
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 กรกฏาคม 2555 

E-mail:pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th
ISSN 0859-9734

ภาพจาก : การประกวดภาพถ่าย “สีสัน ๒ ทศวรรษ มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ม.อ.”



 นางโซรยา  จามจุรี  
หัวหน้าโครงการผู้หญิงภาค
ประชาสังคม สำนักส่งเสริม
และการศึกษาต่อ เนื่ อ ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า  
ร า ย ก า ร วิ ท ยุ เ สี ย ง จ า ก
ผู้หญิงชายแดนใต้   เป็นรายการที่สื่อสาร
ผู้หญิงที่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้  มาสู่การเป็นผู้หญิงภาค
ประชาสังคมที่ ให้การช่วยเหลือผู้ ได้ รับผล
กระทบรายอื่นๆ และยังเป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เผชิญ
ภายใต้สถานการณ์ความยากลำบากและ
ความรุนแรงที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี  
สำหรับวิทยุ เสี ยงจากผู้ หญิ งชายแดนใต้
ภาคภาษามลายู  กำหนดออกอากาศเมื่อ
วันที่  2 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ในสถานีวิทยุ
14 จังหวัดภาคใต้ รวม   47 ตอน  ทุกวันจันทร์-ศุกร์  
ความโดดเด่นของรายการนอกเหนือจากการ
นำเสนอสาระเนื้อหาที่สะท้อนเสียงสำคัญ
ในพื้นที่ที่ขาดหายไปจากการรับรู้ผู้คนแล้ว ยังได้
กำหนดให้กระบวนการจัดทำรายการในทุก
ขั้นตอน เป็นแบบมีส่วนร่วมโดยผู้หญิงจาก
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ
ชายแดนใต้  ซึ่งเป็นคณะผู้จัดตั้งแต่ขั้นตอน
การกำหนดเนื้ อหา  รูปแบบการนำเสนอ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร เ ขี ย น บ ท วิ ท ยุ
การดำเนินรายการ การตัดต่อเสียงให้ออกมา
เป็นรายการที่สมบูรณ์  รวมถึงขั้นตอนการ
ประเมินผลการออกอากาศ  

 พันตำรวจเอกทวี  สอดส่อง เลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นประธานเปิดตัวรายการวิทยุ เสียงจาก
ผู้หญิงชายแดนใต้ภาคภาษามลายู ในโครงการ
ผู้หญิงภาคประชาสังคม  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2555 เน้นการนำเสียงของผู้หญิงที่ก้าวข้าม
จากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความรุนแรง
มาสู่การเป็นผู้หญิงภาคประชาสังคมที่ช่วย
เหลือผู้ ได้รับผลกระทบและพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  กิจกรรมประกอบ
ด้วยการปาฐกถาเรื่องศักยภาพผู้หญิงและ
วิทยุ ในชุมชนท้องถิ่ นชายแดนใต้กับการ
สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ส า ธ า ร ณ ะ  โ ด ย
คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ   การเสวนาแลกเปลี่ยน
เรื่องศักยภาพ ข้อจำกัดและการสร้างความร่วมมือ
ของสื่อวิทยุในชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ในการ
จัดทำรายการวิทยุ เพื่ อแก้ปัญหาจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้  โดยตวัแทนจากสถานวีทิยหุลกั 
สถานีวิทยุสถาบันการศึกษา  สถานีวิทยุชุมชน 
และแกนนำเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม 
ดำเนินรายการโดย คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร
 อาจารย์สมศักดิ์  เหล่าเจริญสุข  ประธาน
กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยสงขลา
น ค ริ น ท ร์  วิ ท ย า เ ข ต ปั ต ต า นี   ก ล่ า ว ว่ า 
รายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
ภาคภาษามลายู  ดำเนินการภายใต้โครงการ

การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพ
ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป 
และอ๊อกแฟม  ดำเนินการโดยฝ่ายส่งเสริมและ
เผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
เป็นองค์กรหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกับ
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ
ชายแดนใต้ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553-2555 
มีกิจกรรมพัฒนาผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  และแกนนำผู้หญิงจากชุมชนและ
องค์กรภาคประชาสังคม มีผลการดำเนินงาน
เป็นที่น่าพอใจ เกิดองค์ความรู้จากการทำงาน
ถ่ายทอดไปยังชุมชนและกลุ่มนักวิชาการ เป็นสิ่ง
บ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการจัดการ
ความรู้  อีกก้าวของการเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นกับ
รายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ภาค
ภาษามลายู  เพื่อชี้ให้เห็นพัฒนาการของการ
ขับเคลื่ อนงานด้านสื่ อสารสาธารณะของ
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมที่เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วจากเดิมที่จัดรายการเป็นภาค
ภาษาไทยเท่านั้น ซึ่งจะทำให้รายการและสิ่งที่
จะสื่อสารเข้าไปถึงคนในชุมชนระดับรากหญ้า
ที่สื่อสารด้วยภาษามลายูถิ่นได้มากยิ่ งขึ้น
ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงที่เราต้องการ
การมีส่ วนร่ วมจากทุกภาคส่วน เพื่ อช่ วย
แก้ปัญหานั้น เสียงของคนชายขอบที่เป็นผู้หญิง 
นับเป็นเสียงสะท้อนที่ต้องรับฟังและควรเปิด
พื้นที่ให้กับพวกเขาเหล่านั้น

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 
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พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพเป็นข่าว

ม.อ.ปัตตานี เดินสายเรียกความเชื่อมั่นนักเรียน
ต่างพื้นที่เข้าศึกษา ลดความหวาดกลัว 
แนะแนวสัญจรสร้างสายใยในจังหวัดภาคใต้ตอนบน

เปิดแล้ว งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่  20
ที่ ม.อ.ปัตตานี หลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
ร่วมงานคับคั่ง

เปิดเวทีสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบการ ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลาม 
ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี

ความคืบหน้างานก่อสร้าง

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ได้จัดงาน “มหกรรมวิชาการ สกว. 
วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์
ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ เฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 5 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่ 20-25
มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานีฯ กรุงเทพฯ “ ในงานดังกล่าวได้มีการนำเสนอผลงาน
วิจัยของ ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม เรื่อง “เทคโนโลยีสำหรับการ
ผลิตไรน้ำหรือไรน้ำนางฟ้าจากซีรั่มน้ำยาวธรรมชาติน้ำทิ้ ง
และกากของแข็ง”  และผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม เรื่อง 
“ชุดน้ำยาและวิธีการตรวจหาปริมาณสารกลุ่มไทยูแรมในน้ำยาง
ได้รับคัดเลือกให้เป็น 2 ใน 20 ผลงานที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดี
กับนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 “ความโดดเด่นอี กประการหนึ่ งของรายการมีที่ มาจาก
คุณสมบัติ เฉพาะตัวของผู้จัดรายการคือการมี เรื่ องอยู่ ในตัว
และความสามารถในการเล่าเรื่อง ผ่านรายการให้ผู้ฟังรู้สึกเข้าอก
เข้าใจ แม้กระทั่งชื่นชมในความเข้มแข็งของผู้หญิงที่เคยเป็นเหยื่อ
และพลิกผันตัวเองเป็นผู้ช่วยเหลือ  และการมีจิตสาธารณะของผู้หญิง
ภาคประชาสังคมที่ยังคงทำหน้าที่เพื่อชุมชนภายใต้สถานการณ์
ความขัดแย้ ง   วิ กฤติ ในครั้ งนี้ อาจ เป็น โอกาส  หากผู้ หญิ ง
ในเครือข่ายสามารถแปรเสียงของตนและพื้นที่ ที่ทำให้เกิดการ
ก้าวข้ามทางศาสนา ชาติพันธ์และวัฒนธรรมของคนในประเทศ 
นำไปสู่การเข้าอก เข้าใจในความต่าง  และเห็นอกเห็นใจในฐานะ
เพื่อนมนุษย์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ของคนในชาติ”นางโซรยา  จามจุรี กล่าวเพิ่มเติม

แ ล ะ น ำ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์  โ ด ย น ำ เ ส น อ ใ น โ ซ น
นิทรรศการกลาง ซึ่งเป็นส่วนที่นำเสนอผลงานสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
และลิขสิทธิ์ในพระปรมาภิไธย หอเกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง
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 บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ
พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อเร็วๆ นี้

 กองอาคารและสถานที่  วิทยาเขตปัตตานี  จัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์  เนื่ องในวโรกาสที่  สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
สยามมกุฎราชกุมาร    ทรง เจริญพระชนมพรรษา 5  รอบ ณ บริ เ วณรอบๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดปัตตานี  จัดโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555   ณ ห้องประชุมเช็คดาวุด อัล-ฟาฏอนีย์ 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจาก
วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะวิทยาการสื่อสาร ได้เรียนรู้งานยุติธรรม
และกฎหมาย  โดยมีวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่องความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางคดีอาญา ประกอบด้วย  นายสถาพร ฉายสูงเนิน อัยการ
จังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัด นายชัยณรงค์  หวันหมาน
ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร ส ำ นั ก อ ำ น ว ย ก า ร ป ร ะ จ ำ ศ า ล จั ง ห วั ด ปั ต ต า นี
พ.ต.อ.สมพล เรืองเกตุพันธุ์  พนักงานสอบสวน (สบ.4)  สถานีตำรวจ
ภูธรจังหวัดปัตตานี นายโพธิ์ บุญจันทรเพชร ทนายที่ปรึกษาสำนักงานยุติธรรม

จั งหวัดปัตตานี   นายเสริมศักดิ์  ธรรมไพบูลย์  ทนายที่ปรึกษาสำนักงานยุติ ธรรม จั งหวัดปัตตานี  และนายสัณฐาน รัตนะ 
หัวหน้าสำนักงานยุติธรรม.
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ม.อ.ปัตตานี เดินสายเรียกความเชื่อมั่นนักเรียน
ต่างพื้นที่เข้าศึกษา ลดความหวาดกลัว 
แนะแนวสัญจรสร้างสายใยในจังหวัดภาคใต้ตอนบน
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เดินสายจัดงานมหกรรมแนะแนว
การศึกษานอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
เป็นปีที่ 13 ในจังหวัดตรัง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และชุมพร เมื่อวันที่ 2-6  กรกฎาคม 2555  เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่างวัฒนธรรม ตลอดจนเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทั้ง 5 วิทยาเขตโดยมีคณะ หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม 30
คณะหน่วยงาน 

 ผศ.สมปอง  ทองผ่อง  รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัด
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอก
สถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง  ภูเก็ต   
สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และชุมพร เป็น
ปีที่  13 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนนับเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ความไว้วางใจต่อมหาวิทยาลัย  ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีของ
การทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบาย
ในการจัดการศึกษาเข้าถึงระดับท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเรียนรู้
สาขาวิชาและสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ทั้งนี้
สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนต่างมุ่งเปิดตัวในจังหวัดภาคใต้  เพื่อให้
เยาวชนภาคใต้มีทางเลือกในการเลือกเข้าศึกษาต่อ  โดยใช้วิธีการต่างๆ 
ในเชิงรุก เช่น การเปิดโครงการพิเศษ  การให้โควตานักเรียนเรียนดี และ
อื่นในการสร้างแรงจูงใจการเลือกเข้าศึกษาต่อ  สำหรับจังหวัดและ
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมได้เลือกจัดในจังหวัดที่มีอัตราการสละสิทธิ์เลือก
เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต
ค่อนข้างสูง
 สำหรับกิจกรรมแนะแนวการศึกษานอกสถานที่แก่นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-6  กรกฎาคม 

ที่ผ่านมา   ณ จังหวัดตรัง  ภูเก็ต   สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และชุมพร
เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนแนะนำทุน
การศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับ
การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสิทธิประโยชน์
เมื่อได้เข้าศึกษา นิทรรศการและกิจกรรมสันทนาการ แจกเอกสาร ของ
ที่ระลึกและตอบข้อซักถาม   ทั้งนี้เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม 2555  ณ โรงเรียน
ศรียาภัย  จังหวัดชุมพร วันที่  3 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียน
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันที่ 4  กรกฎาคม  2555   ณ   โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต  วันที่ 5 กรกฎาคม 
2555 ณ โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง วันที่ 6 กรกฎาคม 2555
ณ  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อาจารย์แนะแนวโรงเรียนห้วยยอด  จังหวัดตรัง ไม่ขอเปิดเผยชื่อ
กล่าวว่า ตนมีความมั่นใจในคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง อาทิ การมีสถาบัน
การศึกษาเกิดขึ้นมาก  โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนย่อมมีมากขึ้น
ด้วย  การให้ทุนการศึกษาของสถาบันการศึกษา  ผลกระทบจากสถาน
การณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในฐานะอาจารย์
แนะแนว มีหน้าที่ที่ต้องแนะนำให้ทางเลือกการเข้าศึกษาต่อ
ให้ยึดหลักความรู้  ความสามารถของนักเรียนเอง  ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจของผู้ปกครอง  และตลาดแรงงานที่จะรองรับต่อไป  
ส่วนการตัดสินใจอยู่ที่นักเรียนและผู้ปกครอง   สำหรับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้ผู้ปกครองบางส่วนวิตกกังวล  ส่วนนักเรียน
นั้นไม่มีความวิตกในเรื่องดังกล่าว อยู่ที่ความสนใจในสาขา หลักสูตร
ของคณะต่างๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์แนะแนวนอกสถานที่ดังกล่าว
ย่อมเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับอาจารย์ นักเรียนมากขึ้น  
จากการสื่อสารระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

 นางสาวบชูติา   นาควานชิ    นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลือกเข้า
ศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ ที่ ม.อ.ปัตตานี 
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เนื่องจากตนมีความตั้งใจเป็นครู และต้องเป็นครูในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ด้วย  เพราะมีความรู้สึกเห็นใจน้องๆในพื้นที่ที่มีนักเรียนส่วนหนึ่ง
ต้องขาดครูสอน เพราะผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
แต่จะกังวลเรื่องคะแนนมากกว่า  ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่น เหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่นั้นไม่มีอุปสรรค  ถ้าเรารักที่จะเรียน เรื่องอื่นไม่มี
ความสำคัญ  เพียงแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความระมัดระวัง
เมื่อรุ่นพี่ๆอยู่ได้ เราต้องอยู่ได้เช่นกัน    

    นางสาวปริญาภรณ์  เพชรอินทร์   นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนห้วยยอด  จังหวัดตรัง
เปิดเผยว่า  ตนมีความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตานี   ซึ่ งตนเองสนใจเลือกเข้าศึกษาต่อ

ในคณะศึกษาศาสตร์   โดยเฉพาะได้ทราบเรื่องถึงทุนเรียนฟรี
ตลอดปีการศึกษาทำให้มีแรงจูงใจอยากเข้าศึกษาต่อ เพราะจะ
ได้ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งค่ะ 

    นายกฤษฎา  แซ่แต้    เครือข่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หนึ่ งในผู้ ร่วม
โครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้
คาดหวังมากว่าวิทยาเขตปัตตานี  จะได้นักเรียน
ต่างพื้นที่ เข้าศึกษาในระยะเวลาอันรวดเร็ว  
แต่สิ่งที่ได้รับคือ ความไว้วางใจและสัมพันธภาพ

ที่ดีจากนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  ซึ่งส่งผล
ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความเชื่อมั่น มีทัศนคติในเชิงบวกต่อ
วิทยาเขตปัตตานี และจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นบ้างถึงแม้ว่า
วิทยาเขตปัตตานีต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวกับเหตุการณ์

   นายธฤต วิศาลกิจ 5  นักศึกษาชันปีที่  4
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิดเผยถึงความรู้สึก
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวว่า  เป็นครั้งแรก
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวนักเรียนนอกสถานที่
กับวิทยาเขตปัตตานี  นับเป็นโครงการที่ดีที่ควรมี

ต่อเนื่อง  แม้ว่าผลที่ได้รับจะมองไม่เห็นก็ตาม  แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น
การได้สื่อสารระหว่างรุ่นพี่และนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม อาทิ ชีวิต
ความเป็นอยู่ในวิทยาเขตปัตตานี  สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  เป็น
การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่วิทยาเขตปัตตานีเป็นอย่างมากนอกเหนือ
จากนี้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยไม่แบ่งแยกคณะ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นโครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้เป็นอย่างดี
   นางซูรียะห์  โลหะสัณห์   หัวหน้าโครงการแนะแนวสัญจร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  (สร้างสายใย)  
เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ

แนะแนวสัญจร วิทยาเขตปัตตานี  เป็นปีที่  3
โดยมีกิจกรรมย่อยๆ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ
อาทิ โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ของ
ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนะนอกสถานที่
แก่นัก เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้

โครงการ  U-expo 2012   ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีเป้าหมายหลัก
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้แก่นั ก เ รี ยนอาจารย์แนะแนว  และผู้ ปกครองครอบคลุม
ทั่ วภูมิภาคโดยใช้นักศึกษารุ่นพี่  กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ชีวิตความเป็นอยู่
และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  จากการประเมินความพึงพอใจ
เมื่อปี   2554   สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ คือการจัดกิจกรรมแนะแนวของมหาวิทยาลัยและ
มีรุ่นพี่หรือญาติพี่น้องเรียนอยู่แล้วเป็นลำดับ  
 “จากการประเมินโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
โครงการแนะแนวในจังหวัดภาคใต้  ทำให้เห็นว่านักเรียนในจังหวัด
ชุมพร และตรังมีความสนใจเลือกเข้าศึกษาคณะในวิทยาเขต
ปัตตานีมากขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับคำตอบว่าพวกเขา
มีความมั่นใจในคุณภาพทางวิชาการมากกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งคณะที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุดคือ คณะศึกษาศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ตามลำดับ”
 นางซูรียะห์  โลหะสัณห์  กล่าวว่า  นอกเหนือจากกิจกรรม
แนะแนวหลักสูตรทางวิชาการของมหาวิทยาแล้ว กิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากรและชุมชนในภาคใต้ตอนบน จะนำ
มาซึ่ งความสัมพันธ์ที่ดีงามและทัศนคติในทางบวก มิตรภาพ
ระหว่างนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อนักเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชนในจังหวัดต่างๆ นำมาซึ่งความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นให้กับสังคม
ต่างวัฒนธรรมปัจจุบัน  จึงได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ในโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร บรม บวร ในระยะแรก โดยมี
กิจกรรมในลักษณะครอบรัวอุปถัมภ์ ปฏิบัติศาสนกิจแต่ละศาสนา 
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน และแนะแนวหลักสูตร โดยได้รับความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน นอกเหนือจากการที่นักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี จะได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  สามารถใช้
ชีวิตร่วมกับผู้ผู้อื่นได้ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด 
ศึกษาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว  สิ่งหนึ่งที่ได้รับจากโครงการ
ดังกล่าวคือ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาเขตปัตตานีกับผู้ปกครอง
และชุมชน อนัสง่ผลถงึความเชือ่มัน่ ทศันคตเิชงิบวก ลดความหวาดกลวั
ต่อสถานการณ์ชายแดนใต้โดยอาศัยสายใยระหว่างใจคน
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 ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็น
ประธานเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 20  ภายใต้หัวข้อ  
“2  ทศวรรษ  วัฒนธรรมไทยผสานใจสู่อาเซียน ”  เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม
2555 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายธีระ 
มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  ผศ. นิฟาริด
ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน 
ผศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี กล่าวสดุดีผู้มีผลงาน
ดี เด่นทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
ประจำปี 2555 กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดปัตตานี  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงร่วมในพิธีเปิดงาน
 ภายในงานประกอบด้วยการสาธิตภูมิปัญญาและหัตถกรรมพื้นบ้าน 
กิจกรรมลานวัฒนธรรม  การแสดงนาฏศิลป์   การสาธิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าอุปโภค
บริโภค  การแสดงมหรศพ และการละเล่นต่าง ๆ   มากมาย ที่สื่อให้เห็นถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
การประกวดสาวงาม  3 วัฒนธรรม  การประกวดนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
“ตารีกีปัส” การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-แดนเซอร์ ลูกทุ่ง ฉลอง  2  
ทศวรรษงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม   การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ สีสัน 
2 ทศวรรษมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ม.อ.   ภาพบรรยากาศงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 20  ชิงถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม  ในปี 2555สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายจากภาคกลาง
4 สถาบัน ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 6 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ พิธีเปิด
เริ่มจากขบวนเฉลิมฉลอง 2 วัฒนธรรมไทยผสานใจสู่อาเซียน  เคลื่อน

จากสำนักงานอธิการบดีไปยังบริเวณเวทีกลาง  การแสดง ชุด 
“นิมิตราอาเซียน ” หลังจากพิธี เปิดแล้วเสร็จ ประธานในพิธี   
ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
แขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน Asean Art 
Exhibition นิทรรศการเย็นศิระพระบารมีสู่ปลายด้ามขวานทอง
นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดชายแดนใต้  นิทรรศการ
เศรษฐกิจ เชิ งสร้ างสรรค์  จั งหวัดชายแดนใต้  และเยี่ ยมชม
ตลาดวัฒนธรรม  รวมไปถึงเยี่ยมชมการออกร้านนิทรรศการของ
ส่วนราชการ  บริษัท  ห้างร้านต่างๆ  อีกด้วย  
 ผศ. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมมีความ
สำคัญยิ่งต่อการดำรงความเป็นชาติ เพราะชาติที่มีอารยธรรม 
ย่อมมีสิ่งที่ เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี  ในการทำหน้าที่ทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
ซึ่ง เป็นพันธกิจหลักหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ด้วยพันธกิจดังกล่าว สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
จึงได้จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 20 โดยเฉพาะในปี 2555  นับเป็นวาระครบ 2 ทศวรรษ ในการ
จัดงานฯ จึงได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม  และเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองอย่าง
ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยใช้ชื่องานว่า “2 ทศวรรษ วัฒนธรรมไทย 
ผสานใจสู่อาเซียน” เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้ของไทยที่สั่งสมและถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน 
จนกลายเป็นอู่อารยธรรมแห่งยุคสมัยอันน่าภาคภูมิใจ  และในฐานะ
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเสาหลักทางวิชาการของภาคใต้ 
นับเป็นโอกาสอันดีที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จะได้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เปิดประตูสู่อาเซียน” โดยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่ง  
 สำหรับผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ปี 2555 ได้แก่ 

เปิดแล้ว งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่  20  
 ที่ ม.อ.ปัตตานี หลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศร่วมงานคับคั่ง
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   -  รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2555 ได้แก่ นายเซ็ง อาบู หนึ่งในศิลปิน
วงบุหลันตานี   

ผลการประกวดสาวงาม 3 วัฒนธรรม ได้แก่
 ร า ง วั ล ส า ว ง า ม  3  วั ฒ น ธ ร ร ม  ไ ด้ แ ก่  ห ม า ย เ ล ข  4  
นางสาวรัตนากร โอพั่ง

 รางวัลรองสาวงาม 3 วัฒนธรรม อันดับ 1  ได้แก่ หมายเลข 1 
นางสาวกิตติมา ยอดสร้อย

 รางวัลรองสาวงาม 3 วัฒนธรรม อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 5
นางสาววินิตา ไชยประยา

 รางวัลขวัญใจประชาชน  ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวฟารีดะห์
มะลี

 ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สีสัน ๒ ทศวรรษ มหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม มอ.”

รางวัลที่ 1   นายรุสลี  แยนา   
ชื่อภาพ “จินตลีลา” 

รางวัลที่ 2   นายวิหาร  ขวัญดี  
ชื่อภาพ “โลดโผนโจนทะยาน” 

รางวัลที่  3  นายมาฮามะยากี   แวซู
ชื่อภาพ “ชิงช้าสวรรค์” 

สำหรับรางวัลชมเชย  ได้แก่

นายรุสลี  แยนา   ชื่อภาพ “เที่ยวงานกับแม่” 
นายสันติ  เส็นหมาน  ชื่อภาพ  “สีสันวัฒนธรรม” 
นายวิญญู  โอชโร   ชื่อภาพ “ศิลปะในหอศิลป์” 
นายเสกสรร  เสกสรร  ชื่อภาพ “เส้นสาย” 
นายมาฮามะยากี  แวซู  ชื่อภาพ “หมากเก็บ” 
นายอาทิตย์  ล่วงวิไล  ชื่อภาพ “ซารางเฮโยนะเรือนอํามาตย์ฯ” 
นางสาวจงรักษ์  ศรีจันทร์งาม ชื่อภาพ “อิ่ม” 
นายไพศาล  แวลอเดร์  ชื่อภาพ “ร่ายรํา” 
นายวิหาร  ขวัญดี  ชื่อภาพ “คู่รัก”
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มหกรรมศิลปวัฒนธรรม   “2  ทศวรรษ 
วัฒนธรรมไทยผสานใจสู่อาเซียน ”  
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 พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง 
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประ
ธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ครอบครัวมรดกอิสลาม : ปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ในสังคมไทย  เมื่ อวันที่  16  มิถุนายน 2555 ณ หอประชุม
อีหม่ามนาวาวี  อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ จัดโดยวิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม  
โดยมี ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
 การสัมมนาประกอบด้วย ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง บทบาทของ
องค์กรศาสนาและวัฒนธรรมกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
โดยนายอาศิส   พิทักษ์คุมพล   จุฬาราชมนตรี   การอภิปรายทางวิชาการ 
เรื่อง ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวมรดกอิสลาม : ปฏิรูปกระบวน
การยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย โดยนายชาญเชาว์  ไชยานุกิจ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ดะโต๊ะอับดุลลอฮฺ ดาโอ๊ะ ผู้แทนดะโต๊ะ
ยุติธรรม   ดร.มะรอนิง  สาแลมิง  ผู้แทนนักวิชาการ   ผศ.ดร.วรวิทย์  บารู
 สมาชิกวุฒิสภา  ดร.มูฮัมหมัดกาแม  แวมูซอ      ผู้แทน กกอ.ประจำจังหวัด  
อี ห ม่ า ม เ ช า ว ลิ ต  พิ น ธ์ สุ ว ร ร ณ  ผู้ แ ท น อี ห ม่ า ม ป ร ะ จ ำ มั ส ยิ ด  
ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์สุทธิศักดิ์  ดือเร๊ะ       

 ผ ศ . ส ม ป อ ง  ท อ ง ผ่ อ ง
ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
กล่าวว่า  การสัมมนาในครั้งนี้เป็น
โครงการความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
จังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้พยายามสร้างสรรค์ เพื่อร่วมพัฒนา
ศักยภาพระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครอบครัว มรดกอิสลาม ซึ่งจะนำ
ไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้โดดเด่นสามารถเผชิญกับความท้าทายในหลากหลาย
รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะเห็นว่าการไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ถือเป็นการระงับข้อพิพาทที่เป็นการอำนวยความยุติธรรมวิธีหนึ่ง
ที่มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เนื่องจากองค์หลักทางศาสนาอิสลามในพื้นที่คือ  คณะกรรมการ
อิสลามประจำมัสยิด และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำมาใช้ในการอำนวยการความยุติธรรม
กรณีพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดก ตามขอบเขตอำนาจแห่ง
พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ให้การรับรอง
เพื่อที่สามารถขับเคลื่อนพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับระบบไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทครอบครัวมรดกอิสลามต่อไปในอนาคต

 นายอาศิส   พิทักษ์คุมพล  
จุฬาราชมนตรี  ปาฐกถาพิเศษเรื่อง
บทบาทของศาสนาและวัฒนธรรม
กับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ความตอนหนึ่งว่า  ความยุติธรรม
ต า ม ห ลั ก ก า ร อิ ส ล า ม ถื อ เ ป็ น
เป้าหมายที่ต้องบรรลุโดยใช้วิธีการ

และรูปแบบที่หลากหลายและยืดหยุ่นตามบริบทที่ เหมาะสม
วิธีการเหล่านั้นได้แก่กระบวนการพิจารณาคดี อนุญาโตตุลาการ
การไกล่เกลี่ยประนีประนอม และกระบวนการภาคประชาอาสา
และมีรูปแบบทั้งการใช้กระบวนการอำนวยความยุติธรรมโดยภาครัฐ
และภาคประชาชน ดั งนั้ นการการไกล่ เกลี่ ยประนีประนอม
ถือเป็นวิธีการอำนวยความยุติธรรมหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญในการ
สร้ า งความ เป็นธรรมในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้  เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรวมถึงคณะกรรมการอิสลาม

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลาม 

ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี

เปิดเวทีสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบการ
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ประจำมัสยิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นองค์กรหลักทางศาสนา
อิสลามในพื้นที่ได้นำมาใช้ในการอำนวยความยุติธรรม แต่ยังคง
ประสบปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดทั้งในด้านกฎหมาย บุคลากร 
สถานที่ เอกสาร งบประมาณและอื่นๆ  ด้วยเหตุดังกล่าวจึงถือเป็น
ภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะต้องให้การสนับสนุนและ
ปรับปรุงพัฒนาการทำหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำ
จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งในด้านระบบและกลไกต่างๆ รวมทั้งการ
สนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้คณะกรรมการเหล่านั้นสามารถอำนวย
ความยุติธรรมแก่ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมดังเจตนาร
มณืแห่งบทบัญญัติศาสนาอิสลามและกฎหมายของรัฐดังที่ได้กล่าว
 ดร.มะรอนิง  สาแลมิง  หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทครอบครัว และมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิดเผยว่า  กฏหมายดิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกได้มีการนำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยดะโต๊ะยุติธรรมในศาลประจำจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล 
พ.ศ.2489 บางกรณีดำเนินการไปในลักษณะการไกล่เกลี่ย หรือ
ลักษณะอนุญาโตตุลาการ หรือลักษณะการตัดสินหรือพิพากษา 
ซึ่งแนวทางการดำเนินการดังกล่าว มีขั้นตอน วิธีการและระบบการ
ไกล่เกลี่ยที่ไม่ชัดเจน อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยตระหนักถึงความ
สำคัญของการอำนวยความยุติธรรมตามหลักศาสนาอิสลามตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ พ.ศ.2553-2557 ทั้งนี้ในเชิงวิชาการนั้นยังไม่พบการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน  จากความสำคัญดังกล่าวจึงได้
มีการศึกษาวิจัยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก
ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อ
พัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าด้วยเรื่องครอบครัว และมรดกตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามให้สามารถอำนวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติ 
 ดร .มะรอนิ ง   สาแลมิ ง  เปิด เผยผลการวิจั ยไกล่ เกลี่ ย
ข้อพิพาทว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนา
อิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า ระบบ กลไก กระบวนการ
ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยในระดับมัสยิด มีความเหมือน และแตกต่างบ้าง 
ส่วนการไกล่เกลี่ยในระดับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมี
หลากหลายรูปแบบ ปัญหาและอุปสรรคการไกล่เกลี่ยระดับมัสยิด 
และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
โดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน รูปแบบการประนีประนอมของ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเน้นการไกล่เกลี่ย ขณะ
ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีทั้งในลักษณะการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ และการพิพากษา แนวทางการ
พัฒนาการไกล่เกลี่ยมีทั้งในด้านกลไก ประกอบด้วยกฎหมาย บุคลากร 
งบประมาณ คู่มือ ข้อมูลสารสนเทศ เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
ส่วนในขั้นตอน หรือกระบวนการไกล่เกลี่ยมีทั้งในระดับมัสยิด และ
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทคดีความครอบครัวอิสลามในมาเลเซียและสิงคโปร์  
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ พบว่า มีความแตกต่างในเชิงโครงสร้างและ
ระบบ แต่มีความคล้ายคลึงกันในวิธีปฏิบัติในบางเรื่อง สำหรับข้อ
เสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประกอบด้วย 1) แนวทางการ
ไกล่เกลี่ยนี้สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ย
ในสำนกังานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวดัอื่น ๆ   ของประเทศไทย 
2) ประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะสำนักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อให้เห็นเป็นแนวทางเดียวกัน
และการให้ความสำคัญและการปรับ โครงสร้ างการทำงาน
ด้านการไกล่เกลี่ย
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ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด
สิ่งก่อสร้าง  ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด
งบประมาณ  3,360,000   บาท
ระยะเวลา  วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่  2 พฤศจิกายน 2552
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน                 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด   สนามวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน 2 สนาม พร้อมอุปกรณ์ 
   ติดตั้งระบบไฟสนาม  อัฒจันทร์เหล็กขนาด 5 ชั้น ยาวระมาณ 
   76 เมตร  

ลักษณะงานปัจจุบัน    - ติดตั้งดวงโคมหลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ แล้วเสร็จครบถ้วน พร้อมทดสอบ
  - ติดตั้งอุปกรณ์กีฬาสนามแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งอัฒจันทร์แล้วเสร็จทั้งหมด
  - ส่งมอบ As-Built  ระบบไฟฟ้า 
  - ทำงานส่วนที่เหลือ 
  - ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง
สิ่งก่อสร้าง  ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง
งบประมาณ  4,020,000  บาท
ระยะเวลา  วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่  20 กุมภาพันธ์  2553
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน                 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด   สนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง จำนวน 2 สนาม พร้อมอุปกรณ์  ติด 
   ตั้งระบบไฟฟ้าสนาม  จัดทำอัฒจันทร์เหล็ก 5 ชั้น ยาวประมาณ 
   57.6 เมตร  

ลักษณะงานปัจจุบัน   - ติดตั้งดวงโคม หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๋ก สวิทซ์ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งอุปกรณ์การกีฬาสนามบาสเก็ตบอล แล้วเสร็จครบถ้วน
  - ติดตั้งอัฒจันทร์เหล็กตามรูปแบบ แล้วเสร็จ 
  - ส่งมอบ As-built Drawing ระบบไฟฟ้า 
  - ทำงานส่วนทีเหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

ก่อสร้างสนามตะกร้อ
สิ่งก่อสร้าง  ก่อสร้างสนามตะกร้อ
งบประมาณ  3,380,000 บาท
ระยะเวลา  วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่  19 กุมภาพันธ์  2553
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน                 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด   สนามตะกร้อจำนวน 3 คอร์ด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนาม
    ก่อสร้างอาคารบริการ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น ประกอบด้วย 
   ห้องโถงบริการ ห้องน้ำชาย หญิง อัฒจันทร์เหล็ก 5 ชั้น ยาวประมาณ  

       38.4 เมตร   
ลักษณะงานปัจจุบัน    - ติตตั้งดวงโคม หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สนาม แล้วเสร็จ 
   - ติดตั้งอัฒจันทร์เหล็กตามรูปแบบ 
   - ส่งมอบ As-built ระบบฟฟ้า งานสถาปัตย์ ระบบน้ำภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย 

ความคืบหน้างานก่อสร้าง

     (ต่อจากฉบับเดือนมิถุนายน 2555)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 140 เมตร
สิ่งก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 140 เมตร
งบประมาณ  4,520,000  บาท
ระยะเวลา  วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่  14 กรกฎาคม  2553
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน                 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 140 เมตร  กว้าง 11.4 เมตร 
   เกาะกลางถนนกว้าง 2 เมตร ปลูกหญ้าและต้นไม้เป็นระยะทางเท้า

กว้าง 1.5 เมตร 2 ข้างถนน  ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ก่อสร้างระบบระบายน้ำ  ติดตั้งระบบประปาพร้อมติดตั้งประตูน้ำสำหรับท่อเมน 
และระบบน้ำรดต้นไม้ 
ลักษณะงานปัจจุบัน   - ทำการวางเหล็กตะแกรงถนน พร้อมเทคอนกรีตแล้วเสร็จครบทั้งโครงการ
  - ทำการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ระบบต่อเชื่อมแรงต่ำ ตู้ควบคุม 
  - ทำงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งโครงการ
  - ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 เมตร
สิ่งก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 เมตร
งบประมาณ  3,820,000 บาท
ระยะเวลา  วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่  29 ธันวาคม  2553
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน                 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 เมตร กว้าง 11.4 เมตร 
   เกาะกลางถนนกว้าง 2 เมตร ปลูกหญ้าและต้นไม้เป็นระยะ

   ก่อสร้างทางเท้ากว้าง 1.5 เมตร ยาวประมาณ 120 เมตร  ก่อสร้างลานจอดรถ พื้นที่ประมาณ 1,248 ตรม. 
(5.2 x 240 เมตร)  ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งระบบประปา พร้อมประตูน้ำสำหรับท่อเมน และระบบน้ำรดต้นไม้   
ลักษณะงานปัจจุบัน    - ทำการวางเหล็กตะแกรงถนน พร้อมเทคอนกรีต 
   - ทำการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ระบบต่อเชื่อมแรงต่ำ ตู้ควบคุม 

ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ /ปรับปรุงทางเข้าประตู 4
สิ่งก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ /ปรับปรุงทางเข้าประตู 4
งบประมาณ 14,370,000  บาท
ระยะเวลา  วันที่  16 มีนาคม  2552  - วันที่  21 มิถุนายน 2553
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 เมตร กว้าง 11.4 เมตร 
  เกาะกลางถนนกว้าง 2 เมตร ปลูกหญ้าและต้นไม้เป็นระยะก่อสร้างทางเท้ากว้าง 1.5 เมตร ยาวประมาณ 120 เมตร 
  ก่อสร้างลานจอดรถ พื้นที่ประมาณ 1,248 ตรม. (5.2 x 240 เมตร)  ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  ติดตั้งระบบประปา พร้อมประตูน้ำสำหรับท่อเมน และระบบน้ำรดต้นไม้   
ลักษณะงานปัจจุบัน   - ทำการลงดินลูกรังพร้อมบดอัดเป็นชั้น ๆ แล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบ
  - ทำการวางท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพักแล้วเสร็จ 
  - จัดทำบ่อพักแล้วเสร็จทั้งหมด 
  - นำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 100 %
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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
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 	 11	 ธันวาคม	 2532	 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เทียบเท่าต่างประเทศ	 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	 และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น	 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
สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่มี เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิจัยค้นคว้า
องค์ความรู้ใหม่	 ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน	เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 	 (ศิลปบัณฑิต)	สาขาวิชาทัศนศิลป์,	ศิลปะการแสดง
	 	 (ศิลปบัณฑิต)	ศิลปะการแสดง	(ต่อเนื่อง),	ศิลปะประยุกต์	(ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์	 เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับ
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
สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ	 ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	
ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

 กว่า	 40	 	ปี	 	 	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ	 ให้มีความรู้	
คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล	 สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาต	ิคือ	การทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต	ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตาน	ี
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,	ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
	 	 (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)	วิชาชีพครู
	 	 นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี	 5	 ปี	 จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำเร็จการ
ศึกษา		ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
	 คณะศึกษาศาสตร์มุ่ ง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	 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	 สาขาสังคมศาสตร์	
ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	 พัฒนาสังคม	การจัดการสารสนเทศ	 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ	 การเรียนการสอน
เน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ	
ระดับปริญญาตร ี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย,	 สาขาภาษาจีน,	 สาขาภาษาจีน	
(หลักสูตรนานาชาติ),	สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา,	สาขาภาษาอาหรับ,	สาขาภาษาญี่ปุ่น,	สาขาภาษาเกาหลี,	
สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาภาษาฝรั่งเศส,	 สาขาภาษาเยอรมัน,	 สาขาการจัดการสารสนเทศ,	สาขาประวัติศาสตร์,	
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,	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
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์	
และด้านเทคโนโลยี	 จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในต่างประเทศให้ความร่วมมือทาง
วิชาการ	 โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส	 ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 เคมีอุตสาหกรรม	 ซึ่งมี
แหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่	 เช่น	 อุตสาหกรรมยางพารา	 อุตสาหกรรมประมง	 อุตสาหกรรมอาหารทะเล	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์	 สถิติ	 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 	 เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 วิธีวิทยาการวิจัย	
ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง,	 เทคโนโลยีการประมง	 คณิตศาสตร์ประยุกต์,	 วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,	 เทคโนโลยีการเกษตร,	 เคมี-ชีววิทยา,	 เคมีอุตสาหกรรม,	 ฟิสิกส์,	 	 วิทยาศาสตร์นิเทศ,
วิศวกรรมเคมี

หอพัก
	 หอพักนักศึกษา	 11	หอ	นักศึกษาชั้นปี	 1	มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
	 (1).	 บริการสุขภาพอนามัย	ที่หน่วยพยาบาล
	 (2).	 การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ	    
 (3).	 กรณีป่วย	 มีสิทธิ์ เข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 	 โรงพยาบาลปัตตานี 	
โรงพยาบาลยะลา
 (4).	 กรณี อุ บั ติ เ หตุ มี สิ ทธิ์ เ ข้ า รั บก ารรั กษา
พยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ	 เอกชน	 คลินิก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
	 (1).	 ทุนการศึกษาทั่วไป						 	
	 (2).		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 -	 เงินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน	2,000	บาท
	 	 -	 กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา	 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 
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

 1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
  บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
  พ อ เ พี ย ง โ ด ย ใ ห้ ผู้ ใ ฝ่ รู้ ไ ด้ มี โ อ ก า ส เ ข้ า ถึ ง
  ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
 2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ ในสาขาที่
  สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
   และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
 3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน
  ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้าง
  ปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
  ให้แก่บัณฑิต


