอกาสในการพูดคุยระหว่างสมาชิกประชาคม

มุสลิม และเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้ตระหนักถึงสันติภาพ และ

ปอ้งกนัแนวคดิหลกัศาสนาทีบ่ดิเบอืนภายใตห้ลกัการดงักลา่ว  ในฐานะ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 16 ประเทศ ขอให้คำามั่นว่า

จะตระหนักถึงเรื่องความสำาคัญ ของคุณภาพ และความสมบูรณ์ของ

อิสลามศึกษา เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานอิสลาม

ศกึษา หรอื Islamic Studies Coordinating Committee : ISCCO  ภายใน

ปี พ.ศ.2555  มีการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรการวิจัย หรือResearch 

Organization Network : RON  เพื่อประสานและอำานวยความสะดวก

ในคุณภาพของงานวิจัยทางวิชาการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ

เข้าใจและการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่ออิสลามศึกษาและสังคม   ส่งเสริม

ให้การบริการงานวิชาการมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการในทุกด้าน  พร้อมกับมีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ    มีการจัด

หลักสูตรอิสลามศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยุคโลกาภิวัตน์   นอกจากนี้ต้องให้

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เปน็ศนูยก์ลางดา้นอสิลามศกึษาและทางดา้นภาษาอารบคิในปะเทศไทย 

ประการสุดควรจัดการประชุมนานาชาติอิสลามศึกษาทุกๆ 2 ปี. 

16	ประเทศ	ร่วมปฏิญญาปัตตานีด้านอิสลามศึกษา

มุ่งมั่นให้	 ม.อ.ปัตตานีเป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษา		
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คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี เปน็เจา้ภาพจดันทิรรศการศลิปกรรมรว่มสมยัระดบัอดุมศกึษาไทย-

เวียดนาม 2010  เมื่อวันที่ 3-21 มกราคม 2554 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาประเทศไทย 7  สถาบัน และประเทศเวียดนาม 

3 สถาบัน เพื่อเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ด้านศิลปกรรมในระดับนานาชาติ  โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 

การทำางานศิลปะให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจให้เกิดแรงบันดาล

ใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อไป

ผศ.นฟิ�รดิ ระเดน่อ�หมดั  รองอธกิ�รบดฝี�่ยพฒัน�นกัศกึษ�

และวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี  

กล่�วว่� มหาวิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ ภาย

ใตพ้นัธกจิหลกัในการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ

แก่สังคม และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งการดำาเนินงานด้าน

วิเทศสัมพันธ์เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในระดับอาเซี่ยน

และนานาชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในการสร้างมาตรฐานสากลใน

ศาสตร์ศิลปกรรม เป็นพลังสำาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการทำานุ

บำารุงศิลปะและวัฒนธรรม  นำาสู่การสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อ

ถ่ายทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ก่อให้เกิดการตระหนักถึง

การทำานบุำารงุศลิปะและวฒันธรรมอนัเปน็หวัใจสำาคญัในการรกัษาชาต ิ  

และความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปกรรมจากทุกสถาบันการศึกษา

ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม  ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผล

งานทีม่คีณุคา่ระดบันานาชาต ิจำานวนกวา่สองรอ้ยผลงานถอืเปน็โอกาส

สำาคัญที่เยาวชนในประเทศไทยและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจาก

ศิลปินในระดับนานาชาติ อย่างไร้พรมเดนและสัญชาติ.

รศ.พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น คณบดีคณะศิลปกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี กล่�วว่� คณะ

ศลิปกรรมศาสตร ์ไดเ้ขา้รว่มโครงการศลิปกรรมรว่มสมยัระดบัอดุมศกึษา

ไทย-เวียดนาม 2010  ซึ่งเป็นการทำาข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

มหาวทิยาลยัทางดา้นศลิปะของประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม  ได้

แลกเปลีย่นกนัเปน็เจา้ภาพจดันทิรรศการ จำานวน 10 สถาบนัการศกึษา 

ประกอบดว้ย สถาบนัการศกึษาจากประเทศเวยีดนามจำานวน 3 สถาบนั 

ได้แก่ Hue University , Vietnam University of Fine Arts  และ HCMC 

University of Fine Arts  สำาหรับสถาบันการศึกษาจากประเทศไทย 

จำานวน 7 สถาบนั ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยับรูพา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี ทัง้นีใ้นรอบป ี2553-2554  

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะ มีจำานวน

กวา่สองรอ้ยผลงาน และกำาหนดจดันทิรรศการ ณ คณะศลิปกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีเมือ่วนัที ่3-21 มกราคม 

2554  ซึ่งคณะฯ มีความภูมิเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเปิดพื้นที่ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมระดับนานาชาติ 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะจากทุกภาคของ

ประเทศไทยรวมไปถงึประเทศเพือ่นบา้น ในการสรา้งเสรมิประสบการณ์

เปิดพื้นที่แสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยระดับอุดมศึกษา
ไทย-เวียดนาม	2010		ณ	คณะศิลปกรรมศาสตร์
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ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “ครูดี ที่สังคมถวิลหา” แก่ คณาจารย์ 

นกัศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีเนือ่งในวนัคร ูโดยคณะศกึษาศาสตร ์จดักจิกรรม

วันครู เพื่อเป็นการรำาลึกถึงพระคุณครู  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี  โดย

มี ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย 

ทำาบุญตักบาตรอาหารแห้ง  โครงการเปิดโลกสู่วิชาชีพครู พิธีมอบโล่แก่อาจารย์ตัวอย่าง มอบโล่แก่

บคุลากรดเีดน่ มอบเกยีรตบิตัรแกบ่คุลากรสายสนบัสนนุดเีดน่ มอบเกยีรตบิตัรแกน่กัศกึษาตวัอยา่ง มอบ

เกียรติบัตรแก่นักศึกษา รางวัล “ศรีสง่าสถาบันสมนามลูกพระบิดา” การเสาวนาพิเศษเรื่องเรามีวันนี้ 

เพราะมีครู   โดย ผศ.สุวิมล นราองอาจ  อาจารย์ต่วนยามีลา อัลดิลรุส  อาจารย์วรภาคย์ ไมตรีพันธ์    

ดำาเนินการเสาวนาโดย อาจารย์ปานใจ แสงศิลา และมอบทุนการศึกษา  จำานวน 19 ทุน  

ประกอบด้วยทุนคณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ทุน รศ.ดร.ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์  

จำานวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  ทุน รศ.สมเกียรติ พ่วงรอด จำานวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาท ทุน  

ผศ.ดร.สุจริต-สุใจ ส่วนไพโรจน์ จำานวน 1 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท  ทุนธรรมาธิปไตย  จำานวน 1 ทุนๆ ละ  

3,000 บาท  ทุนประชาธิปไตย  จำานวน 1 ทุน ๆ  ละ 3,000 บาท  ทุน ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์  จำานวน 

1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  ทุนอาจารย์ธินัฐดา พิมพ์พวง จำานวน 1 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ทุนนายหัสชัย  

วิเชียรรัตน์  และนางซัลวานา ราชมุกดา จำานวน 1 ทุน ๆ ละ 2,400 บาท

 ทนุ ผศ.เครอืศร ีวเิศษสวุรรณภมู ิ จำานวน 1 ทนุ ๆ  ละ 3,000 บาท   ทนุรวมพลคนเอกจติ  จำานวน 

1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ทุนจิตรักษาด้วยปัญญา จำานวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ทุนจิตธรรมชาติ  

จำานวน 1 ทุน ๆ  ละ 3,000 บาท ทุนจิตพอเพียง จำานวน 1 ทุน ๆ  ละ 3,000 บาท ทุนธรรมาภรณ์ จำานวน 

1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ทุนอาจารย์อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์ จำานวน 1 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ทุน 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำานวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ทุนคุณบุญยวง  แสงสุข จำานวน 12 ทุน ๆ ละ 

2,000 บาท ทุน ผศ.ดร.พรเทพ เมืองแมน จำานวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

สำาหรับกิจกรรมวันครู ปี 2554 คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่าง   

มอบโล่แก่บุคลากรดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา

ตัวอย่าง มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา รางวัล “ศรีสง่าสถาบันสมนามลูกพระบิดา”  ดังนี้

อาจารย์ตัวอย่าง  ประจำาปี 2554 ได้แก่

ครูตัวอย่างระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4  ได้แก่  

- อาจารย์ต่วนยามีลา อัลอิดรุส โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

บุคลากรดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์  ประจำาปี 2554  ได้แก่

ผศ.บัณฑิต  ดุลยรักษ์  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ผศ.ชัยวัฒน์  ผดุงพงษ์  แผนกวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Mr.Jayson Delmoro Ursolino  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปี 2554 ได้แก่

- นายสมนึก  แก้วมีศรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

นักศึกษาตัวอย่าง ประจำาปี 2554 ได้แก่

นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

ด้านวิชาการ ได้แก่ นางสาวฟัยซะ หวันตะหา วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ด้านคุณธรรม ได้แก่ ไม่มีผู้ได้รับการพิจารณา

ด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ นายอภิวัฒน์ ภุชงค์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

“สงขลานครินทร์”	รำาลึกพระคุณครูเชิญ	
ฯพณฯ	นายชวน	หลีกภัย		ปาฐกถาพิเศษ	

“ครูดี	ที่สังคมถวิลหา”		

อ่�นต่อหน้� 12
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นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

ด้านวิชาการ ได้แก่ นางสาวจุฑากาญจน์  กาญจน์สกุล วิชาเอกจิตวิทยา

ด้านคุณธรรม ได้แก่ นางสาวปนัดดา  เครือแก้ว   วิชาเอกภาษาไทย

ด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ นางสาวนพเก้า  บุญเมฆ   วิชาเอกภาษาไทย

นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

ด้านวิชาการ ได้แก่  นายฮาดี  อาแวกาจิ   วิชาเอกศิลปศึกษา

ด้านคุณธรรม ได้แก่ ไม่มีผู้ได้รับการพิจารณา

ด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ นางสาวรุสนี  ดิอเระ  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ด้านวิชาการ ได้แก่ นางสาวอัจนา  วะจิดี วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ดา้นคณุธรรม ไดแ้ก ่นางสาวนไูรฮาน หะยหีะเตง็ วชิาเอกการประถมศกึษา

ดา้นพฒันาสงัคม ไดแ้ก ่นางสาวภรณท์พิย ์ชยัสริ ิวชิาเอกการประถมศกึษา

นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5

ด้านวิชาการ ได้แก่ ไม่มีผู้ได้รับการพิจารณา

ด้านคุณธรรม ได้แก่ ไม่มีผู้ได้รับการพิจารณา

ด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ นายตูแวยูโซะ  กูจิ  วิชาเอกพลศึกษา

รศ.ดร.ชมุศกัดิ ์อนิทรร์กัษ ์คณบดคีณะศกึษ�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยั

สงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี กล่�วว่� คณะศึกษาศาสตร์ มีความ

พร้อมที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนที่มีวุฒิภาวะในการรับใช้สังคม 

สร้างสมปัญญาด้วยการเสาะหาวิชาให้คณะศึกษาศาสตร์ ที่อุดมด้วยนัก

ปราชญ์ และนำาความของปราชญ์ สอนและถ่ายทอดให้กับศิษย์ด้วยจิต

วิญญาณของความเป็นครู ไม่เพียงแต่การให้ความรู้และทักษะความ

สามารถสำาหรับอาชีพครูเท่านั้น แต่ยังต้องปลูกฝังความเป็นครูที่ดีมี

คุณธรรมอีกด้วย  เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความเคารพยกย่องผู้

ที่เป็นครูอย่างมากโดยยึดถือว่าครูเป็นปูชนียบุคคลที่ศิษย์พึงแสดงความ

กตัญญูกตเวทีในทุกโอกาส

ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิก�รบดีวิทย�เขตปัตต�นี    

กล่�วเพิ่มเติมว่� เป็นที่ทราบกันดีว่าภาระหน้าที่ของครูคือการสร้างศิษย์

ให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และเป็นพลเมืองดีของชาติ ไม่เพียงแต่ครูจะ

ต้องแนะนำา อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบ

อาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ครูยังต้องอบรมศิษย์ให้เป็นผู้มี

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและศรัทธาในชาติ ศาสนา และ 

พระมหากษตัรยิ ์รวมทัง้ยดึมัน่ในหลกัประชาธปิไตยอกีดว้ย งานของครจูงึ

เปน็งานสรา้งสรรคท์ีย่ิง่ใหญไ่มว่า่สงัคมจะเปลีย่นไปในทางใด สงัคมไทยยงั

คงยึดมั่นศรัทธาในตัวครูว่า เป็นบุคคลที่ควรเคารพ และต้องเป็น 

แบบอย่างที่ดีของสังคม เพราะฉะนั้นครูทั้งหลายจึงต้องรักและศรัทธา 

ในวิชาชีพของตน ยึดธรรมะเป็นหลักในการดำาเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์

สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ

อยา่งกวา้งขวางและลกึซึง้ สามารถถา่ยทอดความรูด้งักลา่วแกศ่ษิย ์ ฝกึฝน

ให้ศิษย์รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความเมตตา  

ที่สำาคัญอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

เพื่อที่จะนำาสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ฯพณฯ นายสาธติ วงศห์นองเตย รฐัมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการ

แข่งขันกีฬาปลาตีนเกมส์ 4 สถาบัน พหุวัฒนธรรม

สร้างเสริมสันติสุขชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 

21 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งจัดขึ้น

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา มหาวทิยาลยัอสิลามยะลา และมหาวทิยาลยันราธวิาส

ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2554 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 4 

มหาวิทยาลัย อันจะนำาไปสู่การสร้างสันติสุขท่ีย่ังยืนแก่สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

น�ยอับดุลเล๊�ะ  ส�รีม� น�ยกองค์ก�รบริห�รองค์ก�รนักศึกษ�  

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี กล่�วว่� ผลสืบเน่ืองจากปัญหา

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทำาให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

ในพืน้ที ่หลายภาคส่วน พยายามแกไ้ขปญัหา สรา้งเสรมิสันตภิาพให้เกดิขึ้น แต่สิง่

ทีส่ำาคญักอ่นทีบ่คุคลหรอืหนว่ยงานภายนอกพืน้ทีจ่ะเขา้มาสรา้งความเขา้ใจใหก้บั

คนในพืน้ทีน่ัน้  คนในพืน้ทีเ่องควรจะมกีารสรา้งความสมัพนัธอ์นัดตีอ่กนัเสยีกอ่น  

จากการที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันอุดมศึกษาถึง 4 สถาบัน ประกอบ

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

มหาวทิยาลยัอสิลามยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีมีปัญญาชนท่ีมี

ความคิดอ่าน  สามารถวเิคราะหท์ศิทางความเปน็ไปของสงัคมได ้ อนัจะชว่ยเปน็ก

ระบอกเสียงในการสร้างความสมานฉันท์ให้กับคนในพื้นที่ ประกอบกับเป็นการ

สร้างเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างความสันติสุข

จากความสำาคัญดังกล่าว องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีรว่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  มหาวทิยาลยัอสิลาม

ยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดโครงการกีฬา 4 สถาบัน  

พหุวัฒนธรรมสร้างเสริมสันติสุขชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 หรือ “ปลาตีนเกมส์” เมื่อวัน

ที ่ ระหวา่งวนัที ่21-23 มกราคม 2554 ณ สนามกฬีา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

วิทยาเขตปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเหรด 4 สถาบัน ในหัวข้อ “พหุ

วัฒนธรรมสร้างเสริมสันติสุขชายแดนใต้” การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย  

บาสเกตบอลชาย หญิง ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อชายทีมเดี่ยว เปตอง ชาย หญิง 

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	เปิดงาน

ปลาตีนเกมส์	4	สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้

ร่วมสร้าง	ความสมานฉันท์	ที่	ม.อ.ปัตตานี
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ภาพเป็นข่า
ว

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีจดักจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาตใิหก้บัเยาวชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ เปน็ประจำา

ทุกปี  กิจกรรมปรกอบด้วย การสาธิตและทดลองทางวิทยาศาสตร์   นิทรรศการทางวิชาการเสริมความรู้ การแสดงความสามารถของ

เดก็และเยาวชน  การจดัรายการวทิย ุโทรทศัน ์ การประกวด PSU แฟนตาเชยีรอบชงิชนะเลศิ  โดยม ีผศ.สมปอง ทองผอ่ง  รองอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิด  เมื่อเร็ว ๆนี้

สำาหรับผลการประกวดร้องเพลง PSU JUNIOR FANTASIA  2  ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ นางสาวสุรัชดา มณีอร่าม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่นายโสภณวิชญ์ ชาญประโคน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ นายชัยณัฏฐ ล่องทอง

รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ เด็กชายปรินทร  ศิวะพรประสงค์

รางวัลชมเชยคนที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายอามีน  อาเก็บอุไร

รางวัลชมเชยคนที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ  ทองเพชร
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์” ภาย

ใต้แนวคิด “Colors United”: ผสมสีสัน ผสานพลัง” ระหว่างวันที่ 14-21 

มกราคม 2555 ทุ่มงบ 470 ล้านบาท สร้างสนามกีฬาระดับมาตรฐาน 

และหมู่บ้านนักกีฬารองรับผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่กว่า 12,000 คน 

ที่จะเข้าร่วมชิงชัยใน 25 ประเภทกีฬา พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์นำา

โชคเปน็”นกเงอืกพนัธุป์ากยน่”ทีส่ือ่ถงึความอดุมสมบรูณข์องพืน้ทีภ่าค

ใต้มั่นใจการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยช่วยจุดประกายพลังสามัคคีอย่าง

สร้างสรรค์ ท่ามกลางความหลากหลายแห่งสังคมพหุวัฒนธรรม

รศ. ดร.บุญสม ศิริบำ�รุงสุข อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยสงขล�

นครนิทร ์เปดิเผยว�่ ตามทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ไดร้บัเกยีรติ

ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 39 

ซึ่งจัดข้ึนในในระหว่างวันท่ี 14-21 มกราคม 2555 น้ัน ในขณะน้ีทาง

มหาวิทยาลัยไดด้ำาเนนิการเตรยีม ความพรอ้มในหลายๆดา้น เพือ่ใหก้าร

จดังานเปน็ไปอยา่งยิง่ใหญ ่โดยไดจ้ดังบประมาณ 470 ลา้นบาท ในการ

สรา้งสนามกฬีาระดบัมาตรฐาน รวมทัง้หมูบ่า้นนกักฬีาและศนูยบ์รกิาร

สำาหรบัสือ่มวลชน (Press Center) เพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บันกักฬีา

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนทีมงานและคณะสื่อมวลชน ซึ่งคาดว่า  

จะมีจำานวนไม่ต่ำากว่า 12,000 คน

สำาหรบัการจดัการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่39 หรอื “สงขลา

นครินทร์ เกมส์” นั้น จะอยู่ภายใต้แนวคิด “Colors United : ผสมสีสัน 

ผสานพลัง” ซึ่งเป็นการดึงดูดจุดเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ หาดใหญ่ ตรัง สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ตและปัตตานี ที่

มีความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งทางด้านวิถีการดำาเนิน

ชีวิต ตลอดจนการนับถือศาสนามาหล่อหลอมรวมเป็นพลังแห่งการ

สร้างสรรค์ความสามัคคีโดยใช้กีฬาเป็นแกนหลัก และถือเป็นเรื่องที่น่า

ยินดีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับคณะ

นักกีฬา เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ให้ได้สัมผัสกับสังคมพหุวัฒนธรรม

อยา่งแทจ้รงิ และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรพ์รอ้ม ทีจ่ะนำาเสนอความ

งดงาม 3 ด้าน ได้แก่ ความงดงามทางด้านวิชาการ ความงดงามที่คาด

หวังให ้ม.อ.เป็นสวรรค์ของการออกกำาลังกาย หรือ sport heaven เพื่อ

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเบิกบานใจ และสุดท้ายคือ ความงดงาม

แหง่ความเปน็สรวงสวรรค ์จากความหลากสขีองดอกไมแ้ละความรม่รืน่

ของต้นไม้นานาพันธ์ุ ซ่ึงความงดงาม ท้ัง 3 ประการน้ี เป็นส่ิงท่ีมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ คาดหวังให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มาสัมผัสด้วยตนเอง

อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ยังได้กล่าวถึงตรา

สัญลักษณ์นำาโชคประจำาการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยครั้งที่ 39 ด้วยว่า 

จะใช้ “นกเงือกพันธุ์ปากย่น” ซึ่งพบบริเวณป่าฮาลา-บาลา จังหวัด

นราธิวาสเป็นสัญลักษณ์ซึ่งจะสะท้อนถึงดัชนีชี้ความสมบูรณ์ของป่าดง

ดิบ ขณะที่นกเงือกยังทำาหน้าที่กระจายพันธุ์ไม้ การเลือกกินผลไม้ที่สุก

และนำาเมล็ดไปทิ้ง ในพื้นที่ต่างๆ จึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าและปลูกแหล่ง

อาหาร ทั้งของนกเงือกและสัตว์ป่าอ่ืนๆ รวมท้ังยังมีบทบาทในการรักษา

ความหลากหลายของพืชและสัตว์ จึงจัดเป็นชนิดพันธุ์เป็นร่มเงา ให้กับ

สัตว์ชนิดอื่นๆ (Umbrella Species) ทำาให้สังคมพืชเกิดความสมดุลและ

ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็ก

ด้�น ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�

นักศึกษ� กีฬ�และวัฒนธรรม กล่�วเพิ่มเติมว่� สนามจัดการแข่งขัน

ที่มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณ ในการจัดสร้างประมาณ 470 ล้าน

บาท เพื่อรองรับการแข่งขัน 25 ประเภท จะใช้ชื่อว่า สนามแข่งขัน PSU 

Sport Complex ซึ่งเป็นศูนย์กีฬาใหม่มาตรฐานระดับสากล ซึ่งจัดสร้าง

ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบ

ด้วย Main Stadium ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง อาคารยิมเนเซี่ยม

ใหม ่3 ชัน้ สระวา่ยน้ำามาตรฐานขนาดความยาว 50 เมตร สนามเทนนสิ 

5คอร์ดสนามกีฬากลางแจ้งสนามซอฟบอลสนามฟุตซอลสนามวอลเล่

ย์บอลชายหาด สนามเปตอง รวงถึงลานและเวทีเอนกประสงค์สำาหรับ

จัดกิจกรรม ลานวัฒนธรรม และกีฬาเสริม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย 

ได้มีการขอความอนุเคราะห์การใช้สนามของสถานศึกษาอืน เทศบาล

นครหาดใหญ่ และสนามกีฬาหลักของ ภาคใต้โดยวิทยาเขตหลักของ

การแข่งขันคือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนบางประเภทกีฬาคือการแข่งขัน

ยิงปืจะ  ใช้ที่จังหวัดตรังซึ่งมีสนามยิงปืนมาตรฐานและเดินทางสะดวก 

  “เราไดม้กีารประสานงานกบัหนว่ยงานทกุระดบัในพืน้ทีเ่พือ่ดแูลการแ

ข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีการจัดการที่พักภายใน

มหาวิทยาลัย ประสานงานโรงแรมซึ่งมีจำานวนมากในอำาเภอหาดใหญ่

ให้บริการในราคามิตรภาพ การอำานวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมการ

แข่งขันมีความสุขสบายระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่รวมทั้งการบริการนำา

ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วในจงัหวดัใกลเ้คยีง โดยหวงัวา่จะไดร้บัความประทบั

ใจและสร้างเสริมมิตรภาพระหว่างกัน”           

.

ม.อ.เตรยีมพรอ้มจดักฬีามหาวทิยาลยั	ครัง้ที	่39	ประจำาป	ี2555 	

ชูแนวคิด	“ผสมสีสัน	ผสานพลัง”	แห่งสังคมพหุวัฒนธรรม



มหา ว ิทยา ลยัฯ  ได ้ตัง้ ปณธิาน ที ่จะ มุง่ มัน่ ทำา ภารกจิ หลกั ของ มหา ว ิทยา ลยัฯ  ให ้สมัฤทธิ ์
ผล และตาม รอย เบือ้ง พระ ยคุลบาท ของ สมเดจ็ พระ มห ิตลาธเิบ ศร อดลุย เดช วกิรม พระบรม- 
ราช ชนกดัง พระ ราช ดำารัส ของ พระองค์ ท่าน ที่ ว่า

“ขอ ให้ ถือ ประโยชน์ ส่วน ตัว เป็น ที่ สอง
ประโยชน์ ของ เพื่อน มนุษย์ เป็น กิจ ที่ หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติยศ จะ ตก แก่ ท่าน เอง
ถ้า ท่าน ทรง ธรรมะ แห่ง อาชีพ ไว้ ให้ บริสุทธิ์”

กว่า 40 ปี ของ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี มุ่ง ผลิต บัณฑิต ทุก ระดับ 
ให ้ม ีความ รูค้ณุ ธรรม จรยิธรรม ม ีความ เปน็ ผูน้ำา และ วสิยั ทศัน ์กวา้ง ไกล สอดคลอ้ง กบั ความ 
ต้องการ ของ สังคม และ มี คุณภาพ เป็น ท่ี ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ และ นานาชาติ คือ การ ทำา หน้าท่ี 
ผลิต บัณฑิตปัจจุบัน วิทยาเขต ปัตตานี เปิด สอน หลักสูตร ระดับ ปริญญา ตรี โท และ เอก ดังน้ี
คณะ ศึกษ� ศ�สตร์

จัด ต้ัง ข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2511 ท่ี คณะ ศึกษา ศาสตร์ ได้ ผลิต บัณฑิต มี คุณภาพ มากว่า 40 ปี
ระดับ ปริญญ� ตรี 5 ปี

- (วิทยาศาสตร์) เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ทั่วไป
- (ศิลปศาสตร์) ภาษา ไทย ภาษา อังกฤษ
- (ศึกษา ศาสตร์) การ ประถม ศึกษา คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา

ระดับ ปริญญ� ตรี 4 ปี
- (ศึกษา ศาสตร์) เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ประเมิน ผล การ ศึกษา เทคโนโลยี  

การ ศึกษา จิตวิทยา การ ปรึกษา และ การ แนะแนว
ระดับ ปริญญ� โท

- จิตวิทยา การ ศึกษา ศึกษา ศาสตร์ เพ่ือ พัฒนา ชุมชน การ บริหาร การ ศึกษา ประถม ศึกษา
- พลศึกษา การ เสริม สร้าง สุขภาพ การ วัดผล และ การ วิจัย วิทยาศาสตร์ ศึกษา การ ปฐมวยั 

ศึกษา เทคโนโลยี และ การ สื่อสาร การ ศึกษา การ ออกแบบ และ ระบบ การ เรียน การ สอน
ระดับ ปริญญ� เอก

- การ บริหาร การ ศึกษา ภาวะ ผู้นำา และ นวัตกรรม ทางการ ศึกษา
คณะ ศกึษา ศาสตร ์มุง่ เนน้ ความ เปน็ เลศิ ทาง วชิาการ และ เปน็ สถาบนั ที ่ผลติ คร ูวชิาชพี 

และบุคลากร ทางการ ศึกษา เป็น ที่ ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ เนื่องจาก มี องค์ ความ รู้ ทาง ด้าน 
วชิาชพี ม ีทกัษะทาง สงัคม ดว้ย สภาพ แวดลอ้ม การ เรยีน รู ้ที ่ใช ้นวตักรรม เทคโนโลย ีที ่ทนั สมยั 
สนับสนุน การ เรียน การ สอนบัณฑิต จึง มี ความ รู้ ทาง ด้าน วิชาชีพ นำา ไป ใช้ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ 
และ ประสิทธิผล เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร : 0 7333 1301
คณะ มนุษยศ�สตร์ และ สังคมศ�สตร์

จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วนั ที ่23 เมษายน 2517 กวา่ 35 ป ีที ่คณะ มนษุยศาสตร ์และ สงัคมศาสตร ์
มชีือ่ เสยีง และ ความ โดด เดน่ ดา้น การ เรยีน การ สอน สาขา วชิา ตา่ง ประเทศ โดย เฉพาะ ภาษา 
จีน ภาษา เกาหลี และ ภาษา ญี่ปุ่น รวม ถึง ภาษา ไทย ที่ มี คุณภาพ เป็น ที่ ยอมรับ ใน ระดับ 
ประเทศ นอกจาก นี้ ยัง มี สาขาสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนา สังคม  
การ จดัการ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร ์พฒันาการ การ เรยีน การ สอน เนน้ การ ฝกึ ประสบการณ ์
จริง อย่าง เข้ม ข้น จาก ห้อง ปฏิบัติ ที่ มี คุณภาพ
ระดับ ปริญญ� ตรี

- ภาษา จนี (หลกัสตูร นานาชาต)ิ ภาษา เกาหล ีภาษา ญีปุ่น่ ภาษา องักฤษ ภาษา ฝรัง่เศส 
ภาษา และ วรรณคดี ไทย ภาษา อาหรับ มลายู ศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
ศาสนา การ จัดการ สารสนเทศ พัฒนา สังคม
ระดับ ปริญญ� โท

- ภาษา ไทย บรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศ ศาสตร์
ระดับ ปริญญ� เอก

- ภาษา ไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1304 โทรสาร 0 7331 2232

คณะ วิทย�ศ�สตร์ และ เทคโนโลยี
จัด ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 3 ตุลาคม 2528 เป็น คณะ ที่ มี ความ พร้อม และ มี ศักยภาพ ทาง 

การ สอน และการ วิจัย ทาง วิทยาศาสตร์ มี ความ เข้ม แข็ง ทาง วิชาการ สาขา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์
วทิยาศาสตร ์บรสิทุธิแ์ละ ดา้น เทคโนโลย ีจน ได ้รบั ความ ไว ้วางใจ จาก มหาวทิยาลยั ตา่งๆ ใน 
ตา่ง ประเทศ ให ้ความ รว่ม มอืทาง วชิาการ โดย เฉพาะ ประเทศ ฝรัง่เศส ใน สาขา วชิา เทคโนโลย ี
ยาง และ พอ ลิ เม อร์ เคมี อุตสาหกรรมซึ่ง มี แหล่ง อุตสาหกรรม ใน พื้นที่ เช่น อุตสาหกรรม 
ยางพารา อตุสาหกรรม ประมง อตุสาหกรรมอาหาร ทะเล คณะ วทิยาศาสตร ์และ เทคโนโลย ี
ยัง มี ความ แข็งแกร่ง ทาง ด้าน คณิตศาสตร์ ประยุกต์สถิติ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
การ ประมง และ วิทยาศาสตร์ การ อาหาร และ โภชนาการวิธี วิทยาการ วิจัย ซึ่ง มุ่ง ผลิต บัณฑิต 
ใน สาขา วิชา ที่ มี ความ ต้องการ ของ ตลาด แรงงาน สูง
ระดับ ปริญญ� ตรี

- เทคโนโลยี ยาง เทคโนโลยี การ ประมง (ด้าน การ เพาะ เลี้ยง สัตว์ น้ำา ชายฝั่ง/ด้าน การ
ผลิตภัณฑ์ ประมง) 

คณิตศาสตร์ ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ การ อาหาร และ โภชนาการ เคมี-ชีววิทยา ศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เทคโนโลยี การเกษตร (ด้าน เทคโนโลยี การ ผลิต พืช/ด้าน เทคโนโลยี อาหาร สัตว์)
ระดับ ปริญญ� โท

- วิธี วิทยาการ วิจัย เทคโนโลยี พอ ลิ เม อร์ เคมี ประยุกต์
ระดับ ปริญญ� เอก

- เทคโนโลยี พอ ลิ เม อร์ วิธี วิทยาการ วิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1303 โทรสาร 0 7333 5130

วิทย�ลัย อิสล�ม ศึกษ�
จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วนั ที ่11 ธนัวาคม 2532 มุง่ ผลติ บณัฑติ ให ้ม ีความ รู ้เทยีบ เทา่ ตา่ง ประเทศ เปดิ 

สอนวิทย อิสลาม นานาชาติ วิทยาการ อิสลาม เศรษฐศาสตร์ อิสลาม โดย ประสาน ความ ร่วม มือ 
กับ มหาวิทยาลัยและ องค์กร ใน ต่าง ประเทศ บัณฑิต จึง มี ความ พร้อม ใน การ สื่อสาร และ การ ใช้ 
ภาษา ต่าง ประเทศ อย่าง มี ประสิทธิภาพ
ระดับ ปริญญ� ตรี

- อสิลาม ศกึษา กฎหมาย อสิลาม ครศุาสตร ์อสิลาม เศรษฐศาสตร์ และ การ จดัการ ใน อสิลาม
ตะวันออกกลาง ศึกษา
ระดับ ปริญญ� โท

- อิสลาม ศึกษา (อู ศูลุ ด ดีน ชะ รีอะฮ ครุศาสตร์ อิสลาม ประวัติศาสตร์ และ อารยธรรมอิสลาม)
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1305 โทรสาร 0 7334 8726

คณะ วิทย�ก�ร สื่อส�ร
ผลิต บัณฑิต เป็น นัก สื่อสาร มวลชน และ นัก ออกแบบ และ ผลิต สื่อ แอ นิ เม ชัน ผลิต รายการ 

วิทยุและ โทรทัศน์ ผลิต สื่อ สิ่ง พิมพ์ รวม ถึง นักการ ตลาด ที่ เปี่ยม ด้วย ความ รู้ ความ สามารถ และ 
ทักษะ ทาง วิชาชีพ
ระดับ ปริญญ� ตรี

- นเิทศศาสตร ์เทคโนโลย ีสารสนเทศ การ สือ่สาร เพือ่ การ จดัการ การ สือ่สาร การ ตลาด เพือ่ 
พัฒนานวัตกรรม การ ออกแบบ สื่อ และ การ ผลิต สื่อ

เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7334 9692
คณะ ศิลปกรรม ศ�สตร์

มุ่ง เน้น ให้ บัณฑิต มี ความ รู้ ใน วิชาชีพ มี คุณภาพ ตาม มาตรฐาน สากล โดย เฉพาะ การ สร้าง 
ความเข้าใจ และ สร้าง ทักษะ ด้าน ศิลปกรรม ชั้น สูง แก่ บัณฑิต ควบคู่ ไป กับ การ สร้าง เสริม คุณธรรม 
ใน วชิาชพีบณัฑติ สามารถ สรา้งสรรค ์งาน ดา้น ศลิปะ ที ่ม ีเอกลกัษณ ์ของ ทอ้ง ถิน่ และ ของ ชาต ิตลอด 
จน การ วิจัยค้นคว้า องค์ ความ รู้ ใหม่ ส่ง ผล ให้ บัณฑิต คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์ เป็น ที่ ต้องการ ของ 
หน่วย งาน ทั้ง ภาค รัฐและ ภาค เอกชน เนื่องจาก เป็น สาขา ที่ ตลาด ยัง มี ความ ต้องการ
ระดับ ปริญญ� ตรี

- ทัศน ศิลป์ ศิลปะ การ แสดง ศิลปะ การ แสดง (ต่อ เนื่อง) ศิลปะ ประยุกต์ (ต่อ เนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7331 3126

คณะ รัฐศ�สตร์
การ จัด ตั้ง คณะ รัฐศาสตร์ เน้น การ วิจัย และ บริการ วิชาการ ด้าน รัฐศาสตร์ ทั้ง ระดับ ท้อง ถิ่น 

และระดบั สากล เพือ่ สรา้งสรรค์ งาน สงัคม รวม ถงึ เปน็ องคก์ร ที ่พฒันา ความ รู ้โดย เฉพาะ การ วจิยั 
ทาง ด้านการเมือง การ ปกครอง สังคม และ เศรษฐกิจ อย่าง ต่อ เนื่อง เพื่อ ให้ บัณฑิต ได้ เรียน รู้  
ข้อ เท็จ จริง และ สร้างประสบการณ์ใน ฐานะ นัก ปกครอง
ระดับ ปริญญ� ตรี

- การ ปกครอง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศ นโยบาย สาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7331 2269

คณะ พย�บ�ล ศ�สตร์
ผลิต นักศึกษา เป็น พยาบาล วิชาชีพ โดย ร่วม มือ กับ คณะ พยาบาล ศาสตร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ 

ใน การ สอน และ ฝึก ปฏิบัติ นักศึกษา พยาบาล เปิด รับ นักศึกษา รุ่น แรก ใน ปี การ ศึกษา 2554
บัณฑิต ศึกษ�

เป็น หน่วย งาน กลาง เทียบ เท่า คณะ มี ภารกิจ ใน การ รับ สมัคร คัด เลือก บุคคล เข้า ศึกษา และ 
จัดการใน ระดับ บัณฑิต ศึกษา โดย ประสาน งาน กับ คณะ ที่ เปิด สอน
สวัสดิก�ร และ สิ่ง อำ�นวย คว�ม สะดวก
สวัสดิก�ร

หอพัก นักศึกษา 11 หอ นักศึกษา ชั้น ปี 1 มี สิทธิ ์อยู่ หอพัก ทุก คน

ประกัน สุขภ�พ
(1) บริการ สุขภาพ อนามัย ท่ีหน่วยพยาบาล
(2) การ ประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ
(3) กรณี ป่วย มี สิทธ์ิ เข้า รับ การ รักษา พยาบาล 

โรง พยาบาล สงขลา นครินทร์ โรง พยาบาล ปัตตานี 
โรง พยาบาล ยะลา

(4) กรณี อุบัติเหตุ มี สิทธ์ิ เข้า รับ การ รักษา 
พยาบาล ท้ัง ใน โรง พยาบาล ของ รัฐ เอกชน คลินิก 
และ โพ ลี คลินิก

ทุน ก�ร ศึกษ� และ เงิน ยืม เพื่อ ก�ร ศึกษ�
(1) ทุน ทำางาน แลก เปลี่ยน
(2) ทุน ทั่วไป
(3) ทุน ยกเว้น ค่า ธรรมเนียม การ ศึกษา
- เงนิ ยมื เพือ่ การ ศกึษา นกัศกึษา สามารถ 

ยืม เงิน วิทยาเขต ได้ คราว ละ ไม่ เกิน 2,000 บาท
- กองทุน เงิน กู้ เพ่ือ การ ศึกษา รัฐบาล จัด ต้ัง 

กองทุน ให้ นักศึกษา ท่ี ขาดแคลน ทุน ทรัพย์ กู้ ยืม 
ไม่ เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Prince of Songkla  University, Pattani Campusม 



วิสัย ทัศน์
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำา มุ ่งผลิตบัณฑิตที่มี 

คุณภาพและสร้างองค์ความรู ้เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้การวิจัยและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมเป็นฐาน”

 “To be a reliable leading higher educational 
institution, to produce qualified graduates and  to create 
a body of knowledge for local multicultural society, based 
on research and appropriate technology” 

พันธ กิจ
1. บูรณาการองค์ความรู้ประยุกต์สู่การสอนเพื่อผลิต 

  บัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. สร้างองค์ความรู้โดยการวิจัยเพื่อการพัฒนาและ 

  แก้ปัญหาสังคม
3. พัฒนาและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับ 

  วิถีชีวิตชุมชน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. สร้างความร่วมมอืด้านการผลติบณัฑติและวจิยักบั 

  นานาชาติ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในภูมิภาค
6. เป็นองค์กรบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ
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