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	 ฯพณฯ	นายอาศิส		พิทักษ์คุมพล			จุฬาราชมนตรี		เป็นประธานเปิดงาน
พบปะมุสลิมมะฮ์	 ครั้งที่	 6	 เมื่อวันที่	 4	 กรกฎาคม	2553	 ณ	 วิทยาลัย
อิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ภายใต้
ประเด็น	 มุสลิมะฮ์ : ป้อมปราการแห่งประชาชาติ	 จัดโดยสำนักงาน
วิชาการและบริการชุมชนวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
โดยมีผู้เข้าร่วมการกิจกรรมประกอบด้วย	สตรีมุสลิม	(มุสลิมมะฮ์)	5	จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม	10,000	 คน	 รศ.ดร.บุญสม	 ศิริบำรุงสุข	
อธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	รองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี	 นายเศรษฐ์	 อัลยุฟรี	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี	 รศ.ดร.อิสมาแอล	 อาลี	 ผู้อำนวยวิทยาลัยอิสลาม	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ดร.อิสมาแอลลุตฟี	 จะปะกียา	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	 ผศ.วรวิทย์	 บารู	 สมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดปัตตานี	 นายแวดือราแม	 มะมิงจิ	 ประธานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดปัตตานี	นายอับดุลซิส	ยานนา	นายกสมาคมปอเนาะ	5	จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ดร.หะสัน	 หมัดหมาน	 ที่ปรึกษาสถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษา	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 	 ดร.เสนีย์	 หมัดหมาน	
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ	 รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ปัตตานีและใกล้เคียง
 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการมหาวิทยาลัยว่า	 สังคมคาดหวังไว้
กับมหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ	 สังคมมีความชอบธรรมที่จะตั้งความหวัง
เพราะสังคมได้สละภาษีมาทำนุบำรุงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ปีละ	
4,000	 ล้านบาท	 และ	 ม.อ.มีหน้าที่ที่จะทำให้สังคมภาคภูมิใจในมิติต่างๆ
ได้แก่	 มิติทางการศึกษา	 มหาวิทยาลัยจะเป็นสถานที่ที่จะดูแลบ่มเพาะ
ให้การศึกษาเยาวชน	 ให้เป็นบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์
ทางโลก	 มีปัญญาในทางธรรมที่จะเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้เยาวชน
เมื่อเติบใหญ่	 สังคมปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย	 เป็นบัณฑิต
ที่เป็นที่พึ่งพาของสังคม	 เป็นผู้ทรงคุณธรรม	 มีวุฒิภาวะที่จุนเจือสังคม	
มีจิตสาธารณะ	 มิติทางด้านการวิจัย	 มหาวิทยาลัยจะเป็นแหล่งที่รวมตัว
ของนักปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญา	แสวงหาองค์ความรู้ใหม่	มีความรู้ที่จะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ	 นำพาประเทศให้อยู่รอดและ
มั่งคั่งได้	 มิติในการชี้นำสังคมจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยในทุกครั้ง
ที่ประเทศชาติเกิดวิกฤต	 ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการเมือง	 ทางเศรษฐกิจ	
หรือทางสังคม	มิติในการเป็นหลักยึดของสังคม	สังคมอยากเห็นมหาวิทยาลัย
เป็นหลักของความถูกต้อง	ความเสมอภาค	ความยุติธรรม	 เพื่อที่ทุกส่วนจะ
ได้ใช้เป็นต้นแบบ	เป็นที่อ้างอิง	เป็นเสาหลักของสังคม	และเป็นที่พึ่งสุดท้าย
มิติความรับผิดชอบต่อสังคม	 มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปใกล้ชิด

กับชุมชนและพื้นที่	 สังคมกลัวมหาวิทยาลัยที่เป็นหอคอยงาช้าง	 รับรู้ปัญหา
และความทุกข์ของชุมชน	เฝ้าดูแลชุมชนและสังคม
	 มิติของการร่วมพัฒนาสังคมโลก	 สังคมต้องการเห็นมหาวิทยาลัย
ไทยมีระดับความสามารถทางวิชาการในระดับโลก	 เป็นศูนย์กลางทางการ
ศึกษาในภูมิภาค	ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการเป็น	Global	Citizens	มีความ
สามารถทางภาษา	 เทคโนโลยีสารสนเทศและวัฒนธรรม	 มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมโลกแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้แสดงบทบาทใน
การพฒันาภาคใตม้าอยา่งตอ่เนือ่ง			อาท	ิ			โดดเดน่ในเรือ่งยางพารา					ปาลม์นำ้มนั
อาหารทะเลและฮาลาล	 ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	 ความยั่งยืนของพื้นที่ชุมน้ำและป่าชายเลนความสันติสุขชาย
แดนใต้	 พลังงานทดแทน	 พิบัติภัยที่อาจเกิดกับภาคใต้	 พร้อมคาดหวังว่า
มหาวิทยาลัยมีการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่	
ให้โอกาสแก่เยาวชนที่จะได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ซึ่งจะเป็นประตู
แห่งโอกาสในการที่จะมีชีวิตที่เผชิญกับโลกกว้างได้มากขึ้น	
 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ม.อ.จะสมบูรณ์
ด้วยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ	 คือเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยที่อาจารย์นักวิชาการศึกษาหาความรู้	 ให้เกิดความรู้แจ้ง	 เป็นความรู้
อันเกิดจากภายในตน	มีความเป็นปราชญ์	โดยมีวิจัยของอาจารย์และบัณฑิต
ศึกษาเป็นฐาน	อาจารย์จะเป็นผู้รู้	มีความเป็นปราชญ์	นำความรู้ของปราชญ์
ถ่ายทอด	 สู่การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมุ่งบ่มเพาะเยาวชนของชาติ
ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ	 นำความรู้สู่ความมีคุณค่าและคุณประโยชน์สู่สังคม	
ชุมชน	 และพื้นที่	 เป็นต้นความคิดของชาต	ิ เป็นมหาวิทยาลัยที่สังคมอ้างอิง		
บัณฑิตของ	 ม.อ.จะต้องเป็นบัณฑิตที่มีงคุณธรรมแห่งสำนึกสาธารณะ	
เป็นปัญญาในทางธรรม	 มีความรู้ความสามารถ	 ในศาสตร์ในสาขาที่เรียน	
เป็นปัญญาในทางโลก	 และเสริมให้แข็งแกร่งด้วยวงกลมชั้นที่สามและมี
ความรอบรู้	และความสามารถที่จะเป็นประชากรโลก

 ฯพณฯ นายอาศิ ส  พิ ทั กษ์ คุ มพล 
จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ในฐานะที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาในพื้นที่	ภารกิจหลักที่สำคัญ	คือการ
ผลิตบัณฑิต	 และให้กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเยาวชน	 ซึ่งการศึกษา

เป็นการแก้ปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั้งยืนและถาวร	
มหาวิทยาลัยควรรองรับความเป็นนานาชาติโดยมีความเข้มแข็งด้าน
ภาษาต่างๆ	 และร่วมปรึกษาหารือกับรัฐบาลที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีสามารถดึงนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา
เพื่อนำตราสัญลักษณ์ไปสู่ตลาดการศึกษานานาชาติต่อไป.

จุฬาราชมนตรี พบปะมุสลิมมะฮ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภายใต้ประเด็น  “มุสลิมมะฮ์ : ป้อมปราการแห่งประชาชาติ”  
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จดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี 
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มุมหนึ่งในเขตรั้วสีบลู

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนือง เปิดรายการเด่น

เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

เปิดงาน ม.อ.วิชาการ 2553 เน้นความเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

สร้างความเชื่อมั่นเดินสายแนะแนวสัญจร

สร้างสายใยในจังหวัดภาคใต้ตอนบน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ 

ม.อ.หาดใหญ่

นำเสนอนวัตกรรมด้านศาสนาอิสลามศึกษา

ค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์

เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒธรรม ครั้งที่ 18 

ม.อ. ปัตตานี

เสริมทักษะให้นักศึกษาเป็นเครือข่ายในนาม PR JONIOR
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พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕
------------------------------

	 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และขอแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมา
เป็นผลสำเร็จและมีนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษามาแล้ว	 	 แสดงว่าเป็นผลที่สมบูรณ์แล้วการที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมา
ก็ต้องพิจารณาดูว่า	 ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง	 ที่เป็นสำนักศึกษา	 สถาบันการศึกษาใด	 ๆเราก็ต้องมาคิดดูว่า	
ตอ้งมสีถานที	่คอื	อาคาร	หอ้งเรยีน	เครือ่งมอืสำหรบัสอนสำหรบัเรยีนกม็อียูแ่ลว้		โดยไดต้ัง้ขึน้มาถงึสองแหง่ทีห่าดใหญแ่ละทีป่ตัตานี
การสร้างก็นับว่าสร้างขึ้นมาใช้ได้แล้ว	 และเข้าใจว่าจะต้องสร้างต่อไปอีกเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ	 	 องค์ประกอบต่อไป
ก็ต้องมีโครงการ	 คือหลักสูตรที่ด	ี ซึ่งต้องได้ศึกษามา	 ผู้ที่ศึกษาวิธีการก็ได้แก	่ ผู้ที่เป็นครูอาจารย	์ ทั้งหลักสูตรและวิธีการสอน	
วิธีการเรียนซึ่งก็ได้จัดมาเป็นลำดับจนเป็นผลสำเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วองค์ประกอบต่อไปก็คืออาจารย์	 อาจารย์ผู้ที่จะมาประสาท
ความรู้แก่ผู้ที่จะมาศึกษา	 ก็ต้องพร้อมด้วยความรู้และด้วยความตั้งใจ	 ที่จะให้ความรู้แก่อนุชนรุ่นหลัง	 เพื่อที่จะสร้างความมั่นคง
โดยสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถ	 เพื่อที่จะได้เป็นผลในภายภาคหน้าคือผู้ที่เรียนรู้แล้วได้สามารถที่จะสร้างความเจริญ
แก่ตนเอง	 และแก่บ้านเมืองเป็นส่วนรวม	 องค์ประกอบต่อไปก็คือ	 ผู้ที่มาศึกษาเอง	 นักศึกษา	 ผู้ที่มาศึกษาย่อมเป็นส่วน
สำคัญอยู่ ไม่ ใช่น้อย	 เพราะว่าสำนักศึกษาใด	 ถ้าไม่มีผู้มาศึกษาก็ เป็นหมัน	 ฉะนั้นต้องสำนึกว่าผู้ที่ เป็นนักศึกษา
ก็เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง	 ในองค์ประกอบทั้ง	 ๔	 อย่างนี้	 ก็เข้ามาอยู่พร้อมแล้ว	 จึงสามารถที่ได้ดำเนินการ
ของมหาวิทยาลัย	 และทั้ง	 ๔	 อย่างนี้ย่อมต้องไปด้วยกันและถ้าทั้ง	 ๔	 อย่าง	 อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ดี	 ก็จะทำให้ผลของการสร้าง
หรือตั้งมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ผลดีเลย
	 หน้าที่ของผู้ที่มาศึกษาก็ทราบดีแล้ว	 ตามคำชื่อของผู้ที่มาอยู่เป็นส่วนรวมก็ชื่อว่านักศึกษานักศึกษาย่อมอยากจะศึกษา
ศกึษาคอือะไร	กต็อ้งแตล่ะคนกค็งทราบวา่คอือะไร	แตก่ข็อสรปุทวนมาอกีครัง้หนึง่วา่	การศกึษากค็อืหาความรูค้วามรูน้ัน้กม็คีวามรู้
ทางวิชาการส่วนหนึ่ง	คือความรู้ที่จะนำไปเป็นอาชีพต่อไป	ปฏิบัติงานต่อไป	ความรู้อีกอย่างหนึ่งคือ	ความรู้ในชีวิต	หรือในจิตใจ
ของตัวและในจิตใจของผู้อื่น	 	 ความรู้ทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องประกอบกัน	 	 ฉะนั้น	 	 การที่เข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	
ก็มีหน้าที่	 	 ๒	 	 อย่างพยายามที่จะศึกษาในวิชาการให้ดีที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตน	 แก่ส่วนรวม	 และแก่มหาวิทยาลัย	
เพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยใดการศึกษาได้ผลดีได้ถ่ายทอดความรู้ให้ดีก็นับว่าเป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	 	 ทางในด้านจิตใจ
ก็ขอให้ช่วยกันคิดสร้างความดีและสิ่งที่เป็นความปรารถนาของนักศึกษา	 	 ซึ่งต่อไปจะเป็นพลเมืองของบ้านเมืองที่เป็นพลเมือง
ที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าของบ้านเมือง
	 ฉะนั้น	หน้าที่ของท่านผู้เป็นนักศึกษาก็คือ	หาความรู้ในทางวิชาการให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน		และพยายามที่จะ
ปฏิบัติตนให้ เป็นผู้ที่ สามารถอยู่ด้ วยกันเป็นกลุ่ม เป็นก้อน	 ในข้อนี้ก็น่ าสนใจมากที่ท่ านเป็นนักศึกษารุ่นแรก	 ๆ		
ของมหาวิทยาลัย		เพราะว่าการที่มาอยู่เป็นชื่อได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้		ไม่ใช่จะเอาแต่ละคนมาปะติด
ปะต่อเข้ามาเป็นกลุ่มแต่ว่าจะต้องสร้างความคิด	 หรือความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยให้ได้	 คือหมายความว่า	
ถ้าพูดถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จะต้องให้ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศเขาทราบว่า	 นักศึกษามหาวิทยาลัยนี้
เป็นอย่างไร	 หมายความว่าจะต้องสร้าง	 จะเรียกว่าสัญลักษณ์หรือสร้างความเป็นตัวของตัวเองของมหาวิทยาลัย	 จะได้ทราบว่า
ผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคุณสมบัติอย่างไร	 ในข้อนี้ถึงจะต้องพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ดี	
เพราะว่าถ้าผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดี	 ได้ชื่อว่านักศึกษามีความเพียร	 มีจิตใจที่สูง	 ที่เข้มแข็งมีความรู้และความตั้งใจ
ขยันหมั่นเพียรผู้นั้นที่มาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดีดังนี้	 จะได้รับการนับถือโดยทันทีไม่ต้องรีรอและจะเป็นความสะดวก
แก่ตนเองในอนาคตอย่างยิ่ง	 ฉะนั้นการสร้างชื่อเสียงของหมู่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ	 และการสร้างนี้ก็อยู่
ในระยะนี้	 เพราะว่าระยะเริ่มต้นซึ่งเป็นระยะสำคัญ	 ฉะนั้น	 ผู้ที่เป็นนักศึกษาในระยะต้นของมหาวิทยาลัยจึงมีทั้งเกียรติอย่างสูง
และมีความรับผิดชอบอย่างสูงที่จะสร้างชื่อของมหาวิทยาลัยให้ดี	 และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและรุ่นต่อๆ	 ไป	 ก็ขอแจ้ง
เพียงแค่นี้	 เพราะว่าเข้าใจว่าจะครบถ้วนอย่างสรุปแล้ว	 มีแต่ว่าขอให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ด้วยความตั้งปณิธาน
ที่จะหาความรู้ที่ดีขอให้ปณิธานนี้จงสัมฤทธิ์ผลคือ	สามารถที่จะเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้โดยแท้จริง	ทั้งขอให้สามารถสร้างชื่อเสียงที่ดี
แกต่นและแกห่มูค่ณะของมหาวทิยาลยั	เพือ่ประโยชนข์องตนคอื	ชือ่เสยีงของตนและสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานตอ่ไปโดยทีม่คีนนบัถอื
ทั้งก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จความเจริญทุกประการ
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	 1.	 หมู่บ้านจาเราะ	 ตำบลไพรวัน	 อำเภอตากใบ	 จังหวัดนราธิวาส		
ผู้วิจัยคือนางแยน๊ะ	 สะแลแม	 สะท้อนบทบาทที่เปลี่ยนไป	 จากแม่ที่มีลูก
เป็นจำเลยในคดีตากใบ	 และสูญเสียสามี ในเหตุการณ์ความรุนแรง
รายวันมาเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	และคนกลางที่เชื่อมประสานระหว่าง
รัฐกับประชาชน	 การเป็นชุมชนชายแดนและมายาคติที่เกี่ยวกับชุมชน
ชายแดน	ความมั่นคงและสันติภาพที่ต้องมาจากความยุติธรรม			
	 2.หมู่บ้านพ่อมิ่ง	ตำบลพ่อมิ่ง	อำเภอปะนะเระ	จังหวัดปัตตานี	ผู้วิจัย
คือนางมาริสา	 สมาแห	 ผู้สูญเสียสามีที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต	้ สะท้อนถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิต
ของคนในชุมชนและคนในปอเนาะ	 ที่ต่างต้องเผชิญกับเหตุรุนแรงรายวัน
และความหวาดระแวงต่อกัน	 การพยายามรักษาอัตลักษณ์	 และศาสนา
ของคนในชุมชน	 ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสันติภาพและความ
มั่นคงในชีวิตและชุมชน
	 3.หมู่บ้านส้ม	ตำบลควนโนรี	อำเภอโคกโพธิ์	จังหวัดปัตตานี	ผู้วิจัย
คือนางคอลีเยาะ	 หะหลี	 	 ซึ่งสูญเสียพ่อในเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ
บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนที่เกิด	จากการก้าวข้ามความโกรธแค้น		การมีการ
ศึกษา	และชุมชนปลอดยาเสพติด
	 4.หมู่บ้านเฑียรยา	 ตำบลตาแกะ	 อำเภอยะหริ่ง	 จังหวัดปัตตานี	
ผู้วิจัยคือนางดวงสุดา	 นุ้ยสุภาพ	 ผู้สูญเสียพ่อและปู่จากเหตุรุนแรง	 สะท้อน
มุมมองการก้าวข้ามความโกรธเกลียดทางศาสนา	 ที่จะนำไปสู่สันติภาพ
และความมั่นคง	 ผลกระทบจากการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของป่า
สันทรายที่เป็นทรัพยกรสำคัญของชุมชน
	 5.หมู่บ้านตันหยงลูโล๊ะ	 อำเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 ผู้วิจัย
คือนางยะห์	 อาลี	 สะท้อนประเด็นปัญหาของอาชีพและทรัพยากรกำลังจะ
เสื่อมสลายไปทั้งนาเกลืออายุกว่า	400	ปี	และปลาในอ่าวปัตตานีรวมทั้งความ
มั่นคงและสันติภาพ	ที่เกิดจากการยอมรับในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
	 6.หมู่บ้านบูเก๊ะ	ตำบลบาโงยซิแน	อำเภอยะหา	จังหวัดยะลา		ผู้วิจัยคือ
นางนิเด๊าะ	อิแตแล	สะท้อนการก้าวข้ามของกลุ่มผู้หญิงและชุมชน	ภายหลัง
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบความมั่นคงที่มาจากการมีกลุ่ม	 เครือข่าย	
สวัสดิการ	อาชีพและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและคนในชุมชน
	 นางโซรยา	 จามจุรี	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 สำหรับการจัดรายการวิทยุ		
“เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”	 เป็นการปฏิบัติการหรือกิจกรรมหลักใน
โครงการวิ จั ย เชิ งปฏิบัติ เสี ยงจากผู้ หญิ ง ในครอบครั วและชุมชน
ท้องถิ่น	 ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนตระหนัก
ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง	 ประสบการณ์การก้าวข้าม
และการเยียวยา	 การเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้หญิงภายหลังเกิดสถานการณ์	
การสื่อสารถึงมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคงของชีวิตและสันติภาพรวม
ทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้หญิง	 และศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้
รายการวิทยุเป็นสื่อเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งให้แก่ผู้หญิงภายใต้
วิกฤติความขัดแย้ง	 โดยรายการวิทยุมีระยะเวลาการออกอากาศตั้งแต่
วันที่	15	มกราคม	2553	เป็นต้นไป

ตารางเวลาออกอากาศรายการวิทยุ  “รายการเด่นเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”

ทุกวัน
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี F.M.107.25	MHz	เวลา	13.40-13.50	น.	,F.M.107.25	MHz	เวลา	18.25-18.35	น.	
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน สลาตันปัตตานี F.M.91.50	MHz	เวลา	15.10-15.20	น.
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน สลาตันยะลา F.M.96.20	MHz	เวลา	15.10-15.20	น
สถานีวิทยุ commSci Radio F.M.105.5	MHz	เวลา	09.00-09.10	น
วิทยุชุมชนคนนิบง	F.M.107.50	MHz	เวลา	14.00-14.10	น
สถานีวิทยุคลื่นฟ้าใสหัวใจเรียนรู้ F.M.100.75	MHz	เวลา	12.00-12.10	น
สถานีวิทยุชุมชนเมืองนราธิวาส  F.M.107	MHz	เวลา	21.00-21.10	น.
สถานีวิทยุสูงาฆอเลาะ ในรายการ  “มิสลิมะห์ทอล์ก” 	F.M.91.5	MHz	ช่วงเวลา	15.00-16.00	น.
สถานีวิทยุเมอนารอ  ในรายการ  “มิสลิมะห์ทอล์ก” 	F.M.105.5	MHz	ช่วงเวลา	15.00-16.00	น.
สถานีวิทยุ  SUWARA MAJLIS F.M.93.75	MHz	ช่วงเวลา	15.00-15.30	น.
สถานีวิทยุจุดเมืองปัตตานี F.M.97.75	MHz	เวลา	10.00-10.10	น.,	F.M.97.75	MHz	เวลา	16.00-16.10	น.
สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย จ.ปัตตานี  (เกรทเตอร์มัลติมีเดีย)		F.M.98.75	MHz	เวลา	11.50-12.00	น.
สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม	F.M.97.25	MHz	 เวลา	11.50-12.00	น.

ทุกวันอังคาร
สถานีวิทยุ สวท.ยะลา ในรายการ  “ผู้หญิงสร้างสันติภาพ”  F.M.95.0	MHz	เวลา	10.00-11.00	น.

ทุกวันเสาร์
สถานีวิทยุ มก.สงขลา	A.M.1,269	MHz		ช่วงเวลาเวลา	10.00-11.00	น.

เว็บไซต์ 
http://exten.pn.psu.ac.th	,	http://www.voicepeace.org	,http:www.deepsouthwatch.org

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  

เปิดรายการเด่นเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

	 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	เปิดรายการเด่นเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้	สะท้อนมุมมอง
สันติภาพและความมั่นคงของชีวิต	รวม	15	คลื่น	3	เว็บ
 นางโซรยา  จามจุรี  รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 
สำนกัสง่เสรมิและการศกึษาตอ่เนือ่ง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต
ปัตตานี กล่าวว่า	 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง	 จัดทำโครงการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ซึ่งเป็น
ผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่	 7	 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในครอบครัว
และชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งต้องกลายเป็น
ผู้รับภาระทุกอย่างที่เกิดขึ้น	เมื่อมีการสูญเสียหัวหน้าครอบครัว
	 อย่างไรก็ตามภายใต้สภาวะความยากลำบากและปัญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น	มีผู้หญิงจากครอบครัวผู้สูญสีย	 และผู้หญิงแกนนำในชุมชน
ที่พยายามก้าวข้ามวิกฤติของชีวิตและชุมชน	 ลุกขึ้นมามีบทบาทในทาง
สาธารณะ	เช่น	เป็นนักเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นๆ	นักพัฒนา
ในหมู่บ้าน	 นักสันติวิธี	 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 และคนกลางที่เชื่อม
ประสานสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและประชาชน	 ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการบอกเล่าและแบ่งปันให้แก่สาธารณชน
ได้รับทราบ
	 “ด้วยเหตุนี้	 ในโครงการวิจัยครั้งนี้	 จึงได้เปิดโอกาสและพัฒนา
ให้ผู้หญิงจากชุมชน	 ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ	4	 คน	 ซึ่งมีทั้งมุสลิม	 พุทธ	
และแกนนำผู้หญิงอีก			2		คน		ซึ่งเป็นนักวิจัยในโครงการ	มาเป็นนักสื่อสาร
สาธารณะ	 โดยการจัดรายการวิทยุ	 “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตนเอง	 ครอบครัว	 และชุมชนท้องถิ่น	 ผ่านมุมมอง
ของนักวิจัยในชุมชนที่ เป็นผู้หญิง	 ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งที่
ทุกคนต่างเผชิญและต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้	 ที่มีรายการที่เปิดพื้นที่ ให้ผู้
หญิงผู้ได้รับผลกระทบและผู้หญิงในชุมชน	 ได้สะท้อนเรื่องราวและมุม
มองต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น	 รวมทั้งแนวทางในการสร้างสร้าง
สันติภาพและความมั่นคงของชีวิตชุมชน	 ผ่านสถานีวิทยุ	15	 แห่ง	 และ
เว็บไซต์	3	 เว็บไซต์	 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยได้เผยแพร่พร้อมกัน
เมื่อวันที่	15	มกราคม	2553”		นางโซรยา	จามจุรี		กล่าวเพิ่มเติม
	 สำหรับชุมชนที่ศึกษาวิจัย	 และประเด็นสำคัญของแต่ละชุมชนที่มี
การนำเสนอทางรายการวิทยุและการศึกษาในโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย	

นางโซรยา		จามจุรี
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	 เมื่อวันที่ 	 15	 กรกฎาคม	 2553	 นายภาณุ	 อุทัยรัตน์ 	
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
ประธานเปิดงาน	 ม.อ.วิชาการ	 ประจำปี	2553	 ในหัวข้อ	 “2553	
ม.อ.วิชาการ	บ่มเพาะคนดี	 ชี้นำสังคม	สั่งสมปัญญา	พัฒนางานวิจัย”	
จดัโดยมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์			วทิยาเขตปตัตาน	ี			รวบรวมกจิกรรม
เด่นในรอบปี	ระหว่างวันที่	15-16	กรกฎาคม	2553	ณ	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	โดยนำเสนอเผลงาน	เพื่อความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	 ด้านนวัตกรรมยางพารา	 การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร	 และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร
ในภาคใต้	 ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ
การวิจัย	 พัฒนา	 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุ	 นวัตกรรมทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการในภาคใต้	
การพัฒนาเทคโนโลยี	ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม		
 ผศ.สมปองทองผ่อง รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่ า มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	กำหนดจัดงาน	ม.อ.วิชาการ	ประจำปี	2553	ในหัวข้อ	
“2553 ม.อ.วิชาการ บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา 
พัฒนางานวิจัย”	 ระหว่างวันที่	 15-16	 กรกฎาคม	2553	 เพื่อเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้ทราบถึงศักยภาพของ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ในด้านต่าง	ๆ 	โดยเน้นความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	การประยุกต์
ใชเ้ทคโนโลยวีสัดุ	นวตักรรมทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีต่อบสนอง
ต่อความต้องการในภาคใต้	 การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาว	 สำหรับกิจกรรมเด่นในงาน	
ม.อ.วิชาการปีนี้	 ประกอบด้วย	 นิทรรศการการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิด
ใหม่ของโลก	 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 การให้ความรู้
และนำเสนอผลงานทางวิชาการครู	โดยคณะศึกษาศาสตร์	การประกวด
การ์ตูนแอนิเมชั่นและร้องเพลงภาษาอังกฤษ	 โดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 การนำเสนอรายการ	 “ดีสลาตัน ณ แดนใต้” 

เปิดงาน  ม.อ. วิชาการ  ประจำปี  2553 เน้นความเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
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โดยคณะรัฐศาสตร์	 การแข่งขันออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์	 โดยคณะ
วิทยาการสื่อสาร	การเสวนา	เรื่อง “เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นการสร้างสรรค์
ศิลปกรรมร่วมสมัย”	 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหกรรมอาหาร
และวัฒนธรรมมุสลิมภาคใต้	 โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 การจัดงาน
“ใตร้ม่ธงไทย ใตส้นัตสิขุ”  โดยกรมประชาสมัพนัธ	์การจดังาน		“มหกรรม
การศึกษา ชบาเบ่งบาน การศึกษาปัตตานี ครั้งที่ 2”	โดยสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปัตตานี	เขต	1	2	และ	3	
	 นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ	 การจัด
นิทรรศการแนะแนวหลักสูตร	 นิทรรศการวิชาการให้ความรู้ต่างๆ	
การแสดงผลงานและนวัตกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์	การสาธิต
การทำผลิตภัณฑ์	 การแสดงพื้นบ้าน	 การประกวด	 แข่งขัน	 และ
การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์	เป็นต้น
 นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ  
กล่าวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้	 ที่ได้ดำเนินภารกิจทางการศึกษา
มาเป็นเวลากว่า	40	 ปี	 นับเป็นสถาบันที่ให้การศึกษา	 บริการวิชาการ	
และสร้างสรรค์วิทยาการใหม่ๆ	 ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ	 อีกทั้ง

ยงัไดด้ำเนนิ	ภารกจิดา้นการทำนบุำรงุศลิปะและวฒันธรรม			เพือ่ดำรงไว้
ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และเกียรติภูมิของชนชาวไทย	 โดยเฉพาะ
ชาวท้องถิ่นภาคใต้	 การจัดงาน	 ม.อ.วิชาการในครั้งนี้	 นอกจากจะเป็น
การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงผลงานวิจัย	
ผลงานวิชาการ	 การบริการวิชาการการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
การเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยี	 และการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม	 ตลอดจนศักยภาพและบทบาทในการแก้ปัญหาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความใกล้ชิด	และเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนมากขึ้น
	 นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของ
มหาวิทยาลัยแล้ว	 ยังส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เปิดโลกทัศน์
ทางวิชาการ	มีความรู้ความเข้าใจ	ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่ 	 และเชื่อมั่นว่า
ผู้เข้าร่วมงาน	 ม.อ.	 วิชาการในครั้งนี้	 	 จะได้รับประโยชน์ความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	 จากการเข้าร่วมฟังบรรยาย	 อบรม	 สัมมนา
ชมนิทรรศการ	 การแสดงผลงาน	 และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นกับนักวิชาการในสาขาต่างๆ

 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งาน ม.อ.วิชาการ 

ประจำปี 2553 ณ ห้างบิ๊กซี ปัตตานี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
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สร้างความเชื่อมั่น...

เดินสายแนะแนวสัญจร

สร้างสายใยในจังหวัดภาคใต้ตอนบน
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จัดโครงการประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้	 โดยมี
คณะ	หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 รวม	30	หน่วยงาน		
ที่เข้าร่วมโครงการ	 เมื่อวันที่	28	 มิถุนายน	-	2	 กรกฎาคม	 ที่ผ่านมา	
ณ	 จังหวัดตรัง	 ภูเก็ต	 สุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	 และชุมพร	
เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ทั้ง	
5	วิทยาเขต	ให้แก่นักเรียนและครูแนะแนวได้ทราบและเป็นเปิดโอกาส
ให้คณะ	 หน่วยงานต่างๆ	 ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
หลักสูตรที่ เปิดการเรียนการสอน	 ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์	
ความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่างวัฒนธรรม	 กิจกรมประกอบด้วยการ
บรรยายเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ
สิทธิประโยชน์เมื่อได้เข้าศึกษา	 นิทรรศการและกิจกรรมสันทนาการ		
แจกเอกสาร	 ของที่ระลึกและตอบข้อซักถาม	 โดยมีนักเรียนให้
ความสนใจร่วมกิจกรรม	10,000	คน

 ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่ า  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี	 ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร
สร้างสายใย		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		เป็นประจำ
ทุกปีเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง	 ชุมชน	
และนักเรียนนับเป็นการสร้างความเชื่อมั่น	 ความไว้วางใจต่อ
มหาวิทยาลัย	 ตลอดระยะเวลา	40	 ปี	 ของการทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต	
มหาวิทยาลัย	 ได้ดำเนินการตามนโยบายในการจัดการศึกษาเข้าถึง
ระดับท้องถิ่น	 เพื่อให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเรียนรู้สาขาวิชาและสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 แต่ทั้งนี้ความเป็นสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และไม่ได้
ส่งผลกระทบเพียงแค่เศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น	 ยังส่งผลกระทบ
ต่อการเลือกเข้าศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ	 เป็นการยากที่จะสร้าง
ความมั่นใจให้กลับคืน	 งานประชาสัมพันธ์	 จึงได้จัดโครงการแนะแนว
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สัญจร	 สร้างสายใย	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองใน	5	 จังหวัด
ภาคใต้	 ได้แก่	 จังหวัดตรัง	 ภูเก็ต	 สุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	
และชุมพร	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	-	2	กรกฎาคม	ที่ผ่านมา	เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์	 ความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่างวัฒนธรรม	 ตลอดจน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหลักสูตรที่เปิดสอน	
 ดร.สุรเดช จารุธนเศรษฐ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มาตั้งแต่ปี	2543	 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่	11	 ที่มหาวิทยาลัย	 ได้ดำเนินนโยบายในการจัด
การศึกษาเข้าถึงระดับท้องถิ่น	 เพื่อผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความ
หลากหลายรูปแบบ	 และลดอัตราการสละสิทธิโดยเฉพาะการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ทุกวิทยาเขต	 เป็นส่วน
สำคัญส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตทางการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ	 มหาวิทยาลัย	 มีการคัดเลือกนักเรียนภาคใต้โดยวิธีรับตรง	
ประจำปีการศึกษา	2553	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้มีการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนในบางส่วน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การรับสมัครเพื่อ
คัดเลือกโดยวิธีรับตรง	ผ่านนักเรียนใน	14	จังหวัดภาคใต้	มีการเปลี่ยน
วิธีการรับสมัครจากที่เคยส่งใบสมัครผ่านโรงเรียน	 เป็นการกรอกข้อ
มูลการสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	 แล้วพิมพ์ใบสมัครเพื่อนำไป
จ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย	 จำกัด	 และธนาคารไทยพาณิชย์	 จำกัด
(มหาชน)	 จากนั้น	 นำหลักฐานการชำระเงิน	 ใบสมัคร	 หลักฐาน
ประกอบการสมัคร	 ส่งให้อาจารย์แนะแนวในวันและเวลาที่กำหนด	
ในการรับสมัครโดยวิธีดังกล่าว	 นักเรียนต้องมีความรอบคอบและ
รับผิดชอบตัวเองมากขึ้น	 ส่วนระเบียบการสอบนอกจากจะสามารถ

ดูได้ในเว็บไซต์แล้ว	 มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำเป็นเล่มเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับนักเรียนที่ต้องการ	 ความสะดวกในการเปิดอ่าน	
โดยจำหน่ายในราคาเล่มละ	30	 บาท	 ซึ่งในปีนี้จะจัดพิมพ์ในจำนวน
จำกัด	
	 ส่วนการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอื่น	 โดยใช้ข้อสอบ
ชุดเดียวกับการรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น	 นอกจาก
สามารถเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	 และ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว	 ในปีนี้ยังเป็นปีแรก
ที่มีมหาวิทยาลัยเอกชน	 คือ	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 มาเข้าร่วม
ในโครงการดังกล่าวด้วย	 ส่วนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ไม่เข้าร่วมในปี	 2553	 อย่างไรก็ตาม	 กระบวนการรับนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัย	 เป็นผู้ดำเนินการเอง	 ที่จะเริ่มเป็นลำดับแรก	 คือการรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี	โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน	
 นางสาวสุรวดี บุญฤทธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า มีความสนใจเรียน
ด้านวิชาชีพครูและตั้งใจเลือกคณะศึกษาศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี	
เป็นอันดับหนึ่ง	 เนื่องจากมีรุ่นพี่ได้เคยศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
ประสบความสำเร็จทั้งอาชีพ	 และได้รับการแนะแนวจากรุ่นพี่ดังกล่าว
ว่าคณะศึกษาศาสตร์	 จะสอนให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม	
และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยการทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน	
และเท่าที่ทราบคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันที่ผลิตครูวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ	 มีความรู้ทางด้านวิชาชีพ	 มีทักษะ
ทางสังคม	 ดังนั้นนักศึกษาที่จบต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร 

ณ ม.อ. หาดใหญ่
	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่	
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ประจำปีการศึกษา	2552	 ระหว่างวันที่	 13-14	 กันยายน	2553
	 โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 จำนวน	6,719	 คน	 แบ่งเป็นวิทยาเขตหาดใหญ่	 จำนวน	 	3,951	 คน
วิทยาเขตปัตตานี	 จำนวน	1,582	 คน	 วิทยาเขตภูเก็ต	 จำนวน	466	 คน	 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 จำนวน	257	 คน		
และวิทยาเขตตรัง		จำนวน	463	คน		ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
 วันที่  8  กันยายน 2553
	 	 	 บัณฑิตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	รายงานตัว	ณ	วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
	 	 	 บัณฑิตวิทยาเขตภูเก็ต	รายงานและฝึกซ้อมย่อย	ณ	วิทยาเขตภูเก็ต
	 	 	 บัณฑิต	วิทยาเขตตรัง	รายงานและฝึกซ้อมย่อย	ณ	วิทยาเขตตรัง
	 	 	 บัณฑิตไทยมุสลิม	รายงานตัวและซ้อมย่อย	ณ	คณะต้นสังกัดของวิทยาเขตปัตตานีและ	วิทยาเขตหาดใหญ่		
	 	 	 (เนื่องจากคาดการณ์ว่าวันที่	10	หรือ	11	กันยายน	2553	จะตรงกับวันอิดิลฟิตรีซึ่งเป็นวันสำคัญ
	 	 	 ทางศาสนาอิสลาม)		
วันที่  9  กันยายน 2553
	 	 	 บัณฑิตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี		ฝึกซ้อมย่อย	ณ	วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
	 	 	 บัณฑิตวิทยาเขตภูเก็ต	ฝึกซ้อมย่อย	ณ	วิทยาเขตภูเก็ต
	 	 	 บัณฑิต	วิทยาเขตตรัง	ฝึกซ้อมย่อย	ณ	วิทยาเขตตรัง
 วันที่  10  กันยายน 2553
	 	 	 บัณฑิตวิทยาเขตหาดใหญ่	วิทยาเขตปัตตานี	รายงานตัวและซ้อมย่อย		ณ		วิทยาเขตที่จบการศึกษา
	 	 	 บัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก		รายงานตัวและฝึกซ้อม	ณ	วิทยาเขตหาดใหญ่
 วันที่  11  กันยายน 2553
	 	 	 ฝึกซ้อมย่อย		ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	วิทยาเขตหาดใหญ่
 วันที่  12  กันยายน  2553
	 	 	 ฝึกซ้อมใหญ่		ณ		ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	วิทยาเขตหาดใหญ่
 วันที่  13-14  กันยายน 2553

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 
ณ  วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จึงขอให้บัณฑิตทุกวิทยาเขตเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปีการศึกษา  2552  

ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  
ตามกำหนดการดังกล่าว
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	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	วิทยาเขตปัตตานี	จัดโครงการนำเสนอ
นวัตกรรมด้านการสอนอิสลามศึกษา	 ครั้งที่	1	 ในงาน	 ม.อ.วิชาการ		
เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	ที่ผ่านมา	มีผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ	ผู้นำเสนอ	
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำนวน	149	 คน	 กล่าวรายงาน	 โดย		
ดร.อะห์มัด		ยี่สุ่นทรง			ประธานโครงการฯ	โดยมี			รศ.	ดร.อิสมาแอ		อาลี	
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 เป็นประธานเปิดโครงการ	 ทั้งนี้มี
การบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมด้านการสอนอิสลามศึกษา	 โดย	
อาจารย์จารุวัจน์	 สองเมือง	 อาจารย์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	 โดยมี
ผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอนวัตกรรมด้านการสอนอิสลามศึกษา	
จำนวน	6	เรื่อง	ได้แก่		เรื่องนวัตกรรมการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ
อิสลาม	โดย	อาจารย์ฟาฏิมะฮ์		แวสะมาแอ		เรื่อง	Islamic	Multipoint	
โดย	 นายอับดุลฮาเล็มสีลาจิ	 ครูสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านชุมชน
กะมิยอ	 เรื่องวิจัยชั้นเรียน	 เรื่อง	 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อิสลามศึกษา	กรณีศึกษา	:	โรงเรียนบ้านบางปู	โดย	นายซัลมาน		สิระโก		
และคณะ	 เรื่องวิจัยชั้นเรียน	 เรื่อง	 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนสองภาษาแบบประยุกต์		(ไทย-มลายู	)	โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
โดย	นางสาวนูรุลญันนะห์	บูกุ	และคณะเรื่องการศึกษาทักษะการอ่าน
เขียน	 ภาษาไทย	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่	3	 โรงเรียนชุมชน
บ้านสะนิง	 ตำบลบาราเฮาะ	 อำเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 โดย		
นางสาวนูรอามา	มิสุแท	และคณะ	 เรื่องงานวิจัยชั้นเรียน	 เรื่องเจตคติ
และพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่น	 ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย	(กรณีศึกษาโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร)	 โดย	
นายไซนุเด็ง		เจ๊ะเต๊ะ		และคณะ	
 สำหรับผลการตัดสินรางวัลนวัตกรรม ได้แก่
	 รางวัลที่	1	เรื่อง	Islamic	Multipoint	โดย	นายอับดุลฮาเล็ม	สีลาจิ	
	 รางวัลที่	 2	 เรื่อง	 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยแบบบูรณา
	 การอิสลาม	โดย	อาจารย์ฟาฏิมะฮ์	แวสะมาแอ
	 รางวัลที่	 3	 วิจัยชั้นเรียน	 เรื่อง	 การศึกษารูปแบบการจัด
	 การเรียนการสอนสองภาษาแบบประยุกต์	 (ไทย-มลายู	 )	
	 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล	โดย	นางสาวนูรุลญันนะห์	บูกุ	และคณะ
	 รางวัลชมเชย		3	รางวัล	ได้แก่	วิจัยชั้นเรียน	เรื่อง	การจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา	 กรณีศึกษา	:โรงเรียนบ้านบางปู	
โดย	นางสาวนูรีซ๊ะ	เจ๊ะอูมา	และคณะ		วิจัยชั้นเรียนเรื่อง		การศึกษาทักษะ
การอ่านเขียน	ภาษาไทย	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่	3	โรงเรียน
ชุมชนบ้านสะนิง	 ตำบลบาราเฮาะ	 อำเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	
โดย	 นางสาวอันนา	 เลาะแว	 และคณะ	 วิจัยชั้นเรียน	 เรื่อง	 “เจตคติ
และพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่นของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย”(กรณีศึกษาโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร)	
โดย	นางสาวมัรยำ	มามะ	และคณะ

	 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี			วทิยาเขตปตัตาน	ี			จดัคา่ยเปดิ
โลกวิทยาศาสตร์	เมื่อวันที่	28-30	กรกฎาคม	ที่ผ่านมา	ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	จำนวน	30	คน		ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์	 ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ประจำปี	2553	 โดยเมื่อวันที่	 28	 กรกฎาคม	2553	 รศ.ดร.เจริญ			
นาคะสรรค์	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นประธาน
ในพิธีเปิด		โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่			1		โดยที่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม
ต่าง	ๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้	ส่งเสริม	และพัฒนานักเรียนใน
โครงการให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นอกเหนือ
จากการเรียนในโรงเรียน	ทั้งนี้	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีความ
พร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง	 งานวิจัยสาขาต่างๆ	
รวมทั้งมีเครื่องมือระดับสูงที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของ
คณะกรรมการให้ความรู้ด้านงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ในคณะฯ		โดยให้
นักเรียนเข้าร่วมฟังการบรรยายถึงการดำเนินงานเหล่านั้น	 รวมทั้ง
การทำการทดลอง	 ของงานวิจัย	 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเข้าใจ	 กิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนมีความสนใจ
งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์	 ซึ่งจะนำไปสู่การค้นคว้าอิสระต่อไป
ถ้านักเรียนมีความสนใจ
	 การจัดกิจกรรมค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์	 ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้รับทราบผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ที่คณะฯ	 ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ	 ทั้งในระดับประเทศ	
ระดับมหาวิทยาลัย	 และอื่นๆ	 กิจกรรมเปิดโลกน้ำมันหอม	 โดย	
ดร.โสภา	 เชียวชาญวุฒิวงศ์	 แผนกวิชาเคมี	 กิจกรรมเปิดโลก
มหัศจรรย์ฉันและเธอเคียงคู่กัน...นิรันดร	 โดย	 ดร.สมรักษ์	 พันธ์ผล	
และกิจกรรมเปิดโลกชี ววิทยาเนื้ อ เยื่ อ	 โดย	 ผศ.ดร .สมพร	
ประเสริฐส่งสกุล	 	 จากแผนกวิชาชีววิทยา	 และกิจกรรมเปิดโลก
นิวเคลียร์และอวกาศ	โดย	ดร.ธิดารัตน์	วิชัยดิษฐ์

ค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์

นำเสนอนวัตกรรม
ด้านการสอนอิสลามศึกษา

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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เปิดแล้วงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ครั้งที่ 18 ที่ ม.อ. ปัตตานี

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 
ครั้งที่ 18 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี
กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปัตตานี และประชาชน
ร่วมหมื่นคนร่วมงานเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553
	 นายสมชาย	 เสียงหลาย	 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ	 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้	 ครั้งที่	18	 เมื่อวันที่	2	 กรกฎาคม	 ที่ผ่านมา	
ซึ่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่	18	 โดยมีกงสุลอินโดนีเซีย
ประจำจังหวัดสงขลา	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 หัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดปัตตานี	 และประชาชนร่วมหมื่นคนร่วมงาน	
โดยผศ.	 กมล	 คงทอง	 ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนาประธานจัดงานกล่าวรายงาน	 ความว่าการจัดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม	 มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป	 	 สร้างความภาคภูมิใจให้กับ
คนในท้องถิ่น	 เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลป
วัฒนธรรมได้มีพื้นที่ ในการแสดงออก	 และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้น	 เมื่อวันที่	 2-10	
กรกฎาคม	2553	 รวม	9	 วัน	9	 คืน	 	 ในงานมีสิ่งที่น่าชื่นชมประการ
หนึ่งคือ	 การแสดงจิตรกรรมเทิดพระเกียรต	ิ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 โดยศิลปินใน
ภาคใต้	 และนิทรรศการศิลปะเด็กเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	
	 นอกจากนี้ ในงานยังประกอบด้วยการสาธิตภูมิปัญญาและ
หัตถกรรมพื้นบ้าน	 กิจกรรมลานวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์

นิทรรศการศิลปกรรม	 พระประวัติและพระกรณียกิจ	 จากกระทรวง
วัฒนธรรม		นิทรรศการศิลปกรรมไทยมาเลเซีย	สิงคโปร์	นิทรรศการ
ทางวิชาการของส่วนราชการและเอกชนจังหวัดปัตตานี	 การสาธิต
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน	 สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และ
สินค้าอุปโภคบริโภค		การแสดงมหรศพ	และการละเล่นต่าง	ๆ 	มากมาย
ที่สื่อให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
	 นายสมชาย	 เสียงหลาย	 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ	 กล่าวว่าการตระหนักในความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า	 ศิลปวัฒนธรรมไทย	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนล่าง	 ที่มีลักษณะเป็น
พหุวัฒนธรรม	 จะได้รับการอนุรักษ์	 ส่งเสริมและเผยแพร่แก่สังคม
และที่น่าชื่นชมอีกประการหนึ่ง	 คือการจัดจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ
โดยศิลปินในภาคใต้และนิทรรศการศิลปะเด็ก	 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรไทย	 ที่มีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ	 หลังจากเปิดงานแล้ว
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 ได้มอบรางวัล
แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	ประจำปี	2553	แก่	นายจรัส	ชูชื่น	ข้าราชการบำนาญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี	 หัวหน้าคณะหนังตะลุง
คณะจรัส	 ชูชื่น	 ศ.พร้อมน้อยตะลุงสากล	 ซึ่งเป็นผู้รณรงค์ในการ
ใช้สื่อทางศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	 	 มาร่วมรณรงค์เพื่อให้เยาวชนพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ห่างไกลยาเสพติด	 หลังจากนั้นได้เยี่ยมชม
นิทรรศการทางวิชาการ	นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยชมการออกร้าน
นิทรรศการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านเยี่ยมชมการออกร้านนิทรรศการ
ของส่วนราชการ	บริษัท	ห้างร้านต่าง		ๆ

มหกรรมศิลปวัฒนธรรม

มหกรรมศิลปวัฒนธรรม

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม 
PR JUNIOR นักประชาสัมพันธ์ รุ่ น เยาว์  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี นายนวพงษ์  เพ็ชรอุไร 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการและแนะนำ
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ให้เกิดขึ้นรับรู้และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีจิตสาธารณะ ได้รับเกียรติจาก
นางสาวติชิลา พุทธสาระพันธ์ ผู้สื่อข่าวทีวีไทย และนายจรูญ 
ทองนวล ช่างภาพบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
บรรยายให้ความรู้ด้านประสบการณ์การทำข่าว   และนายวรภาคย์
ไมตรีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี บรรยาย
เรื่องเทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปี 
ทุกคณะเป็นเครือข่ายรวม 40 คน 
 นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า 
งานประชาสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานภารกิจและเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัย	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีภายในหน่วยงานระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของมห
าวิทยาลัย	 จัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์แต่ละคณะ	/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยขึ้น	 	 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใน
มหาวิทยาลัยอย่างประสานกัน	 และเป็นไปตามนโยบายการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น	ทั้งนี้งานประชาสัมพันธ์		มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร	์ วิทยาเขตปัตตาน	ี พิจารณาเห็นว่ากลุ่มนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวแปรสำคัญ	 ที่จะช่วยขับเคลื่อนการ
ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังกลุ่มนักศึกษาด้วยกัน	

และช่วยสร้างบรรยากาศดี	 ๆ	 ให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย		
จึงจัดโครงการ	 PR JUNIOR นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ 	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ขึ้นเพื่อสรรหา
นักศึกษาที่ ต้องการเป็นตั วแทนเครือข่ ายประชาสัมพันธ์
ของกลุ่มนักศึกษา	 ในการเข้าร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย	 	 ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
สร้างค่านิยมและจิตสาธารณะแก่ 	 เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น	

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

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

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

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการสร้างความ
เข้าใจและสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ
บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิจัย
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง(ต่อเนื่อง) ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์งานสังคม รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้ โดยเฉพาะการวิจัยทางด้าน
การเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้าง
ประสบการณ์ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์
 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในการสอนและฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 

บัณฑิตศึกษา
 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวัสดิการ
 หอพักนักศึกษา  11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

   

 กวา่ 40  ป ี  ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี   มุง่ผลติบณัฑติทกุระดบั  ใหม้คีวามรู ้
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ คือ การทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต  
ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์

 จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2511 ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า 40 ปี
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  (วิทยาศาสตร์) เคมี  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  (ศิลปศาสตร์) ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
  (ศึกษาศาสตร์) การประถมศึกษา คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  (ศึกษาศาสตร์) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ระดับปริญญาโท 
  จิตวิทยาการศึกษา ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน การบริหารการศึกษา ประถมศึกษา 
  พลศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพ การวัดผลและการวิจัย  วิทยาศาสตร์ศึกษา การปฐมวัยศึกษา
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา การออกแบบและระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
  การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
 คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นสถาบันที่ผลิตครูวิชาชีพและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ มีทักษะ
ทางสังคมด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
บัณฑิตจึงมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 กว่า 35 ปีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีชื่อเสียง
และความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีน ภาษาเกาหลี และ
ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมี สาขา
สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนาสังคม การจัดการสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 
การเรียนการสอนเน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
ระดับปริญญาตร ี
  ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาอาหรับ มลายูศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา 
การจัดการสารสนเทศ พัฒนาสังคม
ระดับปริญญาโท
  ภาษาไทย  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
และด้านเทคโนโลยี จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ในสาขาวิชาโทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม
ซึ่งมีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรม
อาหารทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
วิธีวิทยาการวิจัย ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีการประมง (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/ด้านการ
ผลิตภัณฑ์ประมง) 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

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

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




