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	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย	และส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ	 จัดงานมหกรรมอาหารและ
วัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่	5	ภายใต้แนวคิด	“As-sihah	สุขภาวะ...
นิอฺมัตที่ ถูกลืม”	 	 เมื่อวันท่ี	 23	 มกราคม	 2557	 ณ	 วิทยาลัย
อิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดย
มี	 ทพ.กฤษดา	 เรืองอารีย์รัชต์	 ผู้จัดการส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะ		เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่แก่บุคลากร
ดีเด่นด้านสุขภาวะ	 โล่สื่อดีเด่น	 รวมถึงมอบประกาศนียบัตรแก่
ตัวแทนผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนผู้น�าฯ	 	 รศ.ดร.อิศรา	 ศานติศาสน์		
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยเพ่ือการพัฒนา	 และ
ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย	 กล่าวรายงาน	 โดยพ.ต.อ.ทวี	
สอดส่อง	 	 เลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	้
และนายขวัญชาติ	 วงศ์ศุภรานันต์	 	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน	ี	
กล ่าวต ้อนรับ	 ท้ังนี้ 	 ดร.มะรอนิง 	 สาแลมิง 	 รองเลขาธิการ
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	บรรยายพิเศษเรื่อง
มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยกับงานส่งเสริมสันติสุข
ชายแดนใต้		

	 ทพ.กฤษดา	เรืองอารีย์รัชต์	ผู้จัดการ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาวะ	 กล่าวว่า	 ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภา วะ 	 เ ป ็ น อี กหน ่ ว ย ง านหนึ่ ง ท่ี

สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาพในกลุ ่มมุสลิมไทยอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง	ผ่านแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทยเพ่ือการพัฒนา		
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย	 ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ประเด็นสุขภาวะของมุสลิมไทยที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนา	
รวมท้ังการสร้างความเข้มแข็งและความตระหนักในปัญหาสุขภาพ	
โดยเน้นการพัฒนาคน	 และเศรษฐกิจ	 อาทิ	 การผลักดันนโยบาย	
รณรงค์สร้างความตระหนักในการลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
ต่างๆ	 ในสังคมมุสลิมไทย	 เช ่น	 การพัฒนามัสยิดปลอดบุหร่ี
การพัฒนาศักยภาพของผู้น�าท้องถ่ินและแกนน�าชุมชนให้เป็นผู้น�า
ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและการพัฒนาชุมชน	 การพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างรายได้ที่พอเพียงใน
การด�าเนินชีวิต	 เป็นต้น	 ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี	โดยสอดคล้องกับหลักการอิสลาม
	 “งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย	 ถือได้ว่าเป็น
งานท่ีได้รวบรวมองค์ความรู้	 ผลงานต่างๆ	ที่เก่ียวข้องในประเด็นสุข
ภาวะและวัฒนธรรมมุสลิม	 รวมท้ังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และ
พบปะของพ่ีน้องมุสลิมไทยท่ีมีความสนใจในประเด็นสุขภาพและ
วัฒนธรรม	 อาจกล่าวได้ว ่าเป็นงาน	 “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ”
ครั้งส�าคัญของพ่ีน้องมุสลิมไทยท่ีจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ	 เก่ียวกับ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตในวิถีอิสลาม	เพื่อให้ชาวมุสลิมตระหนักถึง
การมีสุขภาพที่แข็งแรง	 อันจะเป็นท่ีโปรดปรานของพระเจ้ามากกว่า
ผู้ท่ีสุขภาพไม่ดี	 ที่ส�าคัญเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี	
สามารถเข้าใจและเข้าถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมของพ่ีน้องมุสลิม	 เพ่ือท่ี
จะท�าให้เราทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณค่า	อันน�าไปสู่
การมีสุขภาวะท่ีดีของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน”	 ทพ.กฤษดา	
เรืองอารีย์รัชต์		กล่าวเพิ่มเติม
		 รศ.ดร.อิศรา	 ศานติศาสน์	 ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุข
ภาวะมุสลิมไทย	 และประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย	 กล่าวว่า	
งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย	ครั้งที่	 5	 เป็นงานท่ี
รวมกิจกรรมต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและคณภาพชีวิตในวิถี
อิสลาม	 น�าเสนอผลงานท่ีส�าคัญของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
มุสลิมไทยในภูมิภาคต่างๆ	แก่สังคม	 โดยกลยุทธ์ิหลักที่จะใช้การ

 “มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5” 
ส่งเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ใช้หลักศาสนาอิสลามน�าสุขภาพดี 

ชมมินิคอนเสิร์ตวงอนาชีดชื่อดัง ชิมอาหารฮาลาลพื้นบ้าน 4 ภาค
ชูต้นแบบจัดการขยะ
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 “มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5” 
ส่งเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ใช้หลักศาสนาอิสลามนำาสุขภาพดี 
ชมมินิคอนเสิร์ตวงอนาชีดชื่อดัง ชิมอาหารฮาลาลพื้นบ้าน 4 ภาค 
ชูต้นแบบจัดการขยะ

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่วันจันทร์ที่ 21 กันยายน  2541

“รองอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี” เผย มหาวิทยาลัยช่วยสร้าง
โอกาสการศึกษาเยาวชน 3 จชต. เพิ่มขึ้น ต่อยอดงานวิจัย
แก้ปัญหาชุมชน ปี 2557 หวังเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก-อาเซียน

การจัดอันดับ Times Higher Education 2014 
ม.อ. ติด 1 ใน 100 ม. ชั้นนำา กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่

วันเด็ก 2557

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคัดเลือกผลงานวิจัย
ของนักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี ให้เป็น 1 ใน 6 ผลงานวิจัย
ของภาคใต้ ไปนำาเสนอในเวทีการขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการ
วิจัยทางการศึกษาของประเทศ

ม.อ. ได้ 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดงในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตตานี จัดงานวันครูประจำาปี 2557 
ภายใต้หัวข้อ “45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ สร้างครูผู้สร้างชาติ 
ตามรอยพระบาท พระราชบิดา”

เด็กเรียนดี ทั่วประเทศ เข้าสัมภาษณ์เรียน ม.อ.

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

คณะวิทยาการสื่อสาร ลงนามความร่วมมือกับ ไทยพีบีเอส
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสื่อสาธารณะชุมชน

ภาพเป็นข่าว

แนะนำาหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

	 ผลงานวิจัยสาขาปรัชญา	 เรื่อง	 “มโนทัศน์เรื่องนิพพานในบทกวีนิพนธ์ของอังคาร	
กัลยาณพงศ์”	 โดย	 ดร.กอบกาญจน์	 ภิญโญมารค	 อาจารย์แผนกวิชาภาษาและ
วรรณคดีไทย	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
วิทยาเขตปัตตานี	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	ประจ�าปี	 2556	 จากส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 	ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวมุ่งศึกษา	 เพื่อให้เข้าถึงความหมาย
และคุณค่าของงานประพันธ์ของ	อังคาร	 กัลยาณพงศ์	 ซึ่งเป็นพลังส�าคัญในการกระตุ้น
ปัญญาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจริยธรรมแก่ยุคสมัย	 โดยพบว่า	 นักประพันธ์
ผู้นี้	 ปลุกจิตส�านึกของบุคคล	ด้วยทัศนะเชิงปรัชญาท่ีสั่งสมมาในการศึกษา	ครุ่นคิดและ
ประสบการณ์ท่ีกล่อมเกลาจากรากวัฒนธรรมพุทธศาสนาในสังคมไทย	 ด้วยความเชื่อ
มั่นในความดีงามที่มนุษย์จักสร้างท�า	และน�าเสนอวิถีทางซึ่งบุคคลอาจใช้พัฒนาตนและ
ยกระดับจิตใจ	 อาศัยความจัดเจนทางการประพันธ์น�าเสนอเน้ือหา	 ที่ประกอบด้วย
พลังปัญญาและอารมณ์อันเข้มข้นลึกซึ้ง	 โดยใช้วิธีการทางวรรณศิลป์ท่ีมีพลังกระทบ
ความรู้สึก	 ปลุกความตื่นตัวทางความคิด	 และกระตุ้นวิจารณญาณของผู้รับ	 มีกลวิธี
ที่โดดเด่นคือ	 ความเปรียบและสัญลักษณ์	 การจัดองค์ประกอบแบบคู่เทียบตรงข้าม
การตั้งค�าถาม	และการสืบขนบการประพันธ์กับการสร้างสรรค์ใหม่

สร้างสุขภาวะทางปัญญา	สุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางสังคม			
กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแผนงาน
สร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย	การจัดนิทรรศการขององค์กรมุสลิม		
การสาธิตการประกอบอาหารมุสลิมพ้ืนบ้าน	 การแสดงอานาชีด	
จากประเทศมาเลเซีย	 	 การแสดงปันจักสีลัต	 	 การแสดงอาหาร
ท้องถ่ินมุสลิมจากทุกภูมิภาค	ตลอดจนการน�าเสนอผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาวะในสังคมมุสลิม	 	 การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ	 	และการมอบโล่ให้กับบุคลากรมุสลิมดีเด่นด้านส่งเสริมสุข
ภาวะ	เป็นต้น.



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



 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
ให้สัมภาษณ์	 “สถานีวิทยุ	 ม.อ.ปัตตานี”	 ว่า	
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในช่วงรอบป	ี
2556	 ท่ีผ่านมา	 ได้ด�าเนินการทุกเรื่องอย่างมี
คุณภาพ	ตามพันธกิจส�าคัญของมหาวิทยาลัย	
คือ	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู ่สังคม
การบริ ก า ร วิ ชาการ 	 ง าน วิจั ย 	 และการ
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 เพ่ือเป็นหลักประกัน
ให้สังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู ้	 เป็นสังคมท่ีใช้ปัญญา
และองค ์ความรู ้ ขับ เคลื่ อนไปสู ่สันติภาพ	
และเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียน
	 “ผมคิดว ่ามหาวิทยาลัยได ้ท�าหน ้าที่
อย่างครบถ้วน	 เรื่องของการผลิตบัณฑิต	 สิ่งที่
ผมภูมิใจ	 คือ	 ม.อ.ป ัตตานี 	 มีนักศึกษาใน
พ้ืนที่ 	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประมาณ	
65	%	 ซึ่งถ้าคิดเป็นจ�านวนนักศึกษาก็จะอยู่
ที่ประมาณ	 6,500	 คน	 ถือว่ามีจ�านวนมาก
ที่ว ่าภูมิใจเพราะว ่าเราเชื่อมั่นว ่านักศึกษา
กลุ่มน้ี	 เมื่อจบการศึกษาแล้ว	 เขาจะมีส่วนไป
ช่วยพัฒนาท้องถ่ินหรือพัฒนาสังคม	 และท่ี
ส�าคัญคือ	 เขาจะไปช่วยสร้างสรรค์	 สิ่งดีๆ	 ให้
กับสังคม	 เพราะเขามีประสบการณ์ในการ
เรียน	 การท�ากิจกรรม	 ตลอด	 4	 ปี	 หรือ	 5	 ปี	
ส�าหรับบางหลักสูตร	 นี่คือสิ่งท่ีภูมิใจ”	 รอง
อธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีกล่าว	และเสริมว่า
	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 กล่าวว่า	 การปฏิบัติงานด้านการวิจัย
และบริการวิชาการก็ถือว่าวิทยาเขตปัตตานี
ได้ท�างานร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภายนอก
และภายใน	 มีงานวิจัยที่มีคุณค่า	 เช่น	 คณะ

“รองอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี” เผย มหาวิทยาลัยช่วยสร้างโอกาส
การศึกษาเยาวชน 3 จชต. เพิ่มขึ้น ต่อยอดงานวิจัยแก้ปัญหาชุมชน

ปี 2557 หวังเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก-อาเซียน
	 สถานีวิทยุ	ม.อ.ปัตตานี	เครือข่ายประชาสัมพันธ์	ฯ		รายงาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้น�าเทคโนโลยี
การใช้น�้ายางไปปูพ้ืน	 บ่อน�้า	 หรือสระน�้าเพ่ือ
ให้เก็บรักษาน�้าได้	 ซึ่งท�าในหลายพ้ืนที่	 และมี
การประสานงานกับ	ศอ.บต.เพ่ือที่จะน�าผลวิจัย
ดังกล่าวไปประยุกต์เป็นสนามฟุตซอลต่อไป
 รองอธิการบดี	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าว
อีกว่า	 งานด้านบริการวิชาการในรอบปีท่ีผ่าน
มามีมากกว่า	100	โครงการ	แบ่งกันด�าเนินงาน
ในแต่ละคณะ	 หน่วยงาน	 และด�าเนินการกับ
กลุ ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 เช่น	 การอบรม
ครูตาดีกา	 อบรมครูไม่ตรงวุฒิ	 อบรมครูภาษา
อังกฤษ	 การจัดค่ายคณิตศาสตร์หรือค่ายของ
ภาษาอังกฤษ	ค่ายของวิทยาศาสตร์ช่วงซัมเมอร์	
โครงการหมู ่บ ้านประมงน�าร ่อง	 ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ด�าเนินการมา
7-8	 ปี	 แล้ว	 มีส่วนท�าให้หมู่บ้านมีเศรษฐกิจที่
ดีขึ้น	 มีงานเชื่อมโยงความร่วมมือด้านต่างๆ
กับหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 เครือข่ายสตรีฯ	
กิจกรรมด้านการช่วยเหลือเยียวยา	 ส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ี
และพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ ร ่วมกับชุมชน	
โรงเรียน	 	ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมน้ัน
มหาวิทยาลัยได ้ด�าเนินการครบทุกมิติ 	 ทุก
ศาสนา	 สนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีวัฒนธรรม	 สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิ วัฒนาได ้จัด กิจกรรมด ้าน
วัฒนธรรมอย่างต ่อเน่ือง	 เช ่น	 นิทรรศการ
ด้านภาพวาด	 ลายเส ้น	 หรือ	 ภาพท้องถ่ิน
และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
	 	 “ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะเห็นมากขึ้น	 คือ	
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก	
เช่น	 ล่าสุด	 ผมลงนามความร่วมมือกับสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 คิดว่าเป็นช่องทางหนึ่ง

ที่จะท�าให้ข่าวของเราในพ้ืนท่ี	 ได้สื่อออกไป
กว้างมากขึ้น	 บ่อยขึ้น	 จะเป็นประโยชน์กับตัว
นักศึกษา	และเราพยายามท�าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในมาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	
และเวียดนาม	 อยากเห็นว่านักศึกษามีความ
กระตือรือร ้นมากข้ึนในการหาความรู ้ในยุค
ท่ีเราจะเข้าสู ่	 AEC	 และในวิทยาเขตปัตตานี
เองเรามีนักศึกษาต่างชาติอยู่ประมาณ	 200	
คนท้ังในระดับปริญญาตรี 	 โท 	 และเอก”
รอ งอ ธิ ก า รบดี วิ ทยา เ ขตป ั ตตานี กล ่ า ว
และระบุว่า
  รองอธิการบดี	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าว
เพ่ิมเติมว ่า	 มหาวิทยาลัยยังมีความพร ้อม
ใ น ก า ร ห นุ น เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร พู ด คุ ย
ก ระบวนการสั นติ ภ าพ
พร้อมท้ังบุคลากร	 อาจารย	์
หน่วยงาน	 องค์ความรู้และ
นักศึกษาท่ีท�าเรื่องน้ีอยู่แล้ว	
เชื่อว ่าจะเป็นประโยชน์
ต ่อพ้ืนที่ชายแดนใต ้ใน
ระยะยาว	 นักศึกษาท่ีจบ
จาก	 ม.อ.ปัตตานีจะน�า
ค ว า ม รู ้ ที่ ไ ด ้ รั บ จ า ก
ก า ร ศึ ก ษ า ไ ป ช ่ ว ย
ส นั บ ส นุ น ง า นด ้ า น
สั น ติ ภ า พ ใ น พ้ื น ท่ี
คาดหวังว ่าป ี 	 2557	
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ห รื อ
เ หตุ ก า รณ ์ ใ น พ้ื น ท่ี
คงจะคลี่ คลายไปใน
ทางที่ดีขึ้นแล้วทุกคนใน
พ้ืนท่ีคงจะได ้มีความสุข
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	 เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2556	ส�านักจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดัง
จากประเทศอังกฤษ	 Times	 Higher	 Education	 ได้ประกาศผล
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่	
จ�านวน	 100	 มหาวิทยาลัย	 ในชื่อ	 Times	 Higher	 Educa-
tion	 BRICS	 &	 Emerging	 Economies	 Rankings	 2014	 โดย
มีกลุ ่มประเทศท่ีติดกลุ ่มในการจัดอันดับท้ังสิ้น	 22	 ประเทศ
จากทั่วโลก	 จากการส�ารวจกลุ ่มประเทศใน	 FTSE	 Group	 ซึ่ง
เป ็นกลุ ่มประเทศที่ ถูกจับตามองถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อ
เน่ืองและมีความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยในการจัดอันดับตามกลุ ่มประเทศ
ดังกล่าว	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้รับการจัดอันดับให้
อยู ่ในล�าดับท่ี	 89โดยเป็น	 1	 ใน	 5	 มหาวิทยาลัยของไทยท่ีติด

การจัดอันดับ Times Higher Education 2014 
ม.อ. ติด 1 ใน 100 ม. ชั้นน�า กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่

อันดับในกลุ่ม	 100	 มหาวิทยาลัยแรกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ประจ�าปี	2014	ของ	Times	Higher	Education	ได้แก่		
	 อันดับที่	 29	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 ธนบุรี
	 อันดับที่	52	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 อันดับที่	82	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 อันดับที่	85	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 อันดับที่	89	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ ่มประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ของ	 Times	Higher	 Education	 ในครั้งน้ีนั้น	 นับเป็นการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยเฉพาะกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็น
ครั้งแรก	 โดยกลุ่มประเทศ	 “BRICS”	 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอันประกอบด้วย	บราซิล	 รัสเซีย	
อินเดีย	 จีน	 และแอฟริกาใต้	 โดยชื่อ	 BRICS	 ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงการย้ายอ�านาจเศรษฐกิจโลก	จากกลุ่มพัฒนาแล้วอย่าง	G7	
มาสู่กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาทั้ง	 5	ประเทศ	ประกอบรวมกับกลุ่ม
ประเทศ	 “Emerging	Economies”	 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่	 ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลก	 โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้	 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
การจัดอันดับครั้งนี้ทาง	 Times	 Higher	 Education	 ยังคงยึด
ระเบียบวิธีวิจัยและตัวชี้วัดปกติของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
เหมือนเดิม	 ได้แก่	 13	 ตัวชี้วัด	 จาก	 5	 กลุ่มใหญ่ในด้าน	 การสอน
งานวิจัย 	 การอ ้าง ถึงผลงานทางวิชาการ	 รายได ้จากภาค
อุตสาหกรรมและสายตาจากนานาชาติที่มองมหาวิทยาลัย
	 อ้างอิงจาก	http://blog.eduzones.com/tonsungsook/
120472http://www.timeshighereducation.co.uk/world-
university-rankings/2014/brics-and-emerging-economies
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	2557	เมื่อวันท่ี	11	มกราคม	 2557		
กิจกรรมที่น่าสนใจ	 อาทิ	การประกวดร้องเพลงและวาดภาพ	 ฝึก
ปฏิบัติผู ้ประกาศข่าวรุ ่นเยาว์	 การแสดงความสามารถของเด็ก
และเยาวชน		การสาธิตและทดลองทางวิทยาศาสตร์		และการแสดง
นิทรรศการผลงานทางวิชาการตลอดจนการตอบปัญหาชิงรางวัล	
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	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	คัดเลือก
ผลงานวิจัย	 “การศึกษาการจัดการหลักสูตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม	ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”	
ของ	อ้อมใจ	วงษ์มณฑา	บุคลากร	ม.อ.ปัตตานี	เป็น	1	
ใน	6	ผลงานวิจัยเด่น		ให้น�าเสนอในเวทีระดับภาคใต้
และเตรียมส่งเวทีระดับประเทศในกลางปี	 2557
รายงานข่าวจาก	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แจ้งว ่า	 ตามที่ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา	
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ได้ขอให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ส่งผล
งานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบและทิศทางการวิจัย
ทางการศึกษาของประเทศ	 (พ.ศ.2555-2558)	 เพ่ือ
สนับสนุนการด�าเนินตามนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาล	 	 เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการส่งเสริม	สนับสนุน	และด�าเนินการวิจัยและพัฒนาการ
ศึกษาของประเทศ		รวมทั้งกระตุ้นและผลักดัน	ให้มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในทุกระดับนั้น
ปรากฎว่าส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ได้พิจารณาคัดเลือกให้ผลงานวิจัย	 “การศึกษาการ
จัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 ในพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”	 ของ	 อ้อมใจ	 วงษ์มณฑา	บุคลากรจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	ได้รับการคัดเลือก	ให้เป็น	1	ใน	6	ผลงานวิจัยเด่น	ที่น�าเสนอในระดับภูมิภาค	ภาคใต้	
โดยได้น�าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติ	 	 เมื่อวันท่ี	 17	มกราคม	2557ณ	 โรงแรมบี	 พี	 สมิหลาบีช
จังหวัดสงขลา	และจะน�าเสนออีกครั้งในเวทีระดับประเทศ	ในเดือนมิถุนายน	2557				
	 ผลการวิจัย“การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”	 พบว่า	 นักเรียนสามารถน�าเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม	 และเป็นผู้มี
ความรู้	 มีคุณธรรมตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 นักเรียนมีส่วนช่วยครอบครัว
ด ้านการประหยัดอดออม	 มีการวางแผนการใช ้จ ่ายของครอบครัว	 และมีการออมเงิน
อย ่างสม�่ า เสมอเมื่อมี โอกาส	 นักเรียนมีส ่วนร ่วมในการท�ากิจกรรมด ้านส่ิงแวดล ้อม
นัก เรียนน�าหลักแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร ่ ในครอบครั วและไปเผยแพร ่
ให ้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ	 และนักเรียนมีความซื่อสัตย ์สุจริตมีความเห็นอกเห็นใจ
เ พ่ือนๆ	 และมีความสามัคคี 	 รายงานข ่าวแจ ้งว ่าผลงานวิจัย	 “การศึกษาการจัดการ
หลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 ในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”	 ของอ้อมใจ	 วงษ์มณฑา	 ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน	ประจ�าปี	 2556	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นเงิน	 444,000	บาท	และผลงานวิจัย
ดังกล่าวผู้วิจัยได้มอบให้	ให้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ	แล้ว		.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคัดเลือกผลงานวิจัย
ของนักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี ให้เป็น 1 ใน 6 ผลงานวิจัย
ของภาคใต้ ไปน�าเสนอในเวทีการขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัย
ทางการศึกษาของประเทศ

อ้อมใจ		วงษ์มณฑา
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้	 4	 เหรียญเงิน	 จากกรีฑา	
ประเภทกระโดดค�้า-หญิง	 	 บริดจ์	 ประเภททีมผสม	และทีมหญิง	 ,	
หมากกระดาน	ประเภทหมารุกสากล	ทีมหญิง		และ		4	เหรียญทองแดง	
จากกรีฑา	ประเภทขว้าง-ค้อนหญิง		ทศกรีฑา-ชาย		วิ่ง	800	เมตรชาย
และ	 ฮ๊อกก้ี	 ประเภททีม	 11	 คนชาย	 	 จากการการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย	 ค ร้ัง ท่ี 	 41	 เมื่อ วันท่ี 	 14-22	 มกราคม	 2557
ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 นายปิยะพล	 สุทธิพันธ์	
นักวิชาการศึกษา	กองกิจการนักศึกษา
มห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์
วิทยาเขตปัตตานี	 ผู ้ช ่วยเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมนักกีฬา	 การ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 41	 เปิดเผย
ว่า	 ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นเจ้าภาพจัดการจัดการแข่ง
ขันกีฬามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	 41	 เมื่อวันที่	 14	–	22	มกราคม	ที่ผ่าน
มา	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยมีสถาบันทางการศึกษากว่า	112
สถาบันเข ้าร ่วมการแข ่งขัน	 นั้น 	 ในส ่วนของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ท้ัง	 5	 วิทยาเขต	 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
จ�านวน	267	คน	ส�าหรับวิทยาเขตปัตตานี		มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันทั้งสิ้น	 	 92	คน	 ใน	10	ประเภทกีฬา	 ได้แก่	 ฟุตบอลชาย	 เปตอง
ชาย	ว่ายหญิง	 เรือพายชาย-หญิง	 	ฮอกกี้ชาย	ดาบสากลชาย-หญิง	
มวยสากลสมัครเล่นชาย-หญิง	 เทเบิลเทนนิสชาย	คาราเต้โด	กรีฑา	
เพ่ือเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ได้แสดงศักยภาพ	 พัฒนาทักษะด้านกีฬา	 และ
เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน	 และนอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัย

ยังคาดหวังอีกว่า	 การเข้าร่วมการแข่งขัน	 	 กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยดังกล่าวเป็นการตอบสนองตามนโยบายของทาง
มหาวิทยาลัย	 ในด้านของการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักศึกษา	
รวมถึงท�าให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันอี
กด้วย	 	ส�าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 ได้รับ	 	 4	 เหรียญเงิน
จากกรีฑา	ประเภทกระโดดค�้า-หญิง	 	บริดจ์	ประเภททีมผสม	และ
ทีมหญิง,	หมากกระดาน	ประเภทหมากรุกสากล	ทีมหญิง	 	และ	 	4	
เหรียญทองแดง	จากกรีฑา	ประเภทขว้าง-ค้อนหญิง		ทศกรีฑา-ชาย
วิ่ง	800	เมตรชาย		และ	ฮ๊อกกี้	ประเภททีม	11	คนชาย

ม.อ. ได้ 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41
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คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตตานี จัดงานวันครูประจ�าปี 2557 ภายใต้หัวข้อ 

“45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ สร้างครูผู้สร้างชาติ 
ตามรอยพระบาท พระราชบิดา”

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 จัดงานวันครู	 	 โดยมี	 ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธานใน
พิธี		เมื่อวันที่	16	มกราคม	2557		กิจกรรมประกอบด้วย	การท�าบุญ
ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์		พิธีร�าลึกพระคุณครู	มอบโล่เกียรติยศ
แก ่อาจารย ์ตัวอย ่าง	 มอบเกียรติบัตรแก ่นักศึกษาตัวอย ่าง		
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดบทกลอน			การบรรยายพิเศษ
เรื่อง	 45	 ปี	 คณะศึกษาศาสตร์	 :จากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคต”	
โดย	รศ.	ดร.วัน	เดชพิชัย				และพิธีมอบทุนการศึกษา	จ�านวน	20	ทุน		
	 ประกอบด้วยทุนอรุณ-นิภา	 ลิ่มกังวานมงคล	 	 จ�านวน	 3	 ทุน
ได้แก่	 นางสาวปัญญาพร	 เลี่ยมสุวรรณ	 	 จ�านวน	 	 10,000	 บาท		
นายอามีน	มาปะ	 	จ�านวน	5,000	บาท	 	นางสาวขนิษฐา	สะมาแอ
จ�านวน	5,000	บาท			ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐวิทย์	พจนตันติ	
จ�านวน	 2	 ทุน	 ๆ	 ละ	 5,000	 บาท	 ได ้แก ่ 	 นายนิอาลี 	 นิโซะ
นายกฤษฎา	หมื่นผล	ทุน	ดร.โอภาส	เกาไศยาภรณ์		จ�านวน	1	ทุน	ๆ
ละ	5000	บาท		ได้แก่	นางสาวนัฐกานต์	หมานจันทร์			ทุน	ดร.อลิสรา
ชมชื่น	 	 จ�านวน	 	 1	ทุน	 ๆ	ละ	 5,000	บาท	 ได้แก่	 นายเสรี	 โอกฤษ
ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วสันต์	 อติศัพท์	 จ�านวน	 1	 ทุน	 ๆ	 ละ
5,000	บาท	ได้แก่	นางสาวเฮนดน	อับดุลเลาะ		ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.กนก	 จันทร์ทอง	 	 จ�านวน	 1	 ทุนๆ	 ละ	 5,000	 บาทได้แก่	
นางสาวธัญญารัตน์	ทองนุ่น		ทุน	ดร.มัฮดี	แวดราแม	จ�านวน	5	ทุน	ๆ	
ละ	4,000	บาท	ได้แก่	นางสาววรรณนภา	กินจิบ		นางสาวกามีละห์	
มะเซ็ง	 นางสาวอามีเน๊าะ	 เต๊ะโกะ	นางสาวนูรฮีดายะฮ์	 ลือแบลูวง
นางสาวอารียา	บูรณะ		ทุนปัตตานีคอนกรีต	จ�ากัด	จ�านวน	5	ทุน	ๆ
ละ	 4,000	บาท	 ได้แก่	 นางสาวสุชาวดี	 ทองทราย	 	นางสาวซูไรดา
เจ๊ะเล็ง		นางมัสนา	อาลีบาโง		นางสาวฮาพีซา	ส�ายา		นางสาวมณฑาณี	
แวบากา	 	ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อริยา	คูหา	 	 จ�านวน	1	ทุน	ๆ
ละ	3,500	บาท		ได้แก่	นางสาวนารีรัตน์	หมินเจะเกะ		ทุนนายแพทย์
นิซาวาวี	 ระเด่นอาหมัด	 	 จ�านวน	 2	 ทุน	 ๆ	 ละ	 3,000	บาท	 ได้แก่
นางสาวรอซียะ	ลาเตะ		นางสาวซัลวา	อาแว		
	 ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เอกรินทร์	 สังข์ทอง	 จ�านวน	 2	
ทุน	ๆ 	ละ	3,000	บาท		ได้แก่	นางสาวมาเรียม	แวอุมาร์		นางสาวไม	รามัน	
ทุนอาจารย์หริรักษ์	 แก้วกับทอง	 จ�านวน	 1	ทุน	 ๆ	 ละ	 3,000	บาท	
ได้แก่	นางสาวอารีนา	แวกะจิ		ทุน	AL	จ�านวน	2	ทุน	ๆ 	ละ	2,500	บาท		

ได้แก่	นางสาวนาเดีย	เจะบือราเฮง		นางสาวไซตน	อาลีมูซอ	นางสาว
ซาบีตา	หะยีหมีน	 	ทุนอาจารย์มู	จ�านวน	 	2	ทุน	ๆ	ละ	2,500	บาท
ได้แก่	นายกฤษณพงศ์	ถาวร	 	นางสาวจุฬาลักษณ์	อูมา	 	ทุนผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.ปราวิณยา	 สุวรรณโชติ	 	 จ�านวน	 5	 ทุนๆ	 ละ	
2,000	บาท		ได้แก่	นางสาวฟาตีมะห์	โซะปาเนาะ		นางสาวอานีล๊ะ	
ฮามะ		นางสาวปัทมา	ยีสิติ		นางสาวสุนิษา	โต๊ะสะมัน		นายอายุ	อามิง	
ทุนนางซัลวานา	ราชมุกดา	จ�านวน	1	ทุน	ๆ	ละ	2,000	บาท	ได้แก่	
นางสาวอัสนี	มะนอ		ทุนชนประชา	จ�านวน	5	ทุนๆ	ละ	1,000	บาท
ได้แก่	 นางสาวรุสนี	 ดอเลาะ	 	 นายซูไลมาน	 ดาโอะ	 	 นางสาว
ชัญญานุช	 สุวรรณเกล้า	 นางสาวซูไลคอ	 หะยีนาแว	 นายอากีม
แนลี	 	ทุน	พ.ต.ยุพราช	–	นางอนงค์	จันทร์ดวง	จ�านวน	3	ทุน	ๆ	ละ
3,000	บาท	 ได้แก่	 นางสาวอาสีซะ	 หมะอะ	 	 นางสาวอรีนา	 มีชา
นางสาวนิโสรญา	แวหมะ	
	 ส�าหรับกิจกรรมวันครู	 ปี	 2557	คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบโล่
เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่าง	 	 มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา
ตัวอย่าง		ดังนี้
อาจารย์ตัวอย่าง		ประจ�าปี	2557		ได้แก่
	 ครูตัวอย่างระดับประถมศึกษา			ได้แก่		

	 -	 นางพันธ์ทิพย์	 มาเพ็ง	 โรงเรียน
อนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
 

	 อาจารย์ตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา		ได้แก่		

	 -	 นายภูริวัจน์	 	 	 บวรวิชญ์ธนกุล
โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์

	 อาจารย์ตัวอย่างระดับอุดมศึกษา		ได้แก่		
	 -	 นางยุพดี	 	 ยศวริศสกุล	 	ภาควิชา
การศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	
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นักศึกษาตัวอย่าง	ประจ�าปี	2557			ได้แก่
นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1
	 -	ด้านวิชาการ	ได้แก่	นายกฤษณพงศ์	ถาวร		นางสาวนิภาวดี		
	 	 ยอดทอง
	 -	ด้านคุณธรรม	ได้แก่		นางสาวโซเฟีย	กูนา
	 -	ด้านกิจกรรมและพัฒนาสังคม	ได้แก่	นายแวริดวัน	จ๊ะอุบง
นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	2
	 -	ด้านวิชาการ	ได้แก่	นางสาวเฉลิมขวัญ	สาระอาภรณ์			 	
	 	 นางสาวรัตติกาล	เล็มหมัด
	 -	ด ้านคุณธรรม	 ได ้แก ่ 	 	 นางสาวนาอีมะฮ ์ 	 บาราเฮ็ง		
	 	 นางสาววรรณณิตา	สุขสบาย
	 -	ด ้ าน กิจกรรมและพัฒนาสั งคม	 ได ้แก ่ 	 นายนาอีม
	 	 บินอิบรอเฮง
นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	3
	 -	ด้านวิชาการ	ได้แก่		นายเสมอศักดิ์		พระสว่าง
	 -	ด้านคุณธรรม	ได้แก่			นายจักรพงศ์	หมื่นแก้ว	
		 	 นางสาวอุดมพร	สุวรรณรัตน์
	 -	ด้านกิจกรรมและพัฒนาสังคม	ได้แก่			นายมะสูเปียน	มะเย็ง	
	 	 นางสาวจุฑามาศ	ศรียะลา
	 -	ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้สู ่สังคม	 ได้แก่	 นายธีระเชษฐ์
	 	 เพชรโชติ
นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	4
	 -	ด้านวิชาการ	ได้แก่		นางสาวสุชาดา	จันทร์เพ็ญ
		 	 นางสาวฟัยซะ	หวันตะหา
	 -	ด้านคุณธรรม	ได้แก่		นายชวณัฐ	หาญโสดา
	 -	ด้านกิจกรรมและพัฒนาสังคม	ได้แก่			นายธีระวุฒิ	ติระนนท์
นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	5
	 -	ด้านวิชาการ	ได้แก่		นายวิวัฒน์	ทัศวา
	 -	ด้านคุณธรรม	ได้แก่		นางสาวกัสมา		อาแว		นางสาวพรสุดา
	 	 นาวารักษ์
	 -	ด้านกิจกรรมและพัฒนาสังคม	ได้แก่			นายอิกวรรณ	หะมะ
	 	 นางสาวนูรฮีดายะฮ์	ลือแบลูวง	
นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาโท
	 -	ด้านกิจกรรมและพัฒนาสังคม	ได้แก่			นายรัศมินทร์	นิติธรรม

 ผศ.ดร.ณัฐวิทย์	 	 พจนตันติ 	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวว่า	 การจัด
กิจกรรมวันครู	ในปี	2557		เป็นการจัดงานวันครูในวาระครบรอบ	45	ปี
คณะศึกษาสาสตร์	ภายใต้หัวข้อ		“45	ปี	คณะศึกษาศาสตร์	สร้างครู
ผู้สร้างชาติ	 ตามรอยพระบาทพระราชบิดา”	 	 กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมทางศาสนา	การร�าลึกพระคุณครู		การมอบรางวัลอาจารย์
ตัวอย่าง	นักศึกษาตัวอย่าง	และการมอบทุนการศึกษา	
	 “16	 มกราคม	 2557	 เป็นวันท่ีผู้มีครูร่วมร�าลึกถึงพระคุณครู
และเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพสักการะครู	
บูรพาจารย์ในฐานะเป็นปูชนียบุคคล	 ผู้อุทิศตนในการอบรมสั่งสอน
ให้การศึกษา	 การเรียนรู้นับตั้งแต่เด็ก	 เยาวชนจนถึงนักศึกษาวัย
ผู้ใหญ่	 เป็นผู้สร้างแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่สังคมและน�าพา
ประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง	 วิชาชีพครูนับเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ที่พึงตระหนักและยึดมั่นในจรรยาบรรณ	 เป็นวิชาชีพเพ่ือแสดงให้
สังคมเห็นความส�าคัญของความเป็นครูในฐานะผู้สร้างสรรค์คนดี
ให้แก่สังคม	 ซึ่งบทบาทของครูในปัจจุบันคือเมล็ดพันธุ์ใหม่ท่ีไม่ได้
จ�ากัดเพียงการให้การศึกษาในห้องเรียนเท่าน้ัน	หากรวมถึงบทบาท
ทางสังคมอีกนานัปการ”		ผศ.ดร.ณัฐวิทย์		พจนตันติ	กล่าวเพิ่มเติม
	 ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 กล่าว
เพ่ิมเติมว่า	 เป็นท่ีทราบกันดีว่าภาระหน้าท่ีของครูคือการสร้างศิษย์
ให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม	และเป็นพลเมืองดีของชาติ	 ไม่เพียง
แต่ครูจะต้องแนะน�า	 อบรมส่ังสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ	หรือการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น	 ครูยังต้อง
อบรมศิษย์ให้เป็นผู้มีวินัย	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความรักและ
ศรัทธาในชาติ	 ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	 	 รวมท้ังยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตยอีกด้วย	 	 งานของครูจึงเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีย่ิงใหญ่
ไม่ว่าสังคมจะเปล่ียนไปในทางใด	 	 สังคมไทยยังคงยึดมั่นศรัทธา
ในตัวครูว่า	 เป็นบุคคลท่ีควรเคารพ	 และต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของสังคม	 เพราะฉะน้ันครูทั้งหลายจึงต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ของตน	 ยึดธรรมะเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	 	 มีความซื่อสัตย์
สุจริต	มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี	มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง	 สามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว
แก่ศิษย์	 	 ฝึกฝนให้ศิษย์รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข	มีความเมตตา	ที่ส�าคัญอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีต้องใช้ความ
อดทนไม่ย ่อท้อต่ออุปสรรคเพ่ือท่ีจะน�าสังคมไปสู ่ความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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	 ดร.	 สุขสวัสดิ์	 ศิริจารุกุล
ผู ้ ช ่ วยอธิการบดีฝ ่ ายการ
รั บ นั ก ศึ ก ษ า 	 ป ร ะ ธ า น
ก ร รมกา รด� า เ นิ น ก า รคั ด
เลือกนักเรียนโดยวิธีรับตรง
ทั่ วประเทศ	 ประจ�าป ีการ
ศึกษา	 2557	 ได้เปิดเผยว่า

จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เป ิดรับนักเรียนเข ้า
ศึกษาในโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข ้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ประจ�าปีการศึกษา	2557	 โดยไม่ต้อง
สอบข้อเขียน	 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้ปรับระบบการรับนักศึกษา
ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์	 เพ่ือรองรับการแข่งขัน
ที่ค่อนข้างสูงทางการศึกษา	 และเป็นการกระจายโอกาสทางการ
ศึกษาไปยังท่ัวประเทศ	 จึงได้จัดให้มีโครงการรับนักเรียนท่ีเรียนดี
ขึ้นปีน้ีเป็นปีที่	 7	 โดยได้รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศ
โดยมีผู ้สมัครท้ังสิ้น	 จ�านวน	 7,632	 คน	 เป็นผู้สมัครจากภาคใต้	
จ�านวน	6,216	คน	และภาคอื่นๆ	จ�านวน	1,416	คน
	 ดร.สุขสวัสดิ์	ได้เปิดเผยต่อไปว่า	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
มีวิ ธีการคัดเลือกนักเรียนในเบื้องต้น	 โดยใช้หลักเกณฑ์ดูผล
การเรียนรวมจากทุกหมวด	 การเรียน	 4	 ภาคการศึกษาของชั้น
มัธยมปลาย	 ม.4-ม.5	 โดยมหาวิทยาลัยได้น�าคะแนนดังกล่าวมา
แปลงเป็นคะแนนเพื่อจัดล�าดับ	 โดยน�าค่าเฉลี่ยของคะแนน	O-NET

ของโรงเรียนในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา	 ซึ่งท้ายท่ีสุดจะ
คิดคะแนนจากผลการเรียนร้อยละ	 75	 ผลปรากฎว่าในปีน้ี	 มีผู ้
สนใจจากโรงเรียนต่างๆ	สมัครผ่านทางออนไลน์และมีผู้ผ่านเกณฑ์
ตามคุณสมบัติข้างต้นในทุกภาคท่ัวประเทศมากกว่าปีที่ผ่านมา	
รวมทั้งสิ้น	 6,924	คน	 ท้ังน้ีได้คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้ามาสอบสัมภาษณ	์
จ�านวน	 3,245	 คน	 และผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษา	 จ�านวน	
1,603	 คน	 โดยคณะเภสัชศาสตร์	 สาขาเภสัชศาสตร์	 มีผู ้เลือก
มากท่ีสุดคณะที่เข ้าร่วมโครงการรับในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัย
มีจ�านวน	 27	 คณะ	 161	 สาขาวิชา	 ใน	 5	 วิทยาเขต	 มีสาขาใหม่
ที่เปิดรับในปีการศึกษา	 2557	 นี้	 ได้แก่	 สาขาการจัดการประชุม	
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล	 วิทยาศาสตร์นิเทศ	
เศรษฐศาสตร์	 -	 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา	 และ	 ภาษาอาหรับ
ธุรกิจ	 สามารถจ�าแนกคณะที่มีผู ้สมัครมากที่สุด	 10	 อันดับแรก	
ดังนี้	 คณะเภสัชศาสตร์	 สาขาเภสัชศาสตร์	 จ�านวน	 762	คน	คณะ
เทคนิคการแพทย์	 สาขาเทคนิคการแพทย์	 จ�านวน	 456	คน	คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 สาขาวิศวกรรมศาสตร์	 จ�านวน	 410	 คน	 คณะ
เภสัชศาสตร์	สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม	จ�านวน	341	คน	คณะ
นิติศาสตร์	 สาขานิติศาสตร์	 จ�านวน	333	คน	คณะพยาบาลศาสตร์	
สาขาพยาบาลศาสตร์	 จ�านวน	 277	คน	คณะเศรษฐศาสตร์	 สาขา
เศรษฐศาสตร์	จ�านวน	249	คน	คณะศิลปศาสตร์	สาขาภาษาอังกฤษ	
จ�านวน	244	คน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเคมี	จ�านวน	
232	คน	และคณะศึกษาศาสตร์	สาขาภาษาอังกฤษ	จ�านวน	231	คน
มหาวิทยาลัยได ้จัดให ้มีการสอบสัมภาษณ์	 โดยใช ้สถานที่
2	 แห่ง	 แก่นักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นแล้ว	 กล่าวคือ
ท่ีโรงแรมแอมบาสเดอร์	 สุขุมวิท	 กรุงเทพมหานคร	 โดยสัมภาษณ์
นักเรียนจากภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคตะวันออก
และภาคกลางเมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 2556	 ส่วน	 ภาคใต้	 ท่ีมหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่และ	 วิทยาเขตต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เมื่อวันที่	 17	 ตุลาคม	 2556	 ดร.สุขสวัสด์ิ
ศิริจารุกุล	 ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียนท่ีมาสอบ
สัมภาษณ์ที่กรุงเทพมหานครว่า	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เด็กเรียนดี ทั่วประเทศ เข้าสัมภาษณ์เรียน ม.อ.
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GAT/PATครั้งที่1/2557	 (สอบ	 ธันวาคม	 2556)และวิชาสามัญ
7	 วิชา	 (สอบมกราคม2557)	 สามารถติดตามรายละเอียดได้
ทางเว็ปไซด์	 ของมหาวิทยาลัยประมาณเดือนกุมภาพันธ์	 2557
และโครงการอื่นๆจ�านวนกว่า	 30	 โครงการที่รับอยู ่ในขณะน้ี	
ทาง	http//www.entrance.psu.ac.th

รวมพลัง
ราชการไทย

ลดใช้พลงังาน

ขั้นที่ 1 ลด ละ เลิก
 1. ลดการเปิดไฟ เช่น จากที่เคยเปิด 12 ชั่วโมงให้เหลือ 8 ชั่วโมง
 2. ลดการเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องนอนลงวันละ ½  ชั่วโมง
 3. ละเว้นการเปิดวิทยุฟังเพลงพร้อมกับเปิดโทรทัศน์
 4. เลิกการเปิดโทรทัศน์รายการเดียวกันพร้อมกันคนละเครื่อง 
  คนละห้อง 
 5. เลิกเสียบปลั๊กกระติกน�้าร้อนแช่ทิ้งไว้เพื่อรอชงกาแฟครั้งต่อไป

ขั้นที่ 2 บ�ารุงรักษา และใช้อย่างถูกวิธี
 หากจะประหยัดมากขึ้น อาจต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์บางอย่าง หรือ
เปลี่ยนจากอุปกรณ์เก่าที่ใช้ไฟมากและไม่มีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น
 1. ติดฟิล์มที่สะท้อนรังสีความร้อนให้หน้าต่างกระจก ลดความร้อนเข้าบ้าน
 2. ปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงแดด
 3. ติดฉนวนที่½้าเพดาน ลดการท�างานของเครื่องปรับอากาศ
 4. เปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบ
 5. เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าควรศึกษาคู่มือการใช้อย่างละเอียด

ท�าอย่างไรจึงจะประหยัดไฟได้

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

มีความมุ่งมั่น	 พัฒนาคุณภาพการศึกษามาตลอด	 45	 ปี	 จะเห็น
ได้จากรางวัลคุณภาพด้วยมาตราฐานการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่ติด	
1	 ใน	 5	 มหาวิทยาลัยของไทย	 รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิก	 1	 ใน
5	 มหาวิทยาลัยไทยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน	 ในส่วน
คุณภาพของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการดังกล่าว
ดร.สุขสวัสดิ์ 	 กล่าวว ่าสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ
เข ้าศึกษาต่อ	 และให้นักศึกษาจากต่างภูมิภาคได ้มาศึกษา
พัฒนาทักษะชีวิต	บนพื้นฐานต่างพหุวัฒนธรรม
	 ส�าหรับเยาวชนที่มาสอบสัมภาษณ์	 นางสาว	 ฉัตรสาภรณ์	 –
นางสาวฉันทรัตนา	 นนตามา	 และนางสาวพิมวรัตน์	 พงษ์โสภณ	
โรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศ	 จังหวัดนครสวรรค์	 ได้บอกว่า	 ตนและ
เพ่ือนทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้และของประเทศ	 เลือกคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 วิทยาเขตสุราษฎร ์ธานี 	 คิดว ่า
เหมาะกับตนเอง	 ได้ศึกษาข้อมูลและทราบความเคลื่อนไหวของ
มหาวิทยาลัยจากเว็ปไซด์ต่างๆ	 โดยเฉพาะอาจารย์	 รุ ่นพ่ีมาให้
ค�าแนะน�า	 ประกอบกับผู ้ปกครองสนับสนุนให้เรียนทางด้านน้ี

	 ส่วนนางสาวบรรณสรณ์	 อามาตย์กัน
จากโรง เ รี ยน เดี ยว กัน 	 เลื อก เ รี ยนคณะ
ศึกษาศาสตร ์ 	 สาขาวิชาเคมี 	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 เพราะชอบอาชีพครูเป็นผู้ถ่ายทอด
ให้ความรู้	 ภูมิใจ	 รู้สึกตนเองมีคุณค่า	ต้องการ
มาเป็นลูกพระบิดา	 ตนคิดว่าโครงการนี้เป็น

โครงการที่ดี	 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษาในคณะสมดัง
ท่ีตั้ งความหวังเอา	 ไว ้ 	 และท�าให ้ เยาวชนรุ ่นต ่อไปสามารถ
เตรียมตัวและขยันในการศึกษาเล ่าเรียนมากขึ้นเพ่ือจะได้มี
โอกาสเข้าศึกษาต่อในโครงการนี้	นางสาวบรรณสรณ์	กล่าว
 อนึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ	 มหาวิทยาลัยขอให้ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก	 ท�าการตรวจสุขภาพร่างกายและเอ็กซ์เรย์	 โดยน�าแบบ
ฟอร์มการตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัย	สามารถ	download	 ได้ท่ี	
http//www.entrance.psu.ac.th	 ไปขอรับการตรวจร่างกายจาก
โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน	และส่งหนังสือแสดงความจ�านง	“	ยืนยัน
ขอใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา”	มายังมหาวิทยาลัย	พร้อมช�าระเงินค่าประกัน
ที่เรียน	 จ�านวน	 5,000บาท	 ภายในวันท่ี	 14	 พฤศจิกายน	 2556
หากเยาวชนพลาดจากโครงการน้ี	 มหาวิทยาลัยยังมีโครงการ
พิเศษท่ีคณะและวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรับโดยตรง	 เช ่น	
การรับบุคคลเข ้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช ้ผลคะแนน
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ท�าความร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 (ส.ส.ท.)
หรือ	 ไทยพีบีเอส	 ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสื่อสาธารณะชุมชน	 เมื่อวันท่ี	 	 19	 ธันวาคม	 2556	ณ	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ	 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน	Multi-Platforms	Media
สนับสนุนการผลิตข่าวและรายการส�าหรับผู ้ผลิตภาคพลเมือง	 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง	 ส.ส.ท.กับคณะ	 นักศึกษา	 บุคลากรในสังกัด
ตลอดจนประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมีผู ้ร่วมลงนามได้แก่	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	 	ผศ.ดร.วลักษณ์กมล	จ่างกมล	 	คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	นายสมัชชา	นิลปัทม์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 	 และนายสมเกียรติ	 	 จันทรสีมา	
ผู้อ�านวยการส�านักเครือข่ายสื่อพลเมือง	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
	 ผศ.สมปอง	 ทองผ ่อง	 รองอธิการบดี 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป ิดเผยว ่า	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 และ
องค์การกระจายเสียงและแพร ่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 (ส.ส.ท.)	 หรือ	 ไทยพีบีเอส	 มีความร ่วมมือในการจัดตั้งศูนย ์ฝ ึกอบรม
สื่อสาธารณะชุมชน	 โดยมีกิจกรรมหลักในการฝ ึกอบรมสื่อพลเมือง	 ผู ้ผลิตภาคพลเมืองภาคใต ้ 	 งานพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพ่ือ
ส ่งเสริมนักนิเทศศาสตร ์ เ พ่ือชุมชน	 และงานศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 เ พ่ือพัฒนาองค ์ความรู ้ด ้านสื่อสาธารณะชุมชน	 นอกจากน้ียังมี
ความร ่วมมือมี่จะจัดโครงการเพ่ือเป ็นการพัฒนาบุคลากรร ่วมกัน	 รวมถึงการแลกเปลี่ยนข ้อมูลข ่าวสาร	 โดย	 มหาวิทยาลัย	 เป ็นผู ้ให ้
การสนับสนุนด ้านอาคารสถานท่ี	 รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์	 ท้ังน้ีบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือดังกล ่าวมีก�าหนดความร ่วมมือเป ็น
ระยะเวลา	2	ปี

	 ขอขอบพระคุณ	 ดร.ณรงค์ศักด์ิ	 	 รอบคอบ	 	 อาจารย์วัฒนะ
พรหมเพชร	 ดร.ธีรยุทธ	 รัชชะ	 (จากซ้าย)	 จากคณะศึกษาศาสตร์
ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมทีมนักกีฬามหาวิทยาลัย
ประเภททีมเรือพาย	 ฮอกก้ี	 และดาบสากล	 ในการเข ้าร ่วม
การแข ่งขันกีฬามหาวิทยาลัย	 ครั้ ง ท่ี 	 	 41	 มอดินแดงเกมส	์
ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		เมื่อวันที่	14-22	มกราคม	2557

	 ดร.ยูโซะ	 ตาเละ	 	 ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 พร้อมด้วยคณะ
กรรมการด�าเนินงานและคณะกรรมการหลักสูตรโครงการจัดต้ัง
โรงเรียนสาธิตอิสลาม	 เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนในประเทศ
มาเลเซีย	 	 อาทิ	 	 โรงเรียน	MARA	 Junior	 Sciences	 College,	
โรงเรียน	ADNI	 Islamic	 School,	 	 โรงเรียน	Sekolah	Menengah
Agama	 Persekutuan	 KaJang	 โดยมีประเด็กหลักในการ
ศึกษาดูงานเพ่ือน�ามาปรับใช้กับโรงเรียนสาธิตอิสลาม	 คือ	 การ
จัดการเรียนการสอน	 (	 Instructional	 Learning	 Process	 )	
หลักสูตรและกจิกรรมเสริมหลักสูตร	(Curriculum	&	Co-Curriculum)	
และการจัดการระบบหอพัก	 (Student 	 Hoste l 	 System)	
เมื่อวันที่	12-16	มกราคม	2557

คณะวิทยาการสื่อสาร ลงนามความร่วมมือกับ ไทยพีบีเอส
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสื่อสาธารณะชุมชน
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ระดับปริญญาโท
	 	 เคมีประยุกต์,	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	ฟิสิกส์์ประยุกต์,	วิธีวิทยาการวิจัย,	วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,		ชีววิทยาประยุกต์,	เทคโนโลยีการประมง,				คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี	 11	 ธันวาคม	 2532	 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เทียบเท่าต่างประเทศ	 เปิดสอน
วิทยอิสลามนานาชาติ	 วิทยาการอิสลาม	 เศรษฐศาสตร์อิสลาม	 โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในต่างประเทศ	บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา,	สาขากฎหมายอิสลาม,	สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ในอิสลาม,	สาขาตะวันออกกลางศึกษา,	สาขาครุศาสตร์อิสลาม
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาโท
	 	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา	 (ครุศาสตร์อิสลาม,	ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลามซะรือะห,	อุศูลุดดีน,	มุสลิมศึกษา)
	 	 (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

คณะวิทยาการสื่อสาร
	 ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน	 และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมช่ัน	 ผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้	ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
	 	 (นิเทศศาสตรบัณฑิต)	สาขานิเทศศาสตร์
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์
	 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ	 มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจ
และสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ	 บัณฑิต
สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะท่ีมี เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิ จัยค้นคว้า
องค์ความรู้ใหม่	 ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นท่ีต้องการของหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน	เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 	 (ศิลปบัณฑิต)	สาขาวิชาทัศนศิลป์,	ศิลปะการแสดง
	 	 (ศิลปบัณฑิต)	ศิลปะการแสดง	(ต่อเนื่อง),	ศิลปะประยุกต์	(ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์	 เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับ
สากลเพื่อสร้างสรรค์งานสังคม	 รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้	 โดยเฉพาะการวิจัยทางด้านการเมือง	
การปกครอง	 สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้างประสบการณ์
ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 	 (รัฐศาสตรบัณฑิต)	 สาขาการปกครอง,	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	 นโยบายสาธารณะ	
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
	 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ในการ
ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล	เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2555	
บัณฑิตศึกษา
	 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ	 มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา	โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ	 ให้สัมฤทธ์ิผลและ
ตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลา ธิ เบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

 กว่า	 40	 	 ปี	 	 	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ	 ให้มีความรู้	
คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความเป็นผู้นำาและวิสัยทัศน์กว้างไกล	 สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ	คือ	การทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิต	ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี	
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี	โท	และเอก	ดังนี้
คณะศึกษาศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	2511	ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า	40	ปี
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	คณิตศาสตร์,	ฟิสิกส์,	เคมี,	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	ภาษาไทย,	ภาษาอังกฤษ
	 	 (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)	การประถมศึกษา,	ศิลปศึกษา,	พลศึกษา,	 สุขศึกษา,	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา	
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	จิตวิทยา,	เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
	 	 (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	 การบริหารการศึกษา,	 จิตวิทยาการศึกษา,	 หลักสูตรและการสอน,	
การวัดผลและวิจัยการศึกษา,	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,	 ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน,	 การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)	การบริหารการศึกษา,	ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
	 	 (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)	วิชาชีพครู
	 	 นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี	 5	 ปี	 จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเร็จการ
ศึกษา		ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
	 คณะศึกษาศาสตร์มุ่ ง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	 และเป็นสถาบันที่ผลิตครูวิชาชีพและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ	 เนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ	 มีทักษะ
ทางสังคมด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน	
บัณฑิตจึงมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2517	 กว่า	 35	 ปีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มีชื่อเสียง
และความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างประเทศ	 โดยเฉพาะภาษาจีน	 ภาษาเกาหลี	 และ
ภาษาญ่ีปุ่น	 รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ	 เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ	นอกจากนี้ยังมี	 สาขาสังคมศาสตร์	
ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	พัฒนาสังคม	การจัดการสารสนเทศ	 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ	 การเรียนการสอน
เน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ	
ระดับปริญญาตร ี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย,	สาขาภาษาจีน,	 สาขาภาษาจีน	 (หลักสูตร
นานาชาติ),	 สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา,	 สาขาภาษาอาหรับ,	 สาขาภาษาญี่ปุ่น,	 สาขาภาษาเกาหลี,	 สาขา
ภาษาอังกฤษ,	สาขาภาษาฝร่ังเศส,	สาขาภาษาเยอรมัน,	สาขาการจัดการสารสนเทศ,	สาขาประวัติศาสตร์,	สาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,	สาขาพัฒนาสังคม,	สาขาปรัชญา
	 	 (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)	แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ,	เศรษฐกิจอาเซียน
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาภูมิศาสตร์
	 	 (บริหารธุรกิจบัณฑิต)	แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ,	การบัญชี
ระดับปริญญาโท
	 	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาภาษาไทย,	สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาพัฒนาสังคม,	สาขาการจัดการ
สารสนเทศ
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็นคณะท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ	
และด้านเทคโนโลยี	 จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในต่างประเทศให้ความร่วมมือทาง
วิชาการ	 โดยเฉพาะประเทศฝร่ังเศส	 ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 เคมีอุตสาหกรรม	 ซ่ึงมี
แหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่	 เช่น	 อุตสาหกรรมยางพารา	 อุตสาหกรรมประมง	 อุตสาหกรรมอาหารทะเล	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์	 สถิติ	 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 วิธี วิทยาการวิ จัย	
ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง,	 เทคโนโลยีการประมง	 คณิตศาสตร์ประยุกต์,	 วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,	 เทคโนโลยีการเกษตร,	 เคมี-ชีววิทยา,	 เคมีอุตสาหกรรม,	 ฟิสิกส์,	 	 วิทยาศาสตร์นิเทศ,
วิศวกรรมเคมี

หอพัก
	 หอพักนักศึกษา	 11	หอ	นักศึกษาช้ันปี	 1	มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
	 (1).	 บริการสุขภาพอนามัย	ที่หน่วยพยาบาล
	 (2).	 การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ	    
 (3).	 กรณีป่วย	 มีสิทธ์ิเข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 โรงพยาบาลปัตตานี	 โรง
พยาบาลยะลา
 (4).	 กร ณีอุ บั ติ เ หตุ มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รั บการ รักษา
พยาบาลท้ังในโรงพยาบาลของรัฐ	 เอกชน	 คลินิก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
	 (1).	 ทุนการศึกษาทั่วไป						 	
	 (2).		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 -	 เงินยืมเพ่ือการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน	2,000	บาท
	 	 -	 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา	 รัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม	ไม่เกิน	
100,000	บาท/คน/ปี
	 	 -	ทุนเรียนฟรี	250	ทุน	ๆ	ละ	50,000	บาท	
ต่อปีการศึกษา	จนจบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
Prince of Songkla University, Pattni Campus
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


