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 ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิค 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้พิการทางสมองเรียนรู้และพัฒนาสุขภาพ โดยใช้กีฬา
เป็นสื่อ ตลอดจนเป็นสื่อกลางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้พิการทางสมองให้สามารถอยู่ ในสังคมของคนปกติได้อย่าง
มีความสุข
 นายสำราญ แช่มช้อย ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคกีฬา
สเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สเปเชียลโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนิน
กิจกรรมสำหรับบุคคลที่พิการทางสมอง และปัญญาของไทย
การดำเนินงานจะมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้พิการทางสมอง และ
ปัญญาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ อีกทั้งผลักดันให้สังคเกิดการยอมรับ
ในผู้พิการทางสมองและปัญญามากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความ
เข้าใจและจัดหาอาสาสมัครจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนในการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้พิการทางสมอง
และปัญญาทั่วภูมิภาคของประเทศไทย   
 ผศ.สมเกียรติ สุขนันต์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี กล่าวว่า ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ 
จังหวัด ตลอดจนครอบครัวผู้พิการที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ขาดโอกาสและขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการดำเนิน
กิจกรรมกีฬาและประการสำคัญ คือการขาดอาสาสมัครในท้องถิ่น
ที่จะช่วยในการดำเนินกิจกรรม และจากการที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงายที่มีบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถและอุดมการณ์ที่จะช่วยเป็นอาสาสมัคร
ในการพัฒนาบุคคลผู้พิการทางสมองและปัญญาให้ได้รับโอกาส
ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีคุณค่า ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว
เป็นรูปธรรม ยังประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้พิการในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
สเปเชียลโอลิมปิค 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเปิดโอกาสให้ให้ผู้พิการ
ทางสมองเรียนรู้และพัฒนาสุขภาพ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อตลอดจน
เป็นสื่อกลางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้พิการทางสมอง
ให้สามารถอยู่ในสังคมของคนปกติได้อย่างมีความสุข

เปิดศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิก 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี
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(ที่มาเวบไซต์ http://www.ohmpps.go.th/prabrmbrachowat.php?id_head=4&cg_id=583)
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เปิดศูนย์ประสานงานสเปเซียลโอลิมปิก 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ มอ.ปัตตานี

แข่งขันเดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน

จากทุกทิศทั่วไทย มาเป็นน้องใหม่สงขลานครินทร์ 

แห่งรั้วศรีตรัง

ไหว้ครูประจำปี 2553

เปิดพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมตันหยงบุหงาอุทยาน

ศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี ณ คณะศิปกรรมศาสตร์

มอ.ปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา น้อมรำลึก

พระกรุณาธิคุณ เชิญองคมนตรีปาฐกถาพิเศษ

เรื่องการถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทฯ

แผนกวิชาภาษาเกาหลี จัดสัมมนาเกาหลีศึกษา 

เพื่อผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย

นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขารับช่อดอกไม้

แสดงความยินดีในที่ประชุมคณบดี

ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

จัดกิจกรรมบ่ายวันพุธ เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

กิจกรรมนักศึกษา

ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 มิถุนายน

 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอน
โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553  ประกอบด้วยประเภทประถมศึกษาชาย-หญิง  ประเภทมัธยมศึกษาชาย-หญิง  
ประเภทอุดมศึกษา ชาย-หญิง  ประเภทบุคลากรภายในชาย-หญิง  บุคลากรภายนอกชาย-หญิง  ประเภทนักกีฬาพิเศษหรือผู้พิการทางสมอง
ชาย-หญิง และประเภทนักกีฬาผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย-หญิง  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล  และนำรายได้
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาให้กับเด็กพิการทางสมองหรือกิจกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แข่งขันเดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน

พระบรมราโชวาทของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533 

ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ 

อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก 

ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัล

และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยข

องเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง.

(ที่มา http://www.ch7.com/news/news_speech.aspx)
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นางสาวกมลชนก ตังตกาญจนา จากจังหวัดกระบี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 กล่าวว่า เลือกเรียนที่ ม.อ.ปัตตานี เพราะสนใจด้านภาษาเกาหลี และทราบว่าภาษาเกาหลีที่ ม.อ.ปัตตานี
เปิดสอนเป็นที่แรก และมีหลักสูตรที่ดี เพราะได้มีการศึกษาหาข้อมูลของหลักสูตรบนเว็บไซต์ ม.อ.ปัตตานี 
และที่สำคัญผู้ปกครองที่บ้านเปิดโอกาสให้สิทธิ์เต็มที่ในการเลือกสาขาและสถานที่เรียน เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัย
จะดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างดีอีกประการหนึ่ง คือมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มาจากนอก

พื้นที่ 3  จังหวัด จำนวน 250 ทุน ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยในการแบ่งเบาภาระของทางบ้านด้วย

นางสาวมาลินี เริงสมุทร  จากจังหวัดกระบี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

 กล่าวว่า ตนจบการศึกษาจากโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และเลือกม.อ.ปัตตานี 
เป็นอันดับ 1 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์และ
สาเหตุที่เลือก ม.อ. ปัตตานี เพราะต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับพี่สาวศึกษาอยู่
ที่นี่ด้วย  พ่อแม่จึงไม่เป็นห่วงมากนัก  และรู้สึกประทับใจรุ่นพี่ที่ให้ความเป็นกันเองมาก

  นกัศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์แมส้ว่นใหญจ่ะเปน็ผูท้ีม่ภีมูลิำเนาในภาคใต้
แต่ก็ยังมีบางส่วนที่มาจากภาคอื่นๆของประเทศ เพื่อเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยในภาคใต้แห่งนี้

ซึ่งโดย ความรู้สึกของคนทั่วไปแล้ว การเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการ
สวนกระแส ความรู้สึกที่ยังกังวลจากข่าวสถานการณ์ในพื้นที่ แต่ด้วยความเชื่อมั่นในความ
เข้มแข็งทางวิชาการ ความมีชื่อเสียงของสถาบัน และความมั่นใจเรื่องการดูแลความปลอดภัย
ทำให้ “สงขลานครินทร์” ยังคงได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่จากทุกภาคของประเทศ เข้าศึกษา 
ณ วิทยาเขตปัตตานี

นางสาวธัญญามาศ มณีกุล จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 สาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาภาษาเกาหลีว่าโดยพื้นฐานเป็นคนชอบ

ภาษาเกาหลี เมื่อถึงช่วงที่ต้องเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรี จึงได้ปรึกษา
คุณพ่อเรื่องสถานที่เรียนคุณพ่อได้จัดเตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับคณะที่เปิดสอนภาษา

เกาหลีและแนะนำให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพราะทราบ
มาว่าสาขาที่เกี่ยวกับภาษาที่วิทยาเขตปัตตานี ค่อนข้างมีชื่อเสียงและมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
              “การที่คุณพ่อกล้าแนะนำให้มาเรียนที่ม.อ.ปัตตานี อาจจะเป็นสิ่งที่สวนทางกับผู้ปกครองท่านอื่นๆ แต่เพราะว่าคุณปู่
เคยรับราชการที่สงขลา และคุ้นเคยกับ ม.อ.ปัตตานี มานาน เลยไม่กังวลเรื่องสถานการณ์มากนัก เพราะเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย และที่สำคัญคิดว่านักศึกษาคงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของสถานการณ์ และโดยส่วนตัวคิดว่า ภาษาเกาหลีในปัจจุบันนี้  กำลังเป็น
ที่ต้องการของการประกอบอาชีพ และคิดว่าการเลือกทำหรือเรียนในสิ่งที่เราชอบจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะไปให้ถึงความสำเร็จได้” 
นางสาวธัญญามาศ มณีกุล กล่าวเพิ่มเติม
 นายวุฒิชัย มณีกุล บิดาของนางสาวธัญญามาศ กล่าวว่า ก้าวแรกที่มาถึง ม.อ.ปัตตานีรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ชาว ม.อ.ปัตตานี
มอบให้ มีกลุ่มนักศึกษาเข้ามาทักทายและคอยดูแลอย่างดี ทั้งบุคลากรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคอยตอบข้อซักถามอย่างดี ทำให้รู้สึกวางใจที่
ลูกสาวจะต้องใช้ชีวิตเล่าเรียนที่นี่และการที่เปิดให้ลูกเลือกในสิ่งที่ชอบด้วยตนเองโดยที่ผู้ปกครองไปปิดกั้นนั้น จะทำให้ลูก
มีความสุขในสิ่งที่เขาเลือกและสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างภาคภูมิใจ และถ้าพูดถึง ม.อ.ปัตตานี มีความมั่นใจในคุณภาพการเรียน
การสอน แม้อาจจะมีความกังวลบ้างในเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะดูแลความปลอดภัยอย่างดี
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นางสาวอักนราภัค ชอบค้า  จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 กล่าวว่า มาเรียนที่ ม.อ.ปัตตานี เพราะอยากมาอยู่กับคุณแม่ที่มาทำงานเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่จังหวัด
ปตัตาน ี สว่นตนเองตอ้งไปเรยีนทีก่รงุเทพฯ  ตัง้แตเ่ดก็ๆ เมือ่จบมธัยมศกึษาปทีี ่      6    ทีโ่รงเรยีนนารวีทิยา กรงุเทพฯ

ได้เลือกมาเรียนที่ ม.อ.ปัตตานี คิดว่าคณะรัฐศาสตร์เป็นคณะที่น่าสนใจ และมีความถนัดทางด้านสังคมศาสตร์
มากกว่าด้านอื่นๆและคิดว่าในพื้นที่ 3 จังหวัดนั้น การเลือกเรียนสาขาการปกครอง น่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
เมื่อจบการศึกษาแล้วอยากทำงานด้านที่เรียนมาในพื้นที่ที่ครอบครัวอยู่คือจังหวัดปัตตานี  ถึงจะไม่ใช่เป็นคน
ในพื้นที่แต่ก็ไม่รู้สึกกลัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 “อยากให้ลูกเป็นคนดีทำงานเพื่อสังคม เหมือนอย่างที่แม่ได้ทำอยู่ในขณะนี้ คือ ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ที่คอยดูแลความปลอดภัยให้แก่คนในหมู่บ้าน ซึ่งเห็นด้วยกับการเลือกเรียนสาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี หวังว่าลูกจบ
การศึกษาแล้วจะเป็นนักปกครองที่ดี ความซื่อสัตย์ ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคม
และประเทศชาติ” นางพาณิภัค ชอบค้ามารดาของนางสาวอักนราภัค กล่าวถึงความคาดหวังที่มีต่อลูกสาว

นายเทิดศักดิ์ ทรงศิริ  จากหจังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
  กล่าวว่า ตนเองจบการศึกษาจากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ   
เคยสอบโดยวิธีรับตรงได้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ แต่ได้สละสิทธิ์เนื่องจากอยาก
เป็นครูและได้สอบ admission เข้าเรียนสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์พ่อแม่ดีใจและตกลง
ให้มาเรียน เมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รู้สึกเป็นสถานที่แปลกตาแต่รู้สึก

เหมือนได้มาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง เพราะรุ่นพี่ดูแลดีและต้องการให้มหาวิทยาลัยแนะนำเรื่องการเรียน
และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกับนอกมหาวิทยาลัยต่างกันอย่างไร

 นางบษุา ทรงศริ ิ   มารดานายเทดิศกัดิ์ กลา่ววา่ ดีใจทีล่กูสอบเขา้เรยีนตอ่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี
ได้สำเร็จโดยเฉพาะสอบเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากลูกชายต้องการเป็นครู และลูกตัดสินใจที่จะสอบเข้าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แม้จะรู้สึกกังวลแต่ตามใจลูก ลูกเป็นเด็กขยันเรียนดี และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
จึงมั่นใจว่าลูกจะเป็นเด็กดี

              นายนคร กลิ่นสายทอง  จากจังหวัดกรุงเทพ ฯ  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

 กล่าวว่า ตนจบการศึกษาจากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร และระบบการสอบ 
Admission ได้สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร สาเหตุที่เลือก
สาขานี้ เพราะชอบศิลปะและเทคโนโลยี เมื่อมาถึงวิทยาเขตปัตตานี ไม่ได้มีความรู้สึกกลัว เพราะพี่นักศึกษา
คอยดูแลเป็นอย่างดีและเป็นกันเองมาก แต่รู้สึกไกลในการเดินทางจาก กรุงเทพฯมายังปัตตานี
 นายภัทรเศรษฐ์ สุบินภาวรภัทร์  น้าของนายนคร กล่าวว่า  เป็นห่วงบ้าง  เนื่องจากเรียนไกลบ้าน แต่เชื่อว่าในรั้ว
วิทยาเขตปัตตานี ย่อมมีความปลอดภัย เพราะหากภายในวิทยาเขตปัตตานี ไม่มีความปลอดภัยแล้วนักศึกษาปัจจุบัน
คงอยู่ไม่ได้ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องระวังตัวเป็นธรรมดาอยู่แล้ว

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 
ประจำปี  2553 โดยมี  รศ .ดร .บุญสม ศิ ริบำรุ งสุ ข  อธิการบดีมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาทุกศาสนา
ให้แก่บูรพคณาจารย์  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา
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 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ร่วมกับสถานฑูตเนเธอแลนด์และมูลนิธิเอเชีย จัดแถลงข่าว
โครงการเปิดพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมตันหยงบุหงาอุทยานศิลปวัฒน
ธรรมมลายูปาตานี  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา  โดยมี ผศ.พิเชษฐ์ 
เปียร์กลิ่น  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม ประธานมูลนิธิวัฒนธรรม
อิสลามภาคใต้  และ นายเรืองรวี  พิชัยกุล  ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส 
ตัวแทนมูลนิธิเอเชีย เป็นผู้ร่วมแถลง ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2553 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนทางวิชาการและพัฒนาพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้เป็นการเปิดพื้นที่แนวคิดมุมมอง
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในการกระจายภูมิความรู้อันเป็นอัตลักษณ์
มลายู-ปาตานีอย่างเปิดกว้าง กำหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์
ในการต่อรองให้มีพื้นที่ทางอัตลักษณ์มลายู-ปาตานี  โครงการดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนจากสถานฑูตเนเธอแลนด์และมูลนิธิเอเชีย คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 
มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  ศูนย์พิทักษ์
วัฒนธรรมภาคใต้เพื่อประชาธิปไตยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่าย
อาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต้ และชมรมศิลปวัฒนธรรม
มาลายูประเทศไทย 
 ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นภารกิจหลักสำคัญประการหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่นอกเหนือไปจากการผลิตบัณฑิต การศึกษาวิจัย/การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปกรรม และการบริการวิชาการต่อสังคมโครงการเปิดพื้นที่
ศิลปะและวัฒนธรรม ตันหยงบุหงา อุทยานศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดพื้นที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และการเสริมสร้างชุมชนทางวิชาการ พัฒนาพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรม
มลายปูาตาน ี กอ่ใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ยทางดา้นวฒันธรรม รวมไปถงึ
การเปิดพื้นที่ ให้องค์กรต่างๆ ได้มีกิจกรรมร่วมกันในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและทำนุบำรุงงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี, สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี, 

ศูนย์พิทักษ์วัฒนธรรมภาคใต้เพื่อประชาธิปไตยจังหวัดชายแดน
ภาคใต้, มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้,โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ, 
เครือข่ายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต้ ชมรมศิลปวัฒนธรรม
มลายูประเทศไทย โดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์และมูลนิธิเอเชีย
(Asia Foundation) เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
โครงการเปิดพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรม ตันหยงบุหงาอุทยานศิลป
วัฒนธรรมมลายูปาตานี เพื่อส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับการจัดการ
ศึกษาที่รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน 
ได้นำเสนอแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อกระจายภูมิ
ความรู้ อันเป็นอัตลักษณ์มลายู-ปาตานี ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และตระหนักถึงศิลปะ
และวัฒนธรรมมลายู-ปาตานี  อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการจัดการเรียน
การสอนโดยนำเอาความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมาบูรณาการ
ในการสร้ า งความรู้ ค ว าม เข้ า ใจต่ อกั นของบุ คลากร  นั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะนำ
มาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อีกทั้ง โครงการเปิดพื้นที่ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ตันหยงบุหงาอุทยานศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี จะก่อให้
เกิดการตระหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นหัวใจ
ในการรักษาชาติ
 ผศ.พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิ ทยา เขตปัตตานี  กล่ าวว่ า   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
อย่างเด่นชัด โดยพันธกิจด้านการเรียนการสอน คณะฯ ได้บูรณาการ
พันธกิจทั้ง 4 ด้านรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียน
การสอนโดยมฐีานของการวจิยั งานสรา้งสรรคเ์ปน็สำคญั   อยา่งไรกต็าม
นอกจากพันธกิจด้านการเรียน การสอนและการวิจัยหรือสร้างสรรค์
แลว้ ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมยงัคงเปน็หนา้ทีท่ีท่กุหนว่ยงานตอ้งปฏบิตัิ
ร่วมกัน ซึ่งคณะฯ ยังคงให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยควบคู่ไปกับการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้จัดทำโครงการทางด้านศิลปกรรม
เป็นจำนวนมากเพื่อให้สังคมและชุมชนได้มีส่วนร่วมและได้รับอรรถ
ประโยชน์ด้านทางศิลปกรรมสูงสุด เช่น โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์ : 

เปิดพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรม ตันหยงบุหงา
อุทยานศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี  
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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รักษ์วัฒนธรรมบนรากฐานแห่งความพอเพียง โครงการจัดหลักสูตร
ระยะสั้นด้านศิลปกรรมสำหรับครู-อาจารย์ด้านศิลปกรรม และผู้สนใจ
ทั่วไป เป็นต้น ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ล้วนมีส่วนในการพัฒนา
องค์ความรู้ให้เกิดขึ้น กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ คุณค่าความงาม
ทางด้านศิลปะก่อให้เกิดการรู้จักและเข้าใจตนเอง รวมทั้งสามารถ
สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมผลสัมฤทธิ์ของศิลปะจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติ และการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขให้กับสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนานักศึกษา
ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ตามนโยบายสถานศึกษา3 ดี ของกระทรวง
ศึกษาธิการได้แก่ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความ
เป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 ทั้งนี้ ยังมีภารกิจในด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจากการดำเนินงานด้าน
การจัดการศึกษาทางในศาสตร์ด้านศิลปกรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 8 ปี ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้จัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทำหน้า
ที่บริการวิชาการแก่สังคมชุมชนในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ภายใต้การบริหารที่มีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นฐาน ในปี 
พ.ศ. 2553 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิ
เอเชียในการส่งเสริมพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อเปิดพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส รวมไปถึงการแสดง
ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมชาววัง และชาวบ้านที่สะท้อนตัวตน
ของชาวมลายู - ปาตานีในจังหวัดชายแดนใต้ โดยกิจกรรมดังกล่าว
มีความสอดคล้องในการตอบสนองสังคมด้านการทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรมบนพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนอันเป็นหนึ่งใน
ภารกิจหลักของคณะฯ
 การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างงาน
วิชาการและงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมในเชิงกายภาพ โดยมี
การเปิดพื้นที่นิทรรศการศิลปะประกอบด้วย นิทรรศการดิเกฮูลู  
วังยากูเละ-การละเล่นและการเรียนรู้ 1 นิทรรศการโนราห์ สีละ 
มะโย่ง-การละเล่นและการเรียนรู้ 2 นิทรรศการกรงนก ทอผ้า ย้อมผ้า-

ชีวิตประจำวันและศิลปะการอธิบายตัวตน นิทรรศการวรรณกรรม 
วัฒนธรรมการเรียนรู้-การสร้างตัวตนของคนพื้นที่ นิทรรศการกริช - 
การสร้างตัวตนความเป็นชายพื้นถิ่น นิทรรศการโต๊ะบีแด การแพทย์
พื้นบ้าน-ชีวิตประจำวันในการเยียวยาในยามวิกฤติ นิทรรศการ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-ความรู้จักตัวตนและรู้จักโลกกายภาพ   นิทรรศ
การเรือกอและ-ชีวิตประจำวันที่ไม่ธรรมดาและความงามของการ
สร้างชีวิต การแสดงบนเวที ประกอบด้วยการแสดงกลุ่ม-โนราห์ 
วังยากูเละ  ดิเลฮูลู  มะโย่ง  และการบรรเลงไวโอลิน  การแสดงเล็ก - สีละ 
รองเง็ง อนาซิ ซาเยาะ เรือกอและและการตีกริช การนำเสนอบทความ
ทางวิชาการจากนักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน ในด้าน
วิถีชีวิตและการแสดง ด้านสุนทรียภาพและศิลปะร่วมสมัย ด้านภาษา
และวรรณกรรมมลายูปาตานี และด้านประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มลายู
ปาตานี การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ 
การแสดงสีละ มะโย่ง โนราห์ วายังกูเละ ดิเกร์ฮูลู  การแสดงโต๊ะบีแด 
การแพทย์พื้นบ้าน การแสดงวาดลวดลายเรือกอและการสาธิตการทำ
กริช และการแสดงรองเง็ง
 “คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความภาคภูมิใจที่นักวิชาการ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดพื้นที่ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมตันหยงบุหงา อุทยานศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี  
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการเสริมสร้างชุมชนทางวิชาการที่มีพลัง
ความร่วมมือจากองค์กรทางด้านวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ส่งเสริม
และทำนุบำรุงงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมลายูปาตานี  เพื่อทรง
คุณค่าการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญในการ
รักษาชาติ”  ผศ.พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น  กล่าวเพิ่มเติม
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ม.อ.ปัตตานี  จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา

น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ เชิญองคมนตรีปาฐกถาพิเศษ

เรื่องการถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทฯ  

ในช่วงแรกๆ เป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน ทรงวางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักการ
ทรงงานในเบื้องต้น เมื่อจะทำอะไรต้องหาข้อมูลก่อนทรงหาข้อมูล
ก่อนลงพื้นที่จริง ทรงตรวจสอบว่าสิ่งที่ ได้ทรงศึกษาจากเอกสาร
ข้อมูล กับพื้นที่จริงนั้น เหมือนกันอย่างไร เมื่อทรงแน่ชัดปัญหาความ
ต้องการของประชาชน อันเกิดมาจากการทำประชาพิจารณ์หรือ
ประชาคมแล้วเริ่มดำเนินโครงการท่ามกลางความเข้าใจ ถึงประโยชน์
ที่จะได้รับ จากนั้นก็นำไปปฏิบัติทุกขั้นตอนต้องมีการประเมินผล   
 “ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงสอนวา่   อยา่ตกใจ  อยา่เสยีใจ
ถ้าโครงการใดจะมีการผิดพลาด หรือไม่เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ให้ถือเป็นบทเรียน และศึกษาให้ละเอียด ทำไม พลาดตรงไหน 
ผิดตรงไหน และอย่าท้อถอย จงยอมรับความผิดพลาด ขอโทษ
ประชาชนและเริ่มต้นใหม่ ทรงสอนว่า พวกเราไม่ใช่เทวดา ที่จะทำ
ทุกอย่างให้ดีถูกต้องได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นเรื่องมนุษย์ปุถุชน
คนเดินดิน ดังนั้นการวางแผนที่ดีจะต้องไม่ย่อท้อ ไม่ท้อถอยต่อปัญหา
อปุสรรค  และตอ้งไมห่วัน่ไหว ตอ่เสยีงวพิากษว์จิารณด์ว้ย  ถา้การวพิากษ์
วิจารณ์ทำเพื่อความหวังดี ต้องยอมรับฟังด้วยสติด้วยความอดทน 
ความเข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดได้” 
 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ กล่าวถึงความเป็นมาของวันกัลยาณิวัฒนา ว่า เนื่อง
จากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยได้เริ่ม
ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้
และได้พัฒนามาอย่างเป็นลำดับ มีการปรับเปลี่ยนชื่อไปตามวาระ    
เพื่อความเหมาะสมตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ครอบคลุม
ภารกิจด้านวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ขอประทาน
ชื่อสถาบันจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับประทานนามว่า “สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2543  

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิ ทยา เขตปั ตตานี  จั ด ง านวั นกั ลยาณิ วัฒนา เพื่ อน้ อมรำลึ ก
พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การถวายงาน
รับใช้เบื้องพระยุคลบาทฯ” พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทุนสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายธีรเทพ ศรียะพันธุ์   
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมหัวส่วนราชการ นายอนุศาสน์ 
สวุรรณมงคล   สมาชกิวฒุสิภาจงัหวดัปตัตาน ี   รศ.ดร.บญุสม ศริ ิ   บำรงุสขุ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.สมปอง ทองผ่อง 
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ร่วมให้การต้อนรับ 
 ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“การถวายงานรับใช้ เบื้องพระยุคลบาทฯ” ความตอนหนึ่งว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์นั้น ทรงห่วงใยราษฎร และได้
พระราชทานแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำรกิวา่     4,๐๐๐  โครงการ
ซึ่ งได้ เริ่มดำเนินการมายาวนาน และได้มี
ความสำเร็จเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน
นับเนื่องมาหลายสิบปีจนถึงปัจจุบัน การทรง
งานด้านพัฒนา เริ่มจากการเสด็จพระราช
ดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ จึงเป็น
ที่มาของพระราชดำริในเรื่องต่างๆ ทรง
วางแผนและดำเนินการเป็นขั้นตอนสำหรับ
งานพัฒนา โดยเริ่มศึกษาทดลองในบริเวณ
พระราชวังที่ประทับก่อนการทรงงานพัฒนา
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 “วันกัลยาณิวัฒนา” เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระเมตตาและเป็นการเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาทิ ทรงเสด็จเปิดอาคารวิจัยทางแพทย
ศาสตร์ศึกษา ชื่อ อาคารรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร ทรงประทาน
เงินทุน 1 ล้านบาทเป็นการประเดิมกองทุน 100 ปี สมเด็จพระบรม
ราชชนก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนมูลนิธิทันตแพทยศาสตร์
ให้คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ พอ.สว. ทรงเป็นองค์
ประธานกิตติมศักดิ์กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมเด็จ
พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์
ทรงเริ่มต้นเป็นพระอาจารย์พิเศษ สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส อารยธรรม
ฝรั่งเศส และวรรณคดีฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 จนเมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ได้ทรงมีพระเมตตาเสด็จมาทรงสอนภาษาและ
วรรณคดีฝรั่งเศส ณ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งพระเมตตาในครั้งนั้น 
ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่คณาจารย์แล
ะนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทรงเป็นต้นแบบของครู ในวิธีการสอน
บทกวีนิพนธ์ฝรั่งเศสและยึดเป็นต้นแบบการสอนมาจนถึงปัจจุบัน
 ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ทรงได้รับการ
สถาปนาให้ทรงพระยศเป็น เจ้าฟ้าต่างกรมมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ได้ทูลเชิญเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง 
“ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์
ในภาคใต้” จวบจนกระทั่ง วันที่ 5 มิถุนายน 2543 ทรงประทาน
ชื่อ“สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ให้แก่หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดำเนินงานเกี่ยวกับทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเสด็จเยี่ยมทรงงาน ณ สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้ม
ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อวิทยาเขตปัตตานี 
 ผศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น  
“วันกัลยาณิวัฒนา” ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้กำหนด
จัดงานวันกัลยาณิวัฒนาขึ้ นในวันเสาร์ที่  5 มิถุนายน 2553 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
โดยมีกิจกรรมดังนี้ ภาคกลางวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายธีรเทพ 
ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ แล้วถวายสังฆทานเป็นพระกุศล  
เวลา  09.30 น. ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง “การถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทฯ” แล้วมอบโล่ให้แก่
ผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แล้วกล่าว
เปิดงาน นอกจากนี้กิจกรรมในงานยังประกอบด้วยการแสดงนิทรรศ
การศิลปกรรมเด็กเทิดพระเกียรติ นิทรรศการจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ 
และนิทรรศการศิลปกรรมไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ครั้งที่   4
 ภาคกลางคืนกิจกรรมงานราตรีกัลยาณิวัฒนาเริ่มในเวลา 
19.00 น.โดยรองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงานงานราตรีกัลยาณิวัฒนา 
เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การบรรเลงเพลง “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม”  
โดย วงดนตรีออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา การขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ โดย นายทิชากร คุปตวาณิชย์ นักร้องรางวัลชนะเลิศ 
เพลงพระราชนิพนธ์ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ และการแสดงวงดนตรีออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา
ร่วมกับ นักร้อง PSU JUNIOR FANTASIA
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 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกาหลีศึกษา เพื่อผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย  
ณ โรงแรมภูเก็ตรอยัลซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  โดยมี รศ.ดร.ปรารถนา   
กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2553 
เพื่อระดมความคิดการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับ
มัธยมศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียน
การสอนภาษาเกาหลีในปะเทศไทย โดยมีผู้แทนจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้แทนจากสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย และ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย โดยมีประเด็นการ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การจัดการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย วิธีการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี  การผลิตคู่มือ
เรียนหนังสือ  เงื่อนไขการกำหนดภาษาเกาหลีให้เป็นวิชาที่ใช้สอบ
เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
 รศ.อาหวัง ล่านุ้ย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวของความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มมากขึ้น
ในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การท่องเที่ยว การแพทย์ 
สื่อสารมวลชนและศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้สาธารณรัฐเกาหลี
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของสังคมไทย ขณะเดียวกันส่งผลต่อ
ความต้องการศึกษาภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาในประเทศไทย
ให้ เพิ่ มขึ้ นอีกด้ วย คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ตระหนักถึงความ
สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
เกาหลี จึงได้เปิดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีขึ้นเป็นสถาบันแรก
ในระดับอุดมศึกษาของไทย เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดและสร้างสรรค์
องค์ความรู้รวมไปถึงแหล่งรวบรวมทรัพยากรทางเกาหลีศึกษา
ที่สำคัญ สืบเนื่องจากขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มมากขึ้น  ขณะเดียวกันความ
ต้องการด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
มีความต้องการเพิ่มขึ้นด้วยทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยม
ศึกษา แต่ยังไม่มีองค์กรหลักในการสนับสนุนการสอนภาษาเกาหลี
ในระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นในฐานะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีเป็นสถาบันแรก
ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมทรัพยากรทาง
เกาหลี เพื่อสนับสนุนการขยายการสอนภาษาเกาหลีอย่างมี

ประสิทธิภาพ และยังเป็นตัวแทนในการดำเนินการโครงการ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนการสอนภาษาเกาหลี
ในระดับมัธยมศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนภาษาเกาหลี เพื่อเป็นผู้นำเสนอนโยบายโดยสร้าง
เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับโรงเรียนมัธยม
ศึกษาให้เกิดขึ้นโดยอาศัยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นกลไก
เบื้องต้นที่จะจัดตั้งเกาหลีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของไทย
 รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิ เทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไก
สำคัญต่อความเจริญและการพัฒนาในทุกด้านของทุกประเทศ 
และสำหรับประชาชน แล้วการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ดีในการ
ส่งเสริมความมีคุณภาพ และสร้างโอกาสก้าวหน้าให้แก่ตนเอง  
การจัดการศึกษาด้านเกาหลีศึกษาในประเทศไทยเป็นเรื่องสำคัญ
เฉพาะหน้าอย่างหนึ่งต่อการสัมพันธ์กับสาธารณรัฐเกาหลีใน
หลายๆ ด่าน ยิ่งไปกว่านั้นในฐานะของประชาชนการศึกษาเกี่ยวกับ
เกาหลีอย่างจริงจังย้อมสร้างโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ 
ทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่อความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของ
ทั้งสองประเทศซึ่งสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค นับเป็น
เรื่องที่น่ายินดีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นความ
สำคัญของเกาหลีศึกษาจึงได้เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านนี้ขึ้น
ในประเทศไทย และกำลังขยายบทบาทไปสู่ระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มผู้บริหารในโรงเรียนได้รับทราบถึงแนวโน้ม
ของความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี รวมไปถึงความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนให้การศึกษา เพื่อความเข้าใจของทั้งสอง
ประเทศเกิดขึ้น ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้แทนจากสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยและ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ  การจัด
การเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทย วิธีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี 
การผลิตคู่มือเรียนหนังสือ  เงื่อนไขการกำหนดภาษาเกาหลีให้เป็น
วิชาที่ใช้สอบเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่อไป

แผนกวิชาภาษาเกาหลี จัดสัมมนาเกาหลีศึกษา  

เพื่อผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย
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 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อนักวิจัย
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ในที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่
3 มิถุนายน 2553  จำนวน 3 คน ได้แก่ 
  ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขต
ปัตตานี รางวัลที่ได้รับคือนักวิจัยดีเด่นในโครงการขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก เรื่องยางพาราประจำปี 2552 ชื่อผลงานวัสดุแผ่นรองพื้น
จากยางดรัมป์ประสานด้วยพอลิยูริเทน หน่วยงานที่ ให้รางวัล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
    รศ.อาซีซัน แกสมาน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขต
ปัตตานีรางวัลที่ได้รับคือ นักวิจัยดีเด่นในโครงการขนาดใหญ่ LPR 
เรื่องยางพารา ประจำปี 2553 ชื่อผลงานโครงการต้นแบบการ
ผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรม
และต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสระน้ำ
และสายยางยืดหน่วยงานที่ให้รางวัลสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 
  นายสมศักดิ์ บัวทิพย์ นักวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ชื่อผลงานค้นพบ “ไอ้เท่ง” 
(Aiteng ater) ทากทะเลชนิดใหม่ของโลก ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 
สุดยอดการค้นพบสปีชีส์ใหม่แห่งปี 2009 จากสถาบันนานาชาติ
เพื่อการสำรวจสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ หรือไอไอเอสอี (International
Institute for Species Exploration: IISE) มหาวิทยาลัย
แอริโซนาสเตต (Arizona State University) สหรัฐอเมริกา และ
คณะกรรมการนักอนุกรมวิธานนานาชาติ ซึ่งได้คัดเลือกสิ่งมีชีวิต
ชนิดใหม่จากทั่วโลกกว่าหลายพันสปีชีส์ให้เหลือเพียง 10 สปีชีส์

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดีในที่ประชุมคณบดี

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

11



ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมบ่ายวันพุธ 

เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
จัดพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมสำหรับอาจารย์ทุกสัปดาห์พร้อมกัน
ทุกคณะวิทยาเขตปัตตานี เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะสังคม
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
 รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
กล่าวว่า ด้วยในปีการศึกษา 2553 ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
ได้จัดตารางสอนให้มีเวลาว่างช่วงบ่ายทุกๆวันพุธรอบสัปดาห์ เวลา 
13.00-16.00 น. พร้อมกันทุกคณะและชั้นปี เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาและดูแลนักศึกษา เช่น การปรับพื้นฐานวิชาการ การมีโอกาส
ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น และเสริมกิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
การบริหารงานของคณะ/วิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเปิด
โอกาสให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ เช่น การประกัน
คุณภาพ การประกันคุณภาพข้อสอบ การพัฒนาผลงานของอาจารย์ 
เป็นต้น สำหรับปฏิทินกิจกรรมแยกแต่ละคณะ/วิทยาลัย อาทิตย์ 
คณะรัฐศาสตร์  ประกอบด้วยกิจกรรมสำหรับอาจารย์ ได้แก่ ประชุม
กรรมการวิชาการประจำคณะรัฐศาสตร์ ประชุมทีมบริหารคณะ
รัฐศาสตร์ อธิการบดี และรองอธิการบดี วิทยาเขตพบคณาจารย์  
เตรียมงาน ม.อ.วิชาการปี 2553 ส่งข้อสอบกลางภาค/การประกัน
คุณภาพข้อสอบ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ อบรมพัฒนา
อาจารย์โดยกองบริการการศึกษา  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 
1-4 โครงการรวบรวมบทความบทความทางวิชาการรัฐศาสตร์ชาย
แดนใต้ กิจกรรมสำหรับนักศึกษา ได้แก่ คลินิกวิชาการให้คำปรึกษา
ในการเรื่องการเรียนสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกชั้นปี ฝ่าย
กิจการนักศึกษาพบปะผู้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 โครงการชาว ม.อ.
ร่วมใจห่างไกลการพนันชั้นปีที่ 1-4 กองบริการการศึกษา พบนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ศิลปกรรมศาสตร์ โครงการตามรอยโสกราตีส ครั้งที่ 1 ชั้นปีที่ 1-4 
การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยคุณสุผจญ  

กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการทีวี English Breakfast วันเสาร์ 9.00 น. 
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS โครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผล
การเรียนอ่อนและนักศึกษาภาวะรอพินิจ ประจำปีการศึกษา 2553 
ชั้นปีที่ 2-4 โครงการเสวนาทางวิชาการ ชั้นปีที่ 2,3 กองกิจการ
นักศึกษา พบปะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัย
อิสลามศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหา
ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 คลินิกวิชาการ
ให้คำปรึกษาในการเรื่องการเรียนสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 
ทุกชั้นปีกิจกรรมเตรียมตัวสอบและติวข้อสอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมสำหรับอาจารย์  
ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  อธิการบดีและรองอธิการบดี
วิทยาเขตพบอาจารย์ อาจารย์จัดทำข้อสอบและส่งข้อสอบ KM 
อาจารย์ที่ปรึกษา KM ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา KM เพื่อจัดทำ
หลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียน อบรมและ
พัฒนาอาจารย์โดยกองบริการการศึกษา กิจกรรมสำหรับนักศึกษา 
ได้แก่ นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและตรวจสอบการลงทะเบียน
เรียน  นักศึกษาเสรีเรียนติวและซ่อมเสริม  ฝ่ายวิชาการพบปะนักศึกษา
เรื่องหลักสูตรและงานทะเบียน กิจกรรม “สื่อรักจากใจถึงพ่อ” กอง
กิจการนักศึกษาพบนักศึกษา โครงการ “ลีลาวิชาชีพครู” โครงการ
พี่ติวน้องและเพื่อนติวเพื่อน กิจกรรมสัมพันธ์วิชาเอกเตรียมความ
พร้อมกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมเสริมหลักสูตรและตรวจสอบการจบ
เป็นรายบุคคล โครงการ “นิทรรศการหนังสือสื่อตัวตน”
 คณะวิทยาการสื่อสาร ประกอบด้วยกิจกรรมสำหรับอาจารย์ 
ได้แก่ ประชุมกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี อธิการบดี
และรองอธิการบดีวิทยาเขตพบคณาจารย์ งาน ม.อ.วิชาการประชุม
กรรมการวิชาการคณะ/กรรมการประกันคุณภาพ (ข้อสอบ) อบรม
และพัฒนาอาจารย์ โดยกองบริการการศึกษาประชุมกรรมการ
วิชาการคณะ ประกันคุณภาพข้อสอบ   กิจกรรมสำหรับนักศึกษา ได้แก่  
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
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รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

Healthy University ชั้นปีที่ 1-4 กิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึก
สาธารณะ  ชั้นปีที่ 1-4 กองบริการการศึกษาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนาเฉพาะสาขาวิชาสำหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2-4(แต่ละสาขาคิดกิจกรรมร่วมกัน)อาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา กิจกรรมสอนเสริมฯพี่ติวน้องชั้นปีที่ 1 (การสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรยีนภาษาองักฤษ  โดย คณุสผุจญ    กลิน่สวุรรณ   พธิกีรรายการทวี ี
English Breakfast  วันเสาร์ 9.00 น. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)    กิจกรรม
สร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะ (การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ โดย คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการทีวี English 
Breakfast  วันเสาร์ 9.00 น. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)   กิจกรรมสร้าง
เสริมจิตสำนึกสาธารณะ  “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมสำหรับอาจารย์  
ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา โครงการ Big Cleaning อธิการบดี
และรองอธิการบดีวิทยาเขตพบคณาจารย์ ประชุมคณาจารย์ คณะศิลป
กรรมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  โครงการสื่อเสียง
ศิลปกรรม “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” งาน ม.อ.
วิชาการ ประเมินคุณภาพข้อสอบประชุมคณาจารย์ประจำคณะฯ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร   60  ชั่วโมง   ประชุมทีมผู้บริหารคณะฯ   โครงการ
แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการกีฬาสัมพันธ์ คณะฯ อบรมและพัฒนาอาจารย์ โดยกองบริการ
การศึกษา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพห้องเรียนเสมือน (VC) 
สำหรับอาจารย์และผู้สนใจคณะฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                 
“การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” กิจกรรมสำหรับนักศึกษา ได้แก่  
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาโครงการ Big Cleaning กองบริการ
การศึกษาพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ศิลปกรรมศาสตร์  Transcript กิจกรรมสำหรับ
นักศึกษาทุกชั้นปี โครงการบ่มเพาะและแก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ำ (การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โดย 
คุณสุผจญ    กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการทีวี  English  Breakfast  วันเสาร์ 
9.00 น. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 60 ชั่วโมง   
งานประกันคุณภาพพบปะนักศึกษา กองกิจการพบนักศึกษาคณะศึกษา
ศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ โครงการ
แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
โครงการกีฬาสัมพันธ์คณะฯ โครงการเตรียมความพร้อมคุณภาพ
บัณฑิตสู่การประกอบอาชีพ  โครงการเลี้ยงส่งพี่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วยกิจกรรมสำหรับอาจารย์  ได้แก่  ประชุม 
SAR  อบรมการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน  ประชุม TQF   พุธเสวนา   
Faculty Speaking Club อธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขตพบ
คณาจารย์  งาน ม.อ.วิชาการ  ประชุมคณะกรรมการคุณภาพข้อสอบ 
/ ส่งข้อสอบกลางภาค การจัดทำ TOR/LU ประชุมภาควิชา/แผนกวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา อบรมและพัฒนาอาจารย์โดยกองบริการ
การศึกษา กิจกรรมสำหรับนักศึกษา ได้แก่  โครงการ  English Day  
กองบริการการศึกษาพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการสื่อสาร   
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ตัวแทนนักศึกษาวิชาเอกการจัดการ
สารสนเทศการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โดย 
คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการทีวี English Breakfast  
วันเสาร์ 9.00 น. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยกิจกรรม
สำหรับอาจารย์ ได้แก่ คณบดีพบนักวิจัย กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ
กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตอน รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
พบปะคณาจารย์บรรยายวิชาการ ginjv’ ทำอย่างไรให้ได้ศอ (เมื่อ
ยังหนุ่ม) และเรื่องเทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

วิทยากรได้แก่ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล TQA:โครงร่างองค์กรกิจกรรม
ทีภ่าควชิา ประสบการณง์านวจิยั หรอืประสบการณก์ารเรยีนปรญิญเอก
ในต่างแดน ประกันคุณภาพ เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน  
วิทยากรได้แก่ รศ.ดร.รพีพรรณ วิฑิตสุวรรณกุล งานสัปดาห์วิชาการ
สถาบันฮาลาล วิทยากรได้แก่รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารฮาลาล งานสัปดาห์วิชาการ 
วันวิทยาศาสตร์ เปิดตัวหน่วยวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำวิจัย
ด้านการเรียนการสอน/วิจัยในชั้นเรียน  วิทยากรได้แก่  รศ.ดร.ชิดชนก  
เชิงเชาว์ การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)  วิทยากร
ได้แก่ ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา การเตรียม Manuscript วิทยากรได้แก่ 
ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล อบรมและพัฒนาอาจารย์ โดยกองบริการ
การศึกษา บรรยาย ใส่ใจใน 5 ส. วิทยากรได้แก่ ผศ.คำรณ พิทักษ์  
บรรยาย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: นโยบายและแนวทางการจัดการ
สำหรับการเรียนการสอน วิทยากรได้แก่รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
วิทยาเขตหาดใหญ่กิจกรรมสำหรับนักศึกษา ได้แก่ กิจกรรม โครงการ
พบปะผู้บริหาร โครงการรวมพลคนนักวิทย์ สู่สปีริทนักศึกษา  
โครงการส่งเสริมสุขภาพ กองบริการการศึกษาพบนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
คณะวิทยาการสื่อสารกิจกรรม ภาควิชาโครงการพบปะอาจารย์
ที่ปรึกษา โครงการสำนึกรักษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โดย คุณสุผจญ    
กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการทีวี English Breakfast วันเสาร์ 9.00 น. 
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) กิจกรรมติวและเตรียมความพร้อมใน
การสอบ/ปรึกษาอาจารย์ งานสัปดาห์ วิชาการและวันวิทยาศาสตร์  
กองกิจการพบนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร โครงการ
ทักษะการบริหารจัดการ กิจกรรมภาควิชา นักศึกษาชั้นปี1พบปะ
อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการอบรมทักษะชีวิต
โครงการระบบบริหารอุตสาหกรรม โครงการอบรมและพัฒนาอาจารย์ 
โดยกองบริการการศึกษา โครงการผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ 
“เฒ่าแก่น้อย” กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติ โครงการ
เรื่องเล่าจากวันวาน โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รว่มใจพี่ใหน้อ้งดอ้ยโอกาส     โครงการอบรมวธิกีารหางาน   การสมคัรงาน 
และการสอบสัมภาษณ์ กิจกรรมรวมพลคนทำดี เพื่อศักดิ์ศรี
ของชาวศรีเลือดนก โครงการเรียนรู้ความหลากหลายท่ามกลาง
ความสวยงามของสังคมไทย วิทยาลัยอิสลามศึกษา ประกอบด้วย
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาได้แก่ ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
ความสำคัญของนักศึกษาที่มีต่อสังคม กองบริการการศึกษา
พบนักศึกษาคณะ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ศิลปกรรมศาสตร์ บทบาทเยาวชนกับการเป็นแบบอย่างที่ดี งาน ม.อ.
วิชาการการเตรียมตัวสอบ (การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยคุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการทีวี 
English Breakfast  วันเสาร์ 9.00 น. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) แนวทาง
การเรียนที่ประสบผลสำเร็จ โครงการบุคลิกภาพนักศึกษา บทบาท
เยาวชนกับการเป็นแบบอย่างที่ดี กองกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์  
พบอาจารย์เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ และทำความเข้าใจการลงทะเบียน
เทอมต่อไป ผู้บริหารและอาจารย์พบปะนักศึกษา โครงการเส้นทาง
นักศึกษาสู่การเป็นนักกิจกรรม จิตอาสาของนักกิจกรรม นักกิจกรรม
กับการพัฒนาสังคม อิสลามกับวันปีใหม่  งานวันเด็กแห่งชาติ ประโยชน์
ของนักกิจกรรม ภารกิจนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยฯ  การเป็นรุ่นพี่ดี  โครงการติวบางวิชา

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดแสดง
ผลงานศิลปะของคณาจารย์ และศิษย์เก่า ชื่อชุด “หนึ่งเสียง
ศิลปกรรมช่วยยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” จำนวน 20 ผลงาน 
โดยสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภาที่ทรงตอบรับเป็น “ ทูตสันถวไมตรี ” (Goodwill 
Ambassador) ให้กับกองทุนการพัฒนา เพื่อสตรีแห่งสห
ประชาชาติ (ยูนิเฟม) ในโครงการ Say NO to Violence against 
Women ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมีการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ จำนวน 5 วิทยาเขต ทั้งนี้
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มอบผลงานสร้างสรรค์ให้
วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 4 ชิ้นงาน จากผู้สร้างสรรค์ จำนวน 
2 ท่าน คือ อาจารย์นิแอ นิแต ต้นแบบประติมากรรมนูนต่ำ 
ด้วยดินเหนียว ขนาด 130x140 เซนติเมตร และอาจารย์สุดารัตน์ 
สุกาพัฒน์ วัสดุผสมบนผ้าใบขนาด 130x140 เซนติเมตร
ซึ่งผลงานศิลปกรรมดังกล่าว ได้จัดแสดงไปแล้วเมื่อวันที่ 19-26 
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 
60 ปี โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2540 
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ให้เกียรติเป็นประธาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานศิลปะ 

“หนึ่งเสียงศิลปกรรมช่วยยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง”

 งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
ให้แก่นักศึกษาใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ
การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมดขององค์กรกิจกรรม
นักศึกษาปัจจุบันมีองค์กรกิจกรรมนักศึกษาที่อยู่ ในความดูแล
และรับผิดชอบของงานกิจกรรมนักศึกษา ทั้งหมด 30 องค์กรคือ  
องค์การบริหารองค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษา
7 คณะ/ชมรม 19 ชมรม และพรรคนักศึกษา 3 พรรค

เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา
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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




