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เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ  เดินทางเยือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 

	 ทูตเกาหลี	 ขอบคุณวิทยาเขตปัตตานี	 ท่ีเปิดสอนภาษาเกาหลี

เป ็น ท่ีแรกและขยายการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมท่ัวประ เทศ

ย�้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยเกาหลีแน่นแฟ้น

	 ฯพณฯ	 จอน	 แจ	 มัน	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลี	 และคณะ	 เดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตาน	ี
โดยมี	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
รศ.ดร .ปริศว ์ 	 ย้ิน เสน	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์	 ผศ.ดร.	 ยุพดี	 ชัยสุขสันต์	 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ดร.นุวรรณ	 ทับเท่ียง
ผู้ช่วยอธิการบดี	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์		วิทยาเขตปัตตานี	พร้อมด้วย
บุคลากร	 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
ร่วมให้การต้อนรับ	เมื่อวันพุธที่	19	พฤศจิกายน	2557
	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี	 กล่าวว่า	 ประทับใจ
การต้อนรับ	 โดยเฉพาะการแสดงวัฒนธรรมเกาหลี	 ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยกับเกาหลีมีความ
แน่นแฟ้นมาก	คนไทยเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นและเดินทางไป
ท่องเท่ียวประเทศเกาหลีปีละกว่า	 3	แสนคนและคนไทยมีสถิติ

ดูหนังเกาหลีมากท่ีสุด	 ดังน้ันเพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศมากขึ้น	เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาเกาหลีและถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีให้มากขึ้น	
 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดี	 วิทยาเขตปัตตานี	
กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนภาษาเกาหลี	 พร้อมท้ัง
วัฒนธรรมต่างๆ	 ซึ่งมีบัณฑิตส�าเร็จการศึกษาและท�างานใน
องค์กรต่างๆ	 มากมาย	 พร้อมกันน้ี	 รศ.ดร.	 ปริศวร์	 	 ย้ินเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 กล่าวว่า	 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ยังเป็นสถาบันการศึกษา



แห่งแรกของประเทศไทยที่	 ได้ร ่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ของประเทศเกาหลีและส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 (สพฐ.)	 เพ่ือสอนภาษาเกาหลีในระดับ
มัธยมศึกษาในประเทศไทยขึ้น	 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ระดับ
มัธยมศึกษาที่จะเปิดสอนภาษาเกาหลีทั่วประเทศ	 โดยเร่ิมจาก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	จังหวัดปัตตานี	เป็นแห่งแรก.
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ประจ�าปีการศึกษา	2553	

ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	

วันพุธที่	21	กันยายน	2554	และวันพฤหัสบดีที่	22	กันยายน	2554

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	เปิดงานคืนความสุขให้คนตานี	ผ้าดีที่ชายแดนใต้	

ณ	ม.อ.ปัตตานี	มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขแก่สังคมด้วยมิติทางวัฒนธรรม

นักศึกษา	ม.อ.ปัตตานี	ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

จากการประกวด	LINE	DECO	Artist	Contest

รวมพลัง	ราชการไทย	ลดใช้พลังงาน

นักศึกษา	ม.อ.ปัตตานี	เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์	ครั้งที่	28	ณ	ประเทศสิงคโปร์

นักศึกษา	ม.อ.ปัตตานี	คว้ารางวัลผู้น�าเสนองานวิจัยดีเด่น

ระดับชาติจากการประชุมวิชาการ	ประชากรศาสตร์แห่งชาติ	2557

นศ.นิเทศฯ	คณะวิทยาการสื่อสาร	คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดรายการ

วิทยุเด็ก	ส่วนสถานีวิทยุ	ม.อ.ปัตตานีได้รับรางวัลชมเชย

ม.อ.ปัตตานี	เตรียมเปิดโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

หลักสูตรอิสลามเชิงบรูณาการรูปแบบโรงเรียนประจ�า	

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

สารบัญ C O N T E N T

มมุห
นึ่งใน

รั้วศ
รตีรงั

	 ส.ค.ส.พระราชทาน	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช	2558	นี้		เป็นภาพจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	ฉบับการ์ตูน
	 ส.ค.ส.พระราชทาน	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช	 2558	นี้		 เป็นภาพจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	ฉบับการ์ตูน	ในเหตุการณ์
ขณะเรือท่ีก�าลังแล่นไปสุวรรณภูมิล่ม	พระมหาชนกต้องเพียรว่ายน�้าอยู่ในมหาสมุทรนาน
ถึง	 7	 วัน	 7	 คืน	 และนางมณีเมขลาได้มาอ�านวยพรให้	กลางภาพ	ส.ค.ส.มีพรพระราชทาน	
จากพระราชนิพนธ์เรื่องนี้	ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธ์ิ	 	ปัญญาท่ีเฉียบแหลม		ก�าลังกายท่ี
สมบูรณ์ด้านล่างของภาพ	ด้านขวา		มีข้อความภาษาไทย	พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลือง	 ว่า	
ขอจงมีความสุขความเจริญ		และข้อความภาษาอังกฤษ	พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีขาว	 ว่า
HAPPY		NEW		YEAR		และชื่อพระราชนิพนธ์	พระมหาชนก		The	Story			of	MAHAJANAKA		ว่า
ด้านซ้ายบน	ของ	 ส.ค.ส.	มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎ	และ	ผอบทอง	(	ผะ-อบ-ทอง)	 ประดับ
มีตัวอักษรสีเหลือง	ข้อความว่า	 ส.ค.ส.	 พ.ศ.	๒๕๕๘	และตัวอักษรสีขาว	ข้อความว่า
สวัสดีปีใหม่	ด้านล่างของ	ส.ค.ส.มีแถบสีเข้ม		มุมล่างซ้าย	มีข้อความ		 ก.ส.	 9	ปรุง		 301021	
ธ.ค.2557	(กอ	สอ	เก้า	ปรุง	สามสิบ	สิบย่ีสิบเอ็ด	ทอ	คอ	สองพันห้าร ้อยห้าสิบเจ็ด)
มุมด้านขวามีข ้อความว่า	มหาวิทยาลัยปูทะเลย์		มิถิลา		๒๕๕๗)	กรอบของ	ส.ค.ส.
พระราชทานฉบับนี้	เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ	เรียงกัน	ด้านบน	ด้านซ้ายและด้านขวา
เรียงกันด้านละ	2	แถว	ส่วนด้านล่างเรียงกัน	3	แถว	ทุกหน้า	มีแต่รอยยิ้ม.

ที่มา  http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/index.php

เรื่องจากปก...
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“ผ้าดีที่ชายแดนใต้ ณ ม.อ.ปัตตานี” 
มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขแก่สังคมด้วยมิติทางวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานคืนความสุขให้คนตานี

	 ศ.ดร.อภินันท์		โปษยานนท์
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 เป็น
ประธานเปิดงาน	คืนความสุขให้
คนตานี	 ..KAIN	DI	 SELATAN
( กั ยน ์ 	 ดี 	 ส ล าตั น ) 	 ผ ้ า ดี ที่
ช า ย แดน ใต ้ 	 เ มื่ อ วั น ที่ 	 2 3	
ธันวาคม	 2557	 	ณ	 หอประชุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิ ท ย า เ ข ต ป ั ต ต า นี 	 โ ด ย มี

ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์	
วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวต้อนรับ	 ผศ.กมล	 คงทอง	 ผู ้อ�านวยการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวรายงาน	 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
เมื่อวันท่ี	 23–25	 ธันวาคม	 2557	 ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ในงานประกอบด้วย	 การ
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ	 “บทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมเมื่อ
ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	ปี	 2558”	 	 โดยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม	การแสดงทางวัฒนธรรม	การแสดงโขนเยาวชนต้นแบบ
จังหวัดปัตตานี	 การสนทนากับผู ้สร ้าง	 ผู ้ก�ากับและดาราจาก
ภาพยนตร์เรื่องละติจูดที่	 6	 การแสดงดนตรี	 และคอนเสิร์ตคืน
ความสุขให้คนตานีโดยศิลปิน	 นักร้อง	 และนักแสดงการแสดง
ดนตรีออเคสตรา	 วงเยาวชนเทศบาลนครยะลา	 แฟชั่นโชว์จาก
ลุ ่มผู ้ประกอบการหัตถกรรมผ้าจังหวัดนราธิวาส	 การน�าเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์ลายผ้าจังหวัดชายแดนใต้	 การเสวนา
หัวข้อ	 “คนประดิษฐ์คิดลายผ้าสู่อาภรณ์”	 การบรรยายพิเศษหัวข้อ

“การบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง”	 การสาธิต
ทดลอง	จ�าหน่ายสินค้าและนิทรรศการผ้าดีที่ชายแดนใต้
   	 ศ .ดร .อ ภินันท ์ 	 โปษยานนท 	์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 	 ประธานใน
พิธีงานคืนความสุขให้คนตานี	 ..KAIN	
DI	 SELATAN	 (กัยน์	 ดี	 สลาตัน)	 ผ้าดี
ท่ีชายแดนใต้	 กล่าวว่า	 รัฐบาลได้ให้

ความส�าคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดย
น�ายุทธศาสตร์	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา”	 เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
พูดคุยอย่างสันติสุขควบคู ่ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่ เป ็นพหุ
วัฒนธรรม	 เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรม
จึงได ้น�ามิติทางศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 มาใช ้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพ่ือเสริมสร้างการ
เรียนรู ้และตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 และส่งเสริม

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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สนับสนุนกลุ่มพลังวัฒนธรรมของพหุวัฒนธรรมให้มีส่วนร่วมใน
การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ	
ตลอดจนส่งเสริมช่องทางรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการทาง
วัฒนธรรม		กระทรวงวัฒนธรรม		จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
แก่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนตานี	 ใน
โครงการ	KAIN	DI	SELATAN	(กัยน์	ดี	สลาตัน)	ผ้าดีที่ชายแดนใต้
เพ่ือบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชนและผ่อนคลายจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี	 รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	อันจะเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน	
	 “ความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้รับการ
สืบทอดจากบรรพบุรุษและการจัดกิจกรรมครั้งน้ี	 จะช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้	 	 สร้างความเข้าใจ	 	 ช่วยกระตุ้นจิตส�านึกของความเป็น
ท้องถ่ินให้มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินของตน	น�าไปสู่
การสืบทอด	 อนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นมรดกอันทรงคุณค่าต่อไป”
ศ.ดร.อภินันท์		โปษยานนท์	กล่าวเพิ่มเติม
 ผศ.กมล	 	 คงทอง	 ผู้อ�านวย
ก า ร สถ าบั น วัฒนธ ร รมศึ กษ า
กัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คน
ตานี	ในโครงการ	KAIN	DI	SELATAN
(กัยน์	 ดี	 สลาตัน)	 ผ้าดีท่ีชายแดนใต้ในครั้งนี้	 	 มุ่งเน้นการส่งมอบ
ความสุขแก่สังคมด้วยมิติทางวัฒนธรรม	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานด้านท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้ร่วมมือกับ
เครือข่ายทางวัฒนธรรม	ทั้งภาครัฐและเอกชน		นักวิจัย		นักวิชาการ
รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านและชุมชน	จัดโครงการ	KAIN	DI	SELATAN
(กัยน์	 ดี	 สลาตัน)	 ผ้าดีที่ชายแดนใต้ขึ้นภายใต้การสนับสนุน
จากกระทรวงวัฒนธรรม	 โดยมุ ่งหวังที่จะน�าแนวทางการศึกษา
วัฒนธรรม		ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้ามาจัดกิจกรรมทางวิชาการ	
ผสมผสานกับกิจกรรมบันเทิง	 เสริมสร้างอาชีพ	 ส่งเสริมเครือข่าย
ชุมชน	และสร้างความสุข	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี	 23–25	 ธันวาคม	
2557	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
กิจกรรมในงานประกอบด้วย	การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ	“บทบาทของ
หน่วยงานทางวัฒนธรรมเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	
ปี	 2558”	 โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 การแสดงทางวัฒนธรรม	
การแสดงโขนเยาวชนต้นแบบจังหวัดปัตตานี	 การสนทนากับผู้สร้าง
ผู้ก�ากับและดาราจากภาพยนตร์เรื่องละติจูดท่ี	 6	 การแสดงดนตรี

และคอนเสิร ์ตคืนความสุขให้คนตานีโดยศิลปิน	 นักร้อง	 และ
นักแสดงการแสดงดนตรีออเคสตรา	 วงเยาวชนเทศบาลนคร
ยะลา	 แฟชั่นโชว ์จากลุ ่มผู ้ประกอบการหัตถกรรมผ้าจังหวัด
นราธิวาส	 	 การน�า เสนอผลงานวิจัย เรื่ องแม ่ พิมพ ์ลายผ ้า
จังหวัดชายแดนใต ้ 	 การเสวนาหัวข ้อ	 “คนประดิษฐ ์ คิดลาย
ผ้าสู ่อาภรณ์”	 การบรรยายพิเศษหัวข ้อ	 “การบริหารจัดการ
วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง”	 การสาธิตทดลองจ�าหน่าย
สินค ้ าและนิทรรศการผ ้ าดีที่ ชายแดนใต ้ 	 จากส� านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี	 ยะลานราธิวาส	 และสงขลา	 สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 ศูนย์ส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ศูนย์การศึกษา
นอกระบบจังหวัดปัตตานี	และผู้ประกอบการอื่นๆ

	 ผศ.สมปอง	 	 ทองผ ่อง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าว
เพ่ิมเติมว่า	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 มี

ความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่สถาบัน	 วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ในฐานะหน ่วยงานหลักด ้านท�านุบ�ารุ ง ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้รับเกียรติและการสนับสนุนจาก
กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนตานี	 	 ในโครงการ	
KAIN	DI	SELATAN	(กัยน์	ดี	สลาตัน)	ผ้าดีที่ชายแดนใต้	จะเห็นว่า
วัฒนธรรมการใช้ผ้าของท้องถ่ินในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	
มีความหลากหลาย	บางชนิดได้รับการฟื้นฟู		การอนุรักษ์กลับขึ้นมา
ใหม่ด ้วยการศึกษาและสืบค ้น	 ศิลปวัฒนธรรมท่ีสะท้อนอยู ่
บนผืนผ้าแสดงอัตลักษณ์ของผู ้คนในท้องถ่ิน	 มีความงดงาม	
หลากหลายตามลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม	 และมีคุณค่าย่ิงต่อ
การอนุรักษ์	 สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 การจัดกิจกรรมคืนความสุข
ให้คนตานี		ในโครงการ	KAIN	DI	SELATAN	(กัยน์	ดี	สลาตัน)
	 “ผ้าดีท่ีชายแดนใต้	 ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ท�าให้การจัดงานในวัน
น้ีประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
ต้องขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม	 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานี	 ยะลา	นราธิวาส	และสงขลา	ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ศูนย์การศึกษา
นอกระบบ	 จังหวัดปัตตานี	 นักวิชาการ	 ศิลปิน	 นักร้อง	 นักแสดง	
ผู ้ประกอบการ	 นักเรียน	 	 นักศึกษา	 เครือข่ายชาวบ้านชุมชน
ประชาชน 	 และผู ้ มี ส ่ วน เ ก่ี ย วข ้ อ ง ใน โคร งการทุ กท ่ าน ”
ผศ.สมปอง		ทองผ่อง		กล่าวเพิ่มเติม.
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แนวทางในการให้ความเย็นแก่อาคาร

2. การลดการน�าความร้อนผ่านผนังทึบ

	 -	ใช้ฉนวนกันความร้อน	เช่นท�าผนังอาคารโดยใช้วัสดุฉนวนประเภท

โพลีเอทธีลีนโฟม	ที่ปิดทับผิวทั้งสองด้านด้วยวัสดุทนไฟ

	 -	ทาสีด้านนอกของก�าแพงหรือตัวอาคารด้วยสีอ่อน

	 -	ท�าที่บังแดด

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

(ต่อจากเดือนธันวาคม	2557)

3. การลดการน�าความร้อนผ่านหลังคา

	 -	 ใช้ฉนวนกันความร้อนจ�าพวกเดียวกับที่ใช้บุผนังโดยบุแนบ

กับพื้นล ่างของหลังคาส ่วนท่ีทึบแสงหรือบนเพดานใต ้หลังคา

เพื่อลดการถ่ายเทความร้อน

	 -	ใช่สีสะท้อนแสง

	 -	ท�าหลังคาบังแสงแดด

	 -	 ป้องกันไม่ให้	 Skylight	 ถูกแสงแดดโดยตรงโดยการท�าแผง

บานเกล็ดส�าหรับการบังแดด

	 -	 ใช้แผ่นฟิล์มอะลูมิน่ัมบางๆ	 ท่ีสะท้อนรังสีความร้อนได้ดีติดต้ัง

ไว้ที่ด้านล่างของหลังคา

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
จากการประกวด 
LINE DECO Artist Contest

	 นางสาวไอริณ	 แจ ้งสว ่าง 	 นักศึกษาสาขานวัตกรรม
การออกแบบและสร ้ า งสรรค ์ สื่ อ 	 คณะวิทยาการ สื่ อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 	 ผู ้ ได ้ รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ระดับนานาชาติ	 พร้อมเงินรางวัล	
USD	 $500	 ประมาณ	 16,500	 บาท	 นับเป ็น	 1	 ใน	 8	 ผล
ง า น ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก จ า ก ทั่ ว โ ล ก ใ น ก า ร อ อ ก แบบ	
Wallpaperส�าหรับสมาร์ทโฟนของ	 LINE	 DECO	 ที่จัดประกวด
โดย	 LINE	DECO	ประเทศเกาหลี	 	 ส�าหรับผลงานท่ีผ่านการคัด
เลือก	 LINE	 DECO	 ได้เผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ	 ดังน้ี	 LINE	
DECO	Application	และ	LINE	DECO	Facebook	page	

     	 น า ง ส า ว ไ อ ริ ณ
กล ่ าวว ่ า 	 ได ้ส ่ งผลงาน
การออกแบบ	Wallpaper
ส�าหรับสมาร ์ทโฟน	 เข ้า
ประกวดแข ่ ง ขัน 	 L INE	
DECO	First	Artist	Contest
ซึ่งเป ิดรับผลงานจากนัก
ออกแบบท่ัวโลก	 ตั้ งแต ่
วั น ท่ี 	 4 - 2 5 	 กั น ย า ย น	
2 5 5 7 	 แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
ผลงานทั้ งหมดให ้ เหลือ

เพียง	 50	 คน	 จากน้ันน�าผลงานจากนักออกแบบ	50	คนจัดแสดง
ใน	 LINE	 DECO	 เป็นเวลา	 1	 เดือนระหว่างวันที่	 1-31	 ตุลาคม	
2557	 เ พ่ือตัดสินผลงานจากจ�านวนการดาวน ์โหลดของคน
ท่ัวโลกและประกาศผลผู ้ได้รับรางวัล	 เมื่อวันที่	 3	 พฤศจิกายน
ท่ีผ ่ านมา 	 ส� าหรั บผลงาน ท่ีส ่ ง เ ข ้ าประกวดได ้ รั บ รา งวั ล
รองชนะเลิศอันดับ	 1	 เป็น	Wallpaper	 รูปกระต่ายท้ังหมด	 8	แบบ
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	 นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 	 วิชาเอกพลศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จากอ�าเภอศรีสาคร	
จังหวัดนราธิวาส	 ผู้สูญเสียบิดาจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 สู้ชีวิตจนได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีม
ชาติ	 ไปแข่งขันฮ็อกก้ี	 ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่	 28	ณ	ประเทศสิงคโปร	์
 นายนิสมาน	 มะสีละ	 นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 วิชาเอกพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		
เปิดเผยกับกองบรรณาธิการวารสารศรีตรังว่า	ตนเองเป็นชาวอ�าเภอ
ศรีสาคร	จังหวัดนราธิวาส	มีพี่น้อง	4	คน	เป็นชาย	2	คน	หญิง	2	คน
โดยตัวเองเป็นแฝดพ่ี	 บิดาเสียชีวิตเน่ืองจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่ต�าบลศรีบรรพต	อ�าเภอศรีสาคร	
จังหวัดนราธิวาส	 เมื่อวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2555	 ท�าให้มารดาซึ่งมี
อาชีพเป็นครูในโรงเรียนตาดีกา	 ต�าบลศรีบรรพต	 อ�าเภอศรีสาคร	
จังหวัดนราธิวาส	ต้องรับผิดชอบดูแลลูกๆ	ทั้ง	4	คน	ตามล�าพัง	รายได้
ไม่เพียงพอท่ีจะส่งเสียบุตรให้เล่าเรียนได้	 แต่ตนเองได้รับเงิน
เยียวยาจากศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพ่ือใช้
ในชีวิตประจ�าวัน	 เดือนละ	 1,200	 บาท	 อาจารย์ในมหาวิทยาลัย	
และโค้ชฮ็อกกี้ก็ช่วยสงเคราะห์บ้างท�าให้สามารถเล่าเรียนได้
	 นายนิสมาน	มะสีละ	เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของการได้เข้าสู่
การเป ็นนักกีฬาทีมชาติว ่าในปี	 พ.ศ.2553	 เมื่อศึกษาอยู ่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ	 ต�าบลซากอ	
อ�าเภอศรีสาคร	 จังหวัดนราธิวาส	 ได้มีนายนิรุต	 โว๊ะเน็ง	 ซึ่งเป็น
ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาฮ็อกก้ีทีมชาต	ิ
และอดีตโค้ชทีมชาติ	 ซึ่งเป็นชาวอ�าเภอรือเสาะ	 จังหวัดนราธิวาส	
ได้รวบรวมเยาวชนในท้องถิ่น	 มาฝึกสอนให้เล่นกีฬาฮ็อกก้ี	 โดย
การสนับสนุนจากนายกเทศมนตรี	 เทศบาลต�าบลรือเสาะ	 และ
ตนเองก็ได้เข้ารวมกลุ่มฝึกซ้อมด้วย	 หลังจากน้ันจึงได้รับการคัด
เลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัด	 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ต่อมาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ก็ได้รับเหรียญทองแดง	 จากการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	27	อุตรดิตถ์เกมส์	
	 ในปี	 พ.ศ.2555	 เมื่อเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนตัวแทนประเทศไทย	 ไป
ศึกษาดูงานด้านกีฬาฟุตบอล	ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ	 เป็น
เวลา	2	สัปดาห์	 ต่อมาในเดือนมกราคม	2557	 ก็ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นนักกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ	 เข้าร่วมการแข่งขัน
มะขามหวานเกมส์	 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์	 ซึ่งได้รับเหรียญทองแดง	
ต่อมาในเดือนมิถุนายน	ปี	 2557	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันฮ็อกก้ี	 ใน
การแข่งขันปรีซีเกมส์	 ที่ประเทศพม่า	 ได้รับเหรียญเงิน	และ	 ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันฮ็อกก้ี	 ชิงแชมป์ประเทศไทย	 ที่จังหวัดสระบุรี	 และ

ในปีเดียวกันได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกพลศึกษา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยได้รับการฝึกฝนกีฬาฮ็
อกก้ีจากนายเอกสิทธ์ิ	 	 ปิยะประเสริฐศรี	 นักธุรกิจ	 เจ้าของร้าน
หนังสือต้นไผ่	 ในจังหวัดปัตตานี	 ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาฮ็อกก้ีทีมชาติ
อาสามาช ่ วยฝ ึ กสอน 	 ร ่ วม กับอาจารย ์ ในมหา วิทยาลั ย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยมี	 ดร.ถาวรินทร	 รักษ์บ�ารุง	
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา	 เป็นผู ้จัดการทีมในการน�านักกีฬาไป
ร่วมการแข่งขัน	ตามสถาบันต่างๆ	และได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ฮ็อกก้ี	 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งท่ี	 43	 นครราชสีมาเกมส์
เมื่ อ วันที่ 	 9 	 - 19 	 ธันวาคม	 2557 	 ได ้ รั บ เหรี ยญทองแดง	
	 ส�าหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่	 28	ณ	ประเทศสิงคโปร์
นายนิสมาน	 มะสีละ	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ชุดใหญ่	 ไปแข่งขันฮ็อกก้ี	 ในเดือนมิถุนายน	 2558	 โดยจะเร่ิม
เก็บตัวเข้ารับการฝึกซ้อมเป็นเวลา	6	เดือน	กล่าวคือในเดือนมกราคม
2558	จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทย	 	 เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม
เก็บตัวฝ ึกซ ้อมที่ประเทศเกาหลี	 ระหว ่างเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคมเก็บตัวฝึกซ้อมท่ีประเทศญ่ีปุ่น	 หลังจากนั้นจะเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งท่ี	 28	 ณ	 ประเทศสิงคโปร์ในเดือน
มิถุนายน	2558
	 นายนิสมาน	 มะสีละ	 นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 วิชาเอกพลศึกษา	
คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
แจ้งว ่า	 แม้ว ่าตนเองจะสูญเสียบิดาไปเน่ืองจากสถานการณ์
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 	 และครอบครัวไม ่
สามารถส่งเสียให้เล่าเรียนได้อย่างเต็มท่ี	 แต่จากความมานะ	
ตั้งใจเรียน	 และฝึกฝนกีฬาอย่างจริงจัง	 ท�าให้ครูอาจารย์ทุก
ท่านเมตตา	 และเป็นก�าลังใจให้ตนเองฝ่าฟันมาจนถึงวันน้ี	 ตน
ตั้งใจจะท�าความดี	ขยันหมั่นเพียรและเป็นนักกีฬาที่ดีต่อไป.

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์
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นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 

คว้ารางวัลผู้น�าเสนองานวิจัยดีเด่น
ระดับชาติจากการประชุมวิชาการ 

ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2557 

	 นักศึกษา	 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 น�าเสนองานวิจัยระดับชาติ	 หัวข้อ	 “อนามัยเจริญ
พันธ์”	 	 เรื่องการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู ้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชน
มุสลิม	สามจังหวัดชายแดนใต้	 คว้ารางวัลผู้น�าเสนองานวิจัยดีเด่น
ระดับชาติในเวทีการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ	2557
	 นายณัฏฐกิตติ์ 	 น ้อยจีน	 นักศึกษาชั้นป ี ท่ี 	 4	 สาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เจ้าของรางวัล
ผู ้น�าเสนองานวิจัยดี เด ่นระดับชาติจากการประชุมวิชาการ
ประชากรศาสตร์แห่งชาติ	 2557	 	 เปิดใจว่า	 ได้รับทราบข่าวเรื่องท่ี
สมาคมนักประชากรไทย	 ส่งหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและ
เสนอบทความ	จาก	ผศ.ดร.อัลญาณ์	 สมุห์เสนีโต	 อาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย
อนามัยเจริญพันธุ์ในชาวมุสลิมพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 ท่านเป็น
ผู ้สนับสนุนและผลักดันท่ีส�าคัญของความส�าเร็จในครั้งนี้	 โดย
ผมได้มีโอกาสท�าหน้าท่ีเป็นผู ้ช่วยหน่วยวิจัยดังกล่าว	 ประจวบ
เหมาะกับโอกาสท่ีผมต้องท�างานวิจัย	 1	 เรื่องในชั้นปี	 4	 ก่อนจะ
ไปฝึกงาน	 จึงได้ปรึกษากับอาจารย์ท่านน้ีและคิดหัวข้องานวิจัย
ร่วมกันจนสรุปออกมาเป็นเรื่อง	 การตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 หรือผู้
ป่วยโรคเอดส์ในชุมชนมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้	 โดยงานวิจัย
ของผมอยู่ในกลุ่มบทความหัวข้อ	 	 “อนามัยเจริญพันธ์	 ”	 สมาคม
นักประชากรไทยได้เป ิดรับบทความจากทั่วประเทศ	 ครั้งนี้มี
บทความจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทร่วมอยู่
ด้วย	 คณะกรรมการจากสมาคมนักประชากรไทย	 ท�าการคัดเลือก
บทความจาก	60	ทีม	 เหลือเพียง	5	ทีมสุดท้าย	 โดยผมติด	1	 ใน	5	
ทีม	 เป็นกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก	จ�านวน	4	ทีม	และทีมผม

ระดับปริญญาตรี	 เพียง	 1	 ทีม	 มีเวลาการน�าเสนอทีมละ	 15	นาที	
และประกาศผลในวันเดียวกันปรากฏว่าทีม	ม.อ.ปัตตานี	คว้ารางวัล
ชนะเลิศรับประกาศนียบัตรจากสมาคมนักประชากรไทย	ณ	โรงแรม
เดอะทวินทาวเวอร์กรุงเทพมหานคร	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	ที่ผ่านมา
	 การท�าวิจัยของผมเริ่มต้นจากการทราบข้อมูลของผู้ป่วย
ชาวมุสลิมที่ติดเชื้อเอดส์	 จากส�านักงานสาธารณะสุขในแต่ละ
พ้ืนที่ทั้ง	 3	 จังหวัด	 มีจ�านวนกว่า	 50,000	 รายซึ่งเป็นตัวเลข
ที่น่ากลัวมาก	ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว		แต่คนในสามจังหวัด
กลับมองไม่เห็นและมองข้ามไปจนกลายเป็นปัญหาใหญ่	 และ
การคิดท่ีจะท�าวิจัยเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อคนใน
ชุมชนมุสลิม	 ผมได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลจากชุมชนมุสลิม	 โดย
เริ่มต้นที่ผู้น�าศาสนา	 และครอบครัว	 ซึ่งการท	 าวิจัยเรื่องน้ีถือเป็น
เรื่องที่ยากพอสมควรในช่วงแรกๆ	 ของการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพราะ
ชาวบ้านยังไม่เข้าใจวัตถุปะสงค์ของการท�างาน	 แต่เมื่อได้เปิดอก
พูดคุยกับผู้น�าทางศาสนาบอกถึงปัญหาที่ก�าลังเกิดขึ้น	 วิธีการแก้ไข
ปัญหา	 และผลดีท่ีจะตามมานั้น	 และศึกษาว่าคนในพ้ืนที่ตี	 ตรา
และรู้สึกอย่างไรต่อตัวผู้ป่วย	 ชาวบ้านก็เปิดใจและให้ข้อมูลเป็น
อย่างดี	 ท�าให้สามารถน�าข้อมูลท่ีได้ไปต่อยอดสรุปงานวิจัย	 โดย
บทสรุปของการตีตราของผู้ป่วยชาวมุสลิมที่ติดเชื้อเอดส์	 นอกจาก
ผู้ป่วยจะถูกตีตราด้วยโรคเอดส์ที่ต้องรับสภาพและการถูกรังเกียจ
จากสังคมท่ัวไปแล้ว	 ผู้ป่วยจะถูกตีตราทับซ้อนอีกครั้งหน่ึงจาก
บริบททางวัฒนธรรม	 ศาสนา	 และครอบครัว	 บางรายถึงกับจบ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวลง	 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์จะถูกแยกเป็น
อีกชนชั้น	 ถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆของกลุ่ม	 เพราะถือว่า
เป็นการลงโทษที่ท�าผิดหลักศาสนา	 จนท�าให้ผู้ป่วยบางรายปกปิด	
ปิดบังตัวตน	 ไม่เปิดเผยว่าตนเป็นโรคร้าย	 และเกิดการแพร่เชื้อไป
เรื่อยๆ	จนกลายมาเป็นสถิติที่น่ากลัวตามจ�านวนที่กล่าวมาข้างต้น
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สถานีวิทยุ	ม.อ.ปัตตานี	รายงาน

นศ.นิเทศฯ คณะวิทยาการสื่อสาร
คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดรายการวิทยุเด็ก
ส่วนสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีได้รับรางวัลชมเชย

	 นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์	 ชั้นปีที่ 	4	 คณะวิทยาการ
สื่อสาร	 ม.อ.ปัตตานี	 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ
ส�าหรับเด็กและเยาวชนจากสมาคมวิทยุและสื่อเพ่ือเด็กและ
เยาวชน	 ตามท่ีสมาคมวิทยุและสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชน	 (สสดย.)
จัดการประกวดรายการวิทยุเด็กและเยาวชน	 เพ่ือสร้างสุขภาวะ
ในสังคมไทย	 ครั้งท่ี	 4	 ประจ�าปี	 2557	 ซึ่งมีการประกาศผล
การประกวดไปเมื่อวันเสาร์ท่ี	 20	 ธันวาคมที่ผ่านมา	ณ	ห้องโลตัส
ศูนย ์การประชุมแห ่ งชาติสิ ริ กิติ์ 	 โดยรศ.จุมพล	 รอดค� าดี	
ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ	และ
น.ส.สุภิญญา	 กลางณรงค์	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)
ร่วมงานด้วย
										 ส�าหรับผลการประกวดรายการวิทยุเด็กและเยาวชน
เพ่ือสร้างสุขภาวะในสังคมไทย	 ครั้งที่	4	 ประเภทนิสิต-นักศึกษา
พบว่า	 รางวัลท่ี	 1	 ได้แก่	 รายการ	 “วัยป่วนก๊วนประถม”	กลุ่มผู้ฟัง
รายการ	 คือ	 เด็กอายุวัย	 6-12	 ปี	 ผลิตโดยน.ส.พัชรียา	 ทองแดง
น.ส.โซเฟีย	สือแม	น.ส.รัชนก	ช่วยแก้ว	และ	น.ส.อังคริน	พรหมพานิช
นักศึกษาชั้นปีที่ 	 4	 สาขานิเทศศาสตร์	 คณะวิทยาการสื่อสาร
มหา วิทยาลั ยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยา เขตป ัตตานี 	 ได ้ รั บ
ประกาศนียบัตร	 โล่ประกาศเกียรติคุณ	 และเงินรางวัลจ�านวน
15,000	บาท
	 รางวัลท่ี	 2	 ไม่มีผู ้ได้รับรางวัล	 รางวัลที่	 3	 ได้แก่	 รายการ	
Smile	club	โดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ส่วนรางวัล
ชมเชย	มี	 4	 รางวัล	 ได้แก่	 รายการ	 Teen	 plus	 รายการผจญภัย
ในป่าใหญ่	 โดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 รายการ
เฮโลสาระพา	 โดยสถานีวิทยุศึกษา	 FM	 92	MHz.	 และรายการ	
Dreaming	dish	โดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
										 น.ส.พัชรียา	 ทองแดง	 ผู้ผลิตรายการวัยป่วนก๊วนประถม	
กล่าวว่า	 รู ้สึกดีใจท่ีได้รับรางวัลเพราะทีมของตนมีความตั้งใจใน
การจัดท�ารายการวัยป่วนก๊วนประถม	 โดยมีแนวคิดของรายการ	
คือ	 ต้องการให้เด็กวัยประถมศึกษาฝึกคิดและจินตนาการตาม
เรื่องราวท่ีพ่ีๆ	 แต่ละคนในรายการน�ามาเสนอหรือต้ังประเด็น
ข้ึนมา	 ทั้งสามช่วง	 คือ	 ช่วงความรู้รอบตัว	 ช่วงพักกลางวัน	 และ
ช่วงเลิกเรียนแล้ว	 พ่ีแต่ละคนต้องคัดสรรสาระที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยและใกล้ตัวน้องๆ	 มาน�าเสนอผ่านรายการ	 บางเรื่องอาจ
เป็นสิ่งที่มองข้าม	 ก็จะหยิบมาเล่าให้น ้องๆ	 ฟังในแบบฉบับ
เด็กประถมศึกษา	เพื่อให้น้องๆ	เข้าใจและสนุกสนาน
	 “ส่วนกระบวนการผลิตรายการเป็นไปตามแผนที่วางไว้	 คือ	
คิดเน้ือหาท่ีจะน�าเสนอ	 โดยตั้งเป็นความรู้ท่ีใกล้ตัว	 เข้าใจง่าย	และ
ที่ส�าคัญเนื้อหาต้องสั้นกระชับและเชื่อมโยงกันตลอดทั้งรายการ	
แล้วเขียนบทใส่อารมณ์	 ค�าพูดที่เสมือนว่าน้องๆ	มานั่งฟังต่อหน้า	
และตรวจทานความถูกต้องของการใช้ภาษาและค�าพูด	 จากน้ันถึง
จะเข้าห้องบันทึกเสียง	 เพ่ือบันทึกเสียงตามบทท่ีได้เตรียมมาและ
ตัดต่อเสียงประกอบต่างๆ	 เข้าไปในแต่ละช่วงเพ่ือความสมบูรณ์
ของรายการ”	หนึ่งในผู้ผลิตรายการวันป่วนก๊วนประถม	กล่าวว่า

	 ความรู้ในห้องเรียนก็เป็นส่ิงส�าคัญที่รายวิชาฝึกปฏิบัติการ
สถานีวิทยุกระจายเสียง	 ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติจริง	 และ
ในการเรียนการสอนก็มีการสอดแทรกหัวข้อการผลิตรายการ
วิทยุส�าหรับเด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัวเข้ามาเป็นหัวข้อหน่ึงใน
การเรียนด้วย	 กลุ ่มของตนจึงน�าความรู ้และทักษะดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการ	 ท้ังการเล่าเรื่อง	 การเขียนบท
การตัดต่อ	 รวมถึงการแสวงหาประเด็นที่น่าสนใจ	 และรายการ
แบบนี้มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเด็กทั้งการฝึกกระบวนการคิด
และจินตนาการ	 เพ่ือเสริมสร ้างให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
และเพิ่มความรู้ใหม่ๆ	นอกเหนือจากห้องเรียน
	 นอกจากนี้รายการ	 “บูเดาะซูกอ	 :	 หนูน้อยหรรษา”	 ผลิต
รายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	 FM	 107.25	MHz	 ยังได้รับคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัลชมเชย	ประเภทนักจัดรายการวิทยุทั่วไป	ได้รับประกาศนียบัตร
และเงินรางวัล	7,500	บาท
										รายการบูเดาะซูกอ	:	หนูน้อยหรรษา	เป็นรายการส�าหรับเด็กวัย
6-12	 ปี	 ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์	 เวลา	 07.30-08.00	 น.
ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 	์
วิทยาเขตปัตตานี	FM	107.25	MHz	โดยมีทีมผู้ผลิต	ประกอบด้วย	
	 น.ส.พรพิมล	 อุไรรัตน ์ 	 โปรดิวเซอร ์และนักจัดรายการ	
น.ส.หทัยกาญจน์	 เพชรประวัติ	 และนายศราวุธ	 จาวิสูตร	 โดยมี
นายสถาพร	ศิวบุตร	 เป็นผู้ควบคุมเสียงและตัดต่อ	 รายการดังกล่าว
ประกอบด้วย	3	ช่วง	คือ	ช่วงที่	1	“เด็กๆ	ท�าได้ง่ายนิดเดียว”	ช่วงที่	2
“เปิดโลกนิทาน”	และช่วงที่	3	“เด็กชายแดนใต้รู้หลายภาษา”

	 น.ส.พรพิมล	 อุไรรัตน์	 นักจัดรายการสถานี
วิทยุ	 ม.อ.ปัตตานี	 กล่าวว่า	 รายการบูเดาะซูกอ:	
หนูน้อยหรรษาเริ่มผลิตเป็นปีที่	 3	 แล้วโดยมาจาก
การที่ได้เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการผลิตรายการ
ส�าหรับเด็กและครอบครัว ท่ีจัดโดยเครือข ่าย
วิท ยุ เ พ่ื อ เด็ กและครอบครั วภาคใต ้ จากนั้ น

ก็น�าความรู ้ดังกล่าวมาออกแบบรายการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 “การผลิตรายการประเภทนี้ต้องมีความพิถีพิถันกว่ารายการ
ทั่วไป	เนื้อหาสาระ	เพลง	และตนตรี	รวมถึงค�าพูด	อารมณ์	น�้าเสียง
มีความส�าคัญทั้งหมด	 ไปจนถึงกระบวนการตัดต่อด้วย	 เพราะ
เด็กๆ	 มักจะเลียนแบบจากส่ิงท่ีได้ยินจากวิทยุ	 ดังนั้นจึงต้องใส่ใจ
มากกว่ารายการอื่น	 พร้อมท้ังมีทีมงานที่ดี	 เห็นป้าหมายร่วมกันจึง
จะผลิตรายการได้อย่างมีคุณภาพ”	น.ส.พรพิมล	อุไรรัตน์	กล่าว
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	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตป ัตตานี 	 เตรียมพร ้อมเป ิดโรงเรียนสาธิตอิสลาม
ศึกษา	ในโครงการโรงเรียนต้นแบบ	เปิดรับรุ่นแรก	ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่	4	จ�านวน	2	ห้อง	จ�านวน	70	คน	พร้อมรับสมัครครูสอนวิชาต่างๆ
พร้อมสวัสดิการที่พัก	 คาดต้องใช้งบประมาณการสร้างทั้งหมด
กว่า	700	ล้าน	คาดสามารถเปิดรับนักเรียนได้ในปี	2558
	 ดร.ยูโซะ	 ตาเละ	 	 ผู ้อ�านวยการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี
ชี้แจงว่า	 โครงการโรงเรียนต้นแบบอยู่ใน
แผนการพัฒนาของวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษาในฐานะท่ีวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มีสาขาวิชาครุศาสตร์อิสลามศึกษา	 ซึ่ง
วิทยาลัยฯ	 ได้น�าเสนอโครงการโรงเรียน
ต้นแบบ	หรือโรงเรียนสาธิตอิสลาม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2551	 แต่มีปัญหาเรื่องของงบ
ประมาณจึงท�าให้โครงการฯ	 ไม่สามารถด�าเนินการต่อได้	 จนมาถึง
ปี	 พ.ศ.	 2552	 	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 ได้น�าเสนอโครงการใหญ่
หลายโครงการของบประมาณผ่านทางโครงการอารยปัตตานี	
อาทิ	 ศูนย์ภาษานานาชาติ	 ด�าเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เปิด
อย่างเป็นทางการ	 ,โครงการสถาบันพัฒนาครูอิสลามศึกษา	 เป็น
โครงการที่จะด�าเนินในอนาคตนี้	และโรงเรียนสาธิตอิสลาม
	 ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 ได้ท�าเรื่องของบประมาณ
จากรัฐบาลกว่า	 280	 ล้านบาท	 ซึ่งขณะน้ีอยู ่ในการพิจารณา
ด�าเนินการ	 ส่วนเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนน้ัน	 ได้ย่ืนต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้พิจารณาอนุมัติ	 ถ้าผ่านขั้นตอนนี้ทาง
วิทยาลัยอิสลามศึกษาจะด�าเนินการเป ิดรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา	ในปี	2558	จ�านวน	70	คน	แบ่งเป็น	2	ห้อง	เพื่อด�าเนิน
การเรียนการสอนไปก่อน	 โดยใช้อาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา
หลังเก่าเป็นสถานที่ประกอบการเรียนการสอน	ทั้งนี้วิทยาลัยฯ	จะใช้
งบประมาณสะสมประมาณ	 10	 ล้าน	 เพ่ือด�าเนินกิจกรรมในช่วง
แรกๆของการเตรียม	อุปกรณ์	สถานที่ต่างๆ	อาทิ	การซ่อมแซมอาคาร
ต่อเติม	 เตรียมความพร้อมของอาคาร	 ในส่วนของท่ีพักจะเช่า

หอพักในก�ากับ	 ม.อ.ปัตตานี	 ให้นักเรียนและครูผู ้สอนพักไป
ในระยะแรกก่อน	 โรงเรียนสาธิตอิสลาม	 มีรูปแบบเป็นโรงเรียน
ประจ�า	 เป็นท้ังหอพักและสถานท่ีท�าการเรียนการสอน	 จัดให้มี
หอพักครูจ�านวน	 80	 ห ้อง	 โดยมหาวิทยาลัยได ้อนุมัติ พ้ืนท่ี
จ�านวน	 30	 ไร่	 ในการสร้างอาคารเรียน	และหอพักบริเวณตรงข้าม
คณะรัฐศาสตร์	 	 โซนติดกับคณะวิทยาการสื่อสาร	 ซึ่งสามารถ
รองรับนักเรียนได้ประมาณ	1,200	คน
	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวต่อว่า	 ในส่วนหลักสูตรการ
เรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตอิสลามน้ัน	 มีความแตกต่างจาก
โรงเรียนทั่วไปโดยสิ้นเชิง	 กล่าวคือ	 การสอนท่ัวไปจะมี	 2	 รูปแบบ
คือ	 สอนสามัญล ้วนๆ	 และการสอนสามัญควบคู ่ ไปกับวิชา
ศาสนา	 แต่โรงเรียนสาธิตอิสลามที่ก�าลังจะเปิดนั้น	 เป็นรูปแบบ	
“อิสลามเชิงบูรณาการ”	 สอนวิชาสามัญแต่บูรณาการความเป็น
อิสลามอยู่ในแต่ละวิชา	 มุ ่งเน้นกระบวนการสร้างกิจกรรมเสริม
หลักสูตรมากกว่าเอารายวิชาศาสนาไปสอนในเวลาเรียน	มีศูนย์
กวดวิชาในหอพัก	 โดยเด็กนักเรียนจะได้รับการสอนอย่างเข้มข้น
ในทุกด้าน	 เพราะการที่จะท�าให้นักเรียนเข้าใจเก่ียวกับอิสลาม
อย่างถ ่องแท้ น้ัน	 ต ้องน�าพวกเขาเข ้ามาอยู ่ในบริบทท่ีเราจะ
สอดแทรกค�าสอนอิสลาม	ค�าสอนดีๆ	ปลูกฝังเด็กในช่วงมัธยมศึกษา
ปีที่ 	 4	 ก่อนจะเติบโตในระดับมหาวิทยาลัย	 โดยจะรับเฉพาะ
นักเรียนที่สามารถพักอยู่ในหอพักที่เราจัดให้เท่าน้ัน	ปัจจุบันมีการ
บรรจุครูผู้สอน	 3	 ท่าน	 เพ่ือเตรียมแผนการสอน	 การทดลองสอน
การจัดท�าส่ือการเรียนการสอน	 ให้พร้อมก่อนวันเปิดการเรียนการ
สอนจริงโดยจะมีการปรับเงินเดือนให้สูงกว่าอัตราเงินเดือนครู
ปกติ	 มีการจัดหอพักให้ส�าหรับครูผู้สอนทุกท่าน	 ดูแลสวัสดิการ
ให้อย่างดี	 เพราะครูเหล่าน้ีต้องท�างานในบทบาทท่ีหนักกว่าครู
ทั่วไป	 ส่ิงส�าคัญครูผู้สอนทุกท่านต้องเข้าใจเรื่องราวของอิสลาม
หลักค�าสอนจากอัลกุรอ่านเพ่ือจะสอดแทรกค�าสอนดีๆ	แก่นักเรียน	
ทั้งน้ีปัจจุบันวิทยาลัยอิสลามศึกษาได้ริเริ่มโครงการต่างๆ	 เช่น
ศูนย์ภาษานานาชาติ	 ด�าเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เปิดอย่าง
เป็นทางการ,	 โรงเรียนสาธิตอิสลามก�าลังด�าเนินการ	และ	สถาบัน
พัฒนาครูอิสลามศึกษา	เป็นโครงการที่จะด�าเนินในอนาคตอันใกล้นี้

ม.อ.ปัตตานี เตรียมเปิดโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
หลักสูตรอิสลามเชิงบรูณาการรูปแบบโรงเรียนประจ�า
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 	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		จัดกิจกรรมงานวันเด็ก	แห่งชาติ		ประจ�าปี		2558	ภายใต้ค�าขวัญ		“ความรู้ คู่คุณธรรม 
น�าสู ่อนาคต”	 เมื่อท่ี	 10	 มกราคม	 	 2558	 กิจกรรมประกอบด้วยประกวดร้องเพลงและวาดภาพ	 ฝึกปฏิบัติผู ้ประกาศข่าวรุ ่นเยาว์	
การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน	 การสาธิตและทดลองทางวิทยาศาสตร์	 และการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนการตอบปัญหาชิงรางวัล
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 	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 เป ็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู ้ พิการทางสมองและ
สติปัญญา	ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2557	ณ	ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตาน	ี	
ร ่ วม กับส เป เชี ยล โอ ลิมป ิคแห ่ งประ เทศ 	 มี นั ก เ รี ยน ผู ้ พิ การทางสมอง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ	150	 คน	 จาก	 10	 โรงเรียน	 ร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอล	กรีฑา	และกีฬาบอสชี่		เมื่อวันที่	15-19	ธันวาคม	2557	

 			 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 	 จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา	 ครั้งที่	 2	 ประจ�าปี	 2557	เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	 2557	ณ	 อาคารโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาหรับ
และพัฒนาภาษานานาชาติเพ่ืออิสลามศึกษา	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 โดยมี	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
เป็นประธานในพิธีเปิด	 และอาจารย์ธานินทร์	 สาลาม	 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และพัฒนา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 บรรยายพิเศษเร่ืองการ
วิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา	กรณีศึกษามุสลิมในภาคเหนือ	 โดยมี	 ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ	150	 	คน	จาก	5	มหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 วิทยาลัย
อิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	 มหาวิทยาลันราชภัฏยะลา	 มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์	 และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	มีผู้น�าเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษาและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	จ�านวน	85	เรื่อง

 		คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดโครงการปันน�้าใจให้น้องเพ่ือให้นักศึกษาได้
น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษา	 น�าไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคม	 โดยการประยุกต์ความรู้	 ท่ีได้จากการศึกษามาใช้ในการสอนและอบรม
เยาวชนให้มีจิตส�านึกรักในศิลปะ	อีกทั้งยังช่วยฝึกประสบการณ์ในการท�างานนอกพื้นที่		เมื่อวันที่	27	-	30	พฤศจิกายน	2557
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คณะวิทยาการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี
   • (นิเทศศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นิเทศศาสตร์
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  ทัศนศิลป์, ศิลปะประยุกต์
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (รัฐศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ การปกครอง, การปกครองท้องถิ่น , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาตรี
   • (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
 

บัณฑิตศึกษา

 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
http://www.grad.psu.ac.th  โทรศัพท์ : 0 7442 9084 

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ คณิตศาสตร์ , เคมี ,ฟิสิกส์ , ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)    ได้แก่ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  การประถมศึกษา  ,  ศิลปศึกษา , พลศึกษา , สุขศึกษา , เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • (ศิลปศาตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , 
หลักสูตรและการสอนการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี  
  • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ครูหลังสำาเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรสภา
 เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษามลายู, มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาสังคม
  • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ , เศรษฐกิจอาเซียน
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ ภูมิศาสตร์  
  • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   
  • (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) ได้แก่  สังคมสงเคราะห์  

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์และ
การกำาหนดอาหาร

ระดับปริญญาโท
  • (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, 
ชีววิทยาประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

โทรศัพท์ : 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

 ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา, กฎหมายอิสลาม, เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม, 
ตะวันออกกลางศึกษา
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  การสอนอิสลามศึกษา
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 
ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ระดับปริญญาเอก
          • (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  สาขาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

หอพัก
 หอพักนักศึกษา 11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัย ที่หน่วยพยาบาล
 (2). การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3). กรณี ป่ วย  มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รับการ รักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาล
ยะลา
 (4). ก ร ณี อุ บั ติ เ ห ตุ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า
พ ย า บ า ล ท้ั ง ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  เ อ ก ช น  ค ลิ นิ ก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1). ทุนการศึกษาทั่วไป       
 (2).  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  -  เ งินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
  - กองทุนเงินกู้ เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดต้ัง
กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม ไม่เกิน 
100,000 บาท/คน/ปี
  -  ทุ น เ รี ย น ฟ รี  ทุ น ล ะ  6 0 , 0 0 0  บ า ท
ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


