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 นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ได้ เป็นประธานในพิธี เปิดงานมหกรรม 
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2554  
ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานจีดัขึน้เมือ่วนัที ่2-10 กรกฎาคม 
2554 รวม 9 วัน 9 คืน เป็นประจำาทุกปี โดยมีกงสุล
อินโดนีเซียประจำาจังหวัดสงขลา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร ์หวัหนา้สว่นราชการในจงัหวดัปตัตานแีละ
ประชาชน กว่า 1,000 คน มาร่วมงาน 
 ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงการจัดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 19 ว่า ศิลปวัฒนธรรมมี
ความสำาคัญยิ่งต่อการดำารงความเป็นชาติ เพราะชาติที่มี
อารยธรรมย่อมมีสิ่ งที่ เป็น เอกลักษณ์ของตนเอง
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดยสถาบนัวฒันธรรมศกึษา
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย ใน
การทำาหน้าที่ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จึงได้จัดงาน “มหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม” ขึ้น และได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี ปีนี้นับ
เปน็ครัง้ที ่19 ทัง้นีโ้ดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชศ้ลิปวฒันธรรม
เปน็สือ่สรา้งภาพลกัษณท์ีด่ตีอ่สายตาของชาวไทยและตา่ง
ประเทศให้เห็นคุณค่าทางความงามของวัฒนธรรม เพื่อ
อนรุกัษแ์ละเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมอนัเปน็เอกลกัษณข์อง
ภาคใต้ และสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความร่วมมืออันดีระหว่าง 
ประชาชนในท้องถิ่น ส่วนราชการ และเอกชน ตลอดจน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวง
วฒันธรรม ประธานในพธิเีปดิงานมหกรรมศลิปวฒันธรรม
ครั้งที่ 19 กล่าวว่า การตระหนักในความสำาคัญของ 
ศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า ศิลปวัฒนธรรมไทย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนล่างที่มี
ลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรมจะได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่ ม.อ.ปัตตานี
และเผยแพร่แก่สังคมในวงกว้าง ดังจะเห็นได้จาก
วตัถปุระสงคใ์นการจดังานมหกรรมศลิปวฒันธรรม 
ครั้งที่ 19 ที่รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ได้
รายงานใหท้ราบ และหวงัวา่การจดังาน “มหกรรม
ศลิปวฒันธรรม” ครัง้ที ่ 19 ของสถาบนัวฒันธรรม
ศกึษากลัยาณวิฒันา ในครัง้นี ้จะชว่ยประสานความ
เขา้ใจอนัดรีะหวา่งกลุม่ชนในชาต ิซึง่นอกจากจะกอ่
ใหเ้กดิความผาสกุในการอยูร่ว่มกนัแลว้ ยงัเปน็การ
เสริมสร้างความมั่นคงและภาพลักษณ์อันดีให้แก่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากนั้นปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมได้เปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 
100 ปี ชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทศันศลิป ์ไดเ้ยีย่มชมการออกรา้นนทิรรศการ
สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน เปิดนิทรรศการภาพถ่าย  
วันนี้ที่ปัตตานี  ภายใต้โครงการอบรมการถ่ายภาพ
แบบมืออาชีพกับศิลปินแห่งชาติ
 สำ าหรับกิจกรรมการแสดงในงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมในวันแรก ประกอบด้วย
การแสดงนาฏศิลป์จาก โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
การแสดงนาฏศิลป์อินโดนีเซีย จากสถานกงสุล
อินโดนีเซีย ประจำาประเทศไทย การแสดงพื้นบ้าน 
คณะดิเกร์ฮูลู สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยา 
ณิวัฒนา การแสดงนาฏศิลป์จาก ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต 
การแสดงนาฏศลิปจ์าก ม.อ. วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน ี
การแสดงนาฏศิลป์จาก ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย  
ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี ส่วนกิจกรรมสำาคัญในอีก  
8 วันต่อไปได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัย 
และโรงเรียนต่าง ๆ การแสดงหนังตะลุง มโนห์รา 

การประชนัดเิกรฮ์ลู ูนทิรรศการศลิปกรรมรว่มสมยั
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ การประกวดสาวงาม 3 
วัฒนธรรม การออกร้านจำาหน่ายสินค้าพื้นเมือง

และสินค้าโอทอป เป็นต้น m
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พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ 

ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม

ของทหารรักษาพระองค์

วันอาทติย์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐
---------------------

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดียิ่งนัก ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางทหาร
รกัษาพระองคใ์นพธิตีรวจพลสวนสนามในวนันี ้ขอขอบใจในไมตรจีติของทกุคน 
และขอสนองพรกันทั้งไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน

ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคงเปน็ปึกแผ่นมาได้ ก็เพราะ
เราทกุคนมคีวามสำานกึตระหนกัในความเปน็ไทย และหนา้ทีท่ีจ่ะธำารงรกัษาชาติ
ประเทศไว้ให้เปน็อิสระมั่นคง ตามประวัติการณ์ที่ปรากฏมา คนไทยจึงมีจิตใจ
ผูกพันปรองดองเปน็อันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกพวกแยกเหล่า มีปรกติสามัคคี
พร้อมเพรียงกันเสมอ แต่สถานการณ์บ้านเมืองเราในทุกวันนี้ เปน็ที่ทราบแก่ใจ
ของเราทุกคนอยู่แล้วว่า ไม่น่าไว้วางใจ พูดได้ว่า หากคนไทยขาดความสำานึก
ในชาติ ขาดความสามัคคี ก็อาจประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงขอให้ทหาร
ทกุคน และชาวไทยทกุคนทกุหมูเ่หลา่ ไดพ้จิารณาตดัสนิใจวา่ ประเทศชาตขิอง
เรานัน้ สำาคญัควรทีเ่ราจะรกัษาไว ้ใหย้ัง่ยนืตอ่ไปหรอืไม ่ถา้เหน็วา่สำาคญั มัน่ใจ  
ก็ขอให้สังวรระวังกายใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์สุจริต พยายามลดอคติ และ
เสริมสร้างความเมตตาสามัคคีในกันและกัน ไม่ว่าจะทำาการสิ่งใด ให้ยึดเอา
ความมั่นคงปลอดภัยของชาติเปน็ที่หมายสูงสุด

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งอำานาจแห่ง
ความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจในชาติบ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทุก ๆ ท่าน ประสบ
แต่ความสุขสวัสดี และความสำาเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน

(ที่มา : สำานักราชเลขาธิการ www.ohmpps.go.th)
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ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม

ศิลปวัฒนธรรม ที่ ม.อ.ปัตตานี

มุมหนึ่งในเขตรั้วสีบลู

ม.อ.ปัตตานี เปิดรับนักศึกษาพิการไร้แขนขาเข้าเรียน

ให้ความมั่นใจว่าจะสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้

ภาพเป็นข่าว

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 19

วันกัลยาณิวัฒนา ณ ม.อ.ปัตตานี เชิญนักวิชาการปาฐกถาพิเศษ

เทิดพระเกียรติ และแสดงหุ่นละครเล็ก “โจหลุยส์”

ม.อ. ผ่านสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยคุณภาพในเอเชีย จัดอันดับโดย QS

กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมฐานแนะนำาหน่วยงานต่าง ๆ ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสริมกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่

ศวชต. จัดอบรมการจัดทำาฐานข้อมูล

สำาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเยียวยา

 มุมหนึ่ง...ในเขตรั้วสีบลู



Prince of Songkla UniversityPSU PATTANI CAMPUS

วารสารข่าว ศรีตรัง  

Prince of Songkla UniversityPSU PATTANI CAMPUS

4

 “ควรให้การเรียนของนางสาวตอยยีบะห์ สือแม เป็นไป

ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย แต่เราอำานวยความสะดวกให้กับ 

นางสาวตอยยีบะห์ ในส่วนที่ไม่สามารถทำาได้ตามวิธีปกติเนื่องจากความ

พกิารเปน็อปุสรรค สว่นเนือ้หาการเรยีนควรเปน็ตามมาตรฐาน เพราะถา้ต่ำา

กว่ามาตรฐานก็จะจบออกไปประกอบอาชีพไม่ได้” ศ.ดร.ไพรัช ธัชนพงษ์ 

รองประธานคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ 

ได้ยกพระราชดำารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

มาบอกเล่าให้ท่ีประชุมทราบ เม่ือเดินทางประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เรื่องการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ของนางสาวตอยยีบะห์ สือแม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554  

ห้องประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี  

 นางสาวตอยยีบะห์ สือแม นักเรียนพิการจากจังหวัดนราธิวาส 

ที่ปราศจากแขนขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำาเนิด ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการ

เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทางด้านการเรียน การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน การปรับ

สภาพบา้น และดา้นเศรษฐกจิของครอบครวั ทำาใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองทั้งการเรียนและการช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้นตามลำาดับ ปัจจุบันกำาลังจะ

เข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี ซึง่เปน็คณะและมหาวทิยาลยัทีม่คีวามใฝฝ่นั

 ผลจากการสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งอำานวยความสะดวกในการเพิ่ม

ศักยภาพให้กับนางสาวตอยยีบะห์ ทำาให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำา

กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำางานส่งครู มีทักษะการ

ใชโ้ปรแกรม Microsoft Word รว่มกบัโปรแกรมแปน้พมิพบ์นจอภาพ  โปรแกรม 

Paint ในการวาดรูป โปรแกรม Power point ในการนำาเสนองาน โปรแกรม 

Math pad ในการตัง้โจทยเ์ลขและคดิคำานวณ สว่นการอา่นหนงัสอืนัน้สามารถ

เปิดอ่านหนังสือเองได้โดยการติดแถบกระดาษแข็งติดไว้ที่กระดาษทุกหน้า   

ส่วนการเคลื่อนไหวนั้นใช้รถเข็นไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับที่นั่งขึ้นลงถึงพื้น 

ในการเดนิทางดว้ยตนเอง โดยสามารถควบคมุการขบัเคลือ่นรถเขน็ไฟฟา้อยา่ง

คล่องแคล่ว ทั้งการวิ่งบนทางราบและขึ้นลงทางลาดไปยังสถานที่ต่าง ๆ  โดยไม่

เป็นภาระต่อใคร

ม.อ.ปัตตานี เปิดรับนักศึกษาพิการไร้แขนขาเข้าเรียน
ให้ความมั่นใจว่าจะสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้

สาวตอยยีบะห์ สือแม 
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รปูแบบตา่ง ๆ  และการชว่ยเหลอื ผูข้าดโอกาส อยา่งการรบันกัศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่ง

ทางร่างกาย สภามหาวิทยาลัยมีมติสามารถรับนักศึกษากลุ่มนี้ตามความพร้อมของ

นักศึกษาและสถานที่ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้

รับนางสาวตอยยีบะห์ สือแม ผู้พิการแขนขา และนางสาวโซเฟีย สือแม น้องสาว ซึ่งอยู่

ในความดูแลของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี  ในปีการศึกษา 2554 ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการสื่อสาร 

เปน็กรณพีเิศษ ซึง่มหาวทิยาลยั เตรยีมความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน รวมทัง้

การจดัเตรยีมสถานทีเ่พือ่เอือ้อำานวยความสะดวกในการเขา้เรยีนของนกัศกึษาดงักลา่ว 

โดยจัดทำาทางลาดตามอาคารต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะต้องไปติดต่อหรือใช้บริการ รวมถึง

ปรบัแนวทางการใหบ้รกิารการใชห้อ้งสมดุเพือ่ใหผู้พ้กิารสามารถใชบ้รกิารได ้นอกจาก

นี้ได้จัดที่พักให้ครอบครัวนักศึกษาอาศัยอยู่ระหว่างที่เข้าเรียน ที่ ม.อ.ปัตตานี จัดหา

งานใหม้ารดา รวมทัง้การวางแผนปรบัสถานทีเ่รยีนและปรบักจิกรรมการเรยีนใหเ้หมาะ

สมต่อศักยภาพในการศึกษาของ นางสาวตอยยีบะห์ สือแม  อันเนื่องจากข้อจำากัดของ

ความพิการ

 ผศ.สมปอง ทองผอ่ง รองอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นสถาบันการ

ศกึษาระดบัอดุมศกึษาแหง่แรกของภาคใตท้ีม่ี

เป้าหมายหลักในการกระจายโอกาสทางการ

ศกึษาแกท่อ้งถิน่ทกุระดบัชัน้ นบัจาเหตกุารณ์

จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องตกอยู่ในพื้นที่ที่มี

ความเสีย่งจนถงึปจัจบุนั ยิง่เปน็การทา้ทายให้

มหาวิทยาลัยต้องอยู่ได้และตอบโจทย์สังคม

ด้วยการแสดงบทบาทด้านการศึกษาใน 

ประกอบอาชพีดงักลา่วได”้ รศ.ดร.อิม่จติ เลศิพงษส์มบตั ิ

คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติม

 นางสาวตอยยีบะห์ สือแม เปิดเผยถึงความรู้สึก

ว่า ดีใจและตื่นเต้นที่สามารถเข้าศึกษาในสาขาและสถาบัน

การศกึษาทีใ่ฝฝ่นั ทัง้ ๆ  ทีต่นเองแขนขาพกิาร  มคีวามมัน่ใจ

ในความดแูลของมหาวทิยาลยั ในขณะทีต่นเองตอ้งปรบัตวั

เองให้เข้ากับผู้อื่นได้โดยไม่เป็นภาระ ต้องมีความพยายาม

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทางร่างกาย การก้าวเข้าสู่ รั้ ว

มหาวิทยาลัยต้องเจออุปสรรคอีกมาก อย่างในการใช้ชีวิต

ประจำาวัน การเรียน  แต่เชื่อว่าเป็นจุดพิสูจน์ความสามารถ

ของเรา จะผา่นจดุนีไ้ปไดอ้ยา่งไรตอ้งมจีติใจเขม้แขง็ มคีวาม

หวัง ซึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปว่า วันข้างหน้าเราจะใช้

ชีวิตอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัย ในสังคมใหม่ ๆ สังคมที่มี

ความแตกต่างกันทางร่างกายและจิตใจ ขอบคุณมหาวิทยาลัย 

และเจ้าหน้าที่โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระ

ราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ที่ให้โอกาส และเมื่อจบการศึกษาจะใช้ความรู้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันการ

ศึกษาที่ต้องดูแลพวกเขาเหล่านั้นให้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวของ 

เขาเอง นับเป็นภารกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปตัตาน ี(ม.อ.ปตัตาน)ี ไมเ่คยละทิง้ ซึง่เปน็ไปตาม

เป้าหมายการก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้  ในการพัฒนา

ภาคใต้ ตามแผนพัฒนาการศึกษาอันเป็นพื้นฐานในการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ

และเสมอภาคของประชาชนทั้งในชนบทและในเมือง m

ผศ.สมปอง ทองผ่อง

รศ.ดร.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

 “คณะพิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวตอยยีบะห์ 

สือแม และนางสาวโซเฟีย สือแม สามารถเข้าเรียนใน 

คณะวทิยาการสือ่สาร สาขานเิทศศาสตรไ์ด ้โดยตอ้งมกีาร

สอนเสรมิเพิม่เตมิ ทัง้นีใ้นเรือ่งความสนใจดา้นการประกอบ

อาชีพในอนาคต นักศึกษามีความสนใจด้านการผลิต

รายการวิทยุและโทรทัศน์อยู่แล้ว การเรียนสาขา

นิเทศศาสตร์ตรงกับความต้องการของนักศึกษาในการ
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ภาพเป็นข่า
ว

 ชมรมเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสำานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อชุมชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีมีความสุข ปี 2554 โดยมีนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธาน 
พิธี เปิดเมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2554 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตปัตตานี m

 สำ านักส่ ง เสริมและการ
ศกึษาตอ่เนือ่ง จดัโครงการการจดัทำา
สื่อการเรียนรู้ vdo on demand 
เรื่องการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่
จำากดั ณ ศนูยส์าธติเศรษฐกจิพอเพยีง 
หมู่ที่  10 ต.จะโหนง อ.จะนะ  
จ.สงขลา โดยเป็นการสาธิตการนำา 
ล้อรถยนต์เก่าและท่อ พี.วี.ซี. มาเป็น
ที่ปลูกผักสวนครัว หรือผักคอนโด   
นำามาถ่ายทอดผ่านสื่อวีดิทัศน์และ
เผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของสำ านัก 
ส่ ง เสริมและการศึกษาต่อเนื่ อง  
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่สำานักส่งเสริมและการศึกษา 
ต่อ เนื่ อ ง  มหาวิทยาลั ยสงขลา
นครินทร์ หรือที่ http://exten.
pn.psu.ac.th/web/online/ m

 Dr. Valarie Besag นกัวชิาการดา้นการศกึษา  
ประเทศองักฤษ  พบปะเจรจาความรว่มมอืทางวชิาการ
กับคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมี 
รศ.อาหวัง ล่านุ้ย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์ใหก้ารตอ้นรบั ทัง้นีเ้พือ่ปรกึษาหารอืเรือ่ง
การศึกษาในภาคใต้ โดยเฉพาะหลังจากกรณีที่เกิด
สถานการณค์วามไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้  
ในอนาคตอาจมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วกบั
นักวิชาการของคณะฯ ต่อไป m

6 วารสารข่าว ศรีตรัง  
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งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 19งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 19
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 การจัดงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำาปี 2554 เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติจากนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์

อำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) เปน็ประธานในพธิี

เปิดงาน มีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจร่วมงานกว่า 600 คน โดย 

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กลา่วสดดุพีระเกยีรตคิณุ มคีวามวา่ “สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสำาเร็จการ

ศึกษาวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยโลซาน  

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2491 โดยทรงศึกษาควบคู่กับ

วชิาการศกึษา วรรณคด ีปรชัญา และจติวทิยา ดว้ยพระปรชีาญาณ

และทรงเชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศส เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทย  

จึงทรงรับคำากราบบังคมทูลเชิญจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง  

เพื่อทรงบรรยายและเป็นพระอาจารย์ประจำาสถาบันต่อเนื่องกันมา

เปน็เวลายาวนานตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2501 อาท ิจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเสด็จมาสอน

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ณ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 22 

กรกฎาคม 2523 พระเมตตาในครั้งนั้นยังความปลาบปลื้มใจและ

สำานึกในพระกรุณาธิคุณแก่คณาจารย์และนักศึกษาเป็นล้นพ้น”

 “พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ทีม่ตีอ่มหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร ์มากมายเกนิจะพรรณนา อาท ิในฐานะองคป์ระธาน

กิตติมศักดิ์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร ์ไดท้รงพระกรณุาเสดจ็พระดำาเนนิเปดิงานในวาระครบ 20 

ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เสด็จในวาระครบ 100 ปี แห่งวัน

คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนก และครบรอบ 20 

ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ได้ทรงประทาน 

ทุนทรัพย์สมทบกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก และ

เมือ่ครัง้วาระครบ 100 ป ีวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระบรมราช

ชนนี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนและทรงประทานทุนทรัพย์

สมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล คงทอง ผู้อำานวยการสถาบัน

วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

ม.อ.ปัตตานี เป็นหน่วยงานหลักซึ่งมุ่งดำาเนินงานด้านทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2522 

โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้” และได้

มกีารปรบัเปลีย่นชือ่ของหนว่ยงานไปตามวาระเพือ่ความเหมาะสม และ

เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 

5 มิถุนายน 2543 มหาวิทยาลัยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้า 

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรง

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
จัดงานวันกัลยาณิวัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความสำานึกใน
พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.ตอ. เป็นประธานในพิธี 
และการปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียตริสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ  
ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ เรื่อง “วัฒนาการของการแสดงหุ่นละครเล็กเชิญคณะหุ่นละครเล็ก” และ
การแสดงหุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส์ “มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก” ในพระอุปถัมภ์
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ประทานชื่อ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ให้เป็นชื่อสถาบัน

แห่งนี้ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระเมตตาเสด็จเยี่ยมและทรงงานที่

สถาบนัฯ นบัเปน็สริมิงคลและเปน็พระมหากรณุาธคิณุแกม่หาวทิยาลยั 

คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่โดยทั่วไป เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอฯ  สถาบันศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จึงได้ขอ

พระราชทานพระอนุญาตจัดงาน วันกัลยาณิวัฒนา ขึ้น ในวันที่ 5 

มถินุายนของทกุป ี  ซึง่ในปนีีพ้เิศษกวา่ทกุป ีเพราะมกีารแสดงหุน่ละคร

เล็กจากคณะโจหลุยส์ ซึ่งเป็นคณะละครที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 

ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์

 ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.สรุพล วริฬุรกัษ ์ ผูป้าฐกถาพเิศษ

เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องวิวัฒนาการของการแสดงหุ่นละครเล็ก  

ได้เปิดเผยถึงประวัติและความเป็นมาของคณะหุ่นละครเล็กนานาชาติ  

หุน่ลา้นนา และความเปน็มาและพฒันาการของหุน่ละครคณะโจหลยุส์

ว่า โจหลุยส์ หรือนาฏศาลาหุ่นละครเล็ก เป็นคณะการแสดงละครเล็ก 

หรือหุ่นกระบอก ของอาจารย์สาคร ยังเขียวสด หรือ “โจหลุยส์” และ

ครอบครัว ได้จัดให้มีการแสดงต่อสาธารณะครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2528 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงและการทำาหุ่นของไทย สมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอฯ ทรงพระราชทานช่ือโรงละครโจหลุยส์ว่า “นาฏยศาลา 

หุ่นละครเล็ก” และได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ “มูลนิธินาฏยศาลา หุ่น

ละครเล็ก” 

 นายสุรินทร์ ยังเขียวสด บุตรของครูสาคร ยังเขียวสด 

หัวหน้าคณะละครโจหลุยส์ที่นำาหุ่นละครเล็กมาแสดงที่ ม.อ.ปัตตานีใน

คณะละครครูแกร ดังนั้นย่าปลั่งภรรยาครูแกร จึงตั้งชื่อให้ว่าสุดสาคร 

เพราะขณะนัน้หุน่ละครเลก็ครแูกร กำาลงัจะแสดงเรือ่งพระอภยัมณ ีเมือ่

วัยเด็กสุดสาครป่วยไข้บ่อยมากจนบิดามารดาต้องแก้เคล็ดด้วยการยก

ให้เป็นบุตรของพระ และพระได้เปลี่ยนชื่อให้จากสุดสาครเป็นสาคร 

และมีชื่อเล่นว่า หลิว ต่อมาได้มีการเรียกชื่อเพี้ยนจาก “หลิว” 

เป็นหลุยส์ และมีผู้เรียกว่า “โจหลุยส์” เหมือนชื่อนักมวยแชมป์โลก

ในสมัยนั้น ต่อมานำาชื่อ โจหลุยส์ มาตั้งเป็นชื่อโรงละครว่า “โจหลุยส์

เธียเตอร์” โดยมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณสวนลุมไนท์บาซาร์ ล่าสุดหุ่นละคร

เล็กโจหลุยส์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหุ่นโลก 2 ครั้ง คือ  

เม่ือปี 2549 และ ปี 2551 ในรายการ World Festival of  Puppet Art 

ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก m

เรื่องรามเกียรติ์  ตอน

นางลอย ไดเ้ลา่ถงึประวตัิ

ความเป็นมาของบิดาว่า 

นายสาคร ยังเขียวสด  

ผู้ให้กำาเนิดหุ่นละครเล็ก

โจหลุยส์ เกิดเมื่อวันเสาร์ 

เดือนสาม ปีจอ พ.ศ. 2465 

เกดิในเรอืละครขณะเดนิ

ทางไปแสดงละครกับ



Prince of Songkla UniversityPSU PATTANI CAMPUS

วารสารข่าว ศรีตรัง  10

Prince of Songkla UniversityPSU PATTANI CAMPUS

 Quacquarelli Symonds หรือ QS ได้ประกาศผลการจัด
อันดับ Asian university rankings - top 200 ปี 2554 ปรากฏว่าใน
ปนีี ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรส์ามารถนำาตวัเองผา่นเขา้สู ่1 ใน 100 
ของมหาวิทยาลัยคุณภาพในเอเชียได้เป็นผลสำาเร็จ โดยได้รับการจัด
อันดับที่ 95 ของเอเชีย ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเลื่อน
ขึ้นจากที่เคยได้อันดับที่ 101 ในปี 2553 และจากอันดับที่ 109 ในปี 
2552 และจัดอยู่ในลำาดับที่ 5 ของประเทศไทย 
 การจัดอันดับ Asian university rankings - top 200 ดัง
กล่าว มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ 7 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรียงลำาดับดังนี้
อันดับที่  34  มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่  47  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่  67  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่  88  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่  95  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับที่  114  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่  120  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนัดบัรว่มที ่181-190  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 
  กับ มหาวิทยาลัยบูรพา
 การติดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในเมืองไทย เป็นตัวบ่งชี้ 
ตัวหนึ่งที่ ก.พ.ร. กำาหนดให้มหาวิทยาลัยที่ประกาศตนเองว่าเป็น
มหาวทิยาลยัทีเ่นน้การผลติบณัฑติและวจิยั ทำาคำารบัรองกบั ก.พ.ร. ซึง่
สง่ผลใหแ้ตล่ะมหาวทิยาลยัตอ้งพยายามวางแผนกลยทุธ ์เพือ่ขบัเคลือ่น
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งการติดอันดับโลกหรือเอเชียก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยสู่นานา
ประเทศ
 Quacquarelli Symonds หรือ QS ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน
ที่ทำาธุรกิจในด้านการศึกษาในประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 
โดย Nunzio Quacquarelli โดยบรษิทัมกีารใหข้อ้มลูในดา้นการศกึษา
รวมถงึจดัทำาอนัดบัมหาวทิยาลยัในชือ่ QS Top Universities QS Asian 
Universities Ranking 2011 จัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 
โดยมเีกณฑค์า่น้ำาหนกัในการพจิารณาใหค้ะแนนจาก 4 หลกัเกณฑ ์คอื  
คุณภาพงานวิจัย ประเมินโดยผู้ร่วมวิชาชีพ (Peer Review) ได้แก่ 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทั่วทั้งเอเชีย สัดส่วนจำานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์ สัดส่วนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ คุณภาพการสอน ประเมินจากสัดส่วนจำานวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน ได้รับการประเมินจากผู้จ้างงานใน
เอเชีย และความเป็นนานาชาติ ประเมินจากสัดส่วนของอาจารย์ 
ชาวตา่งประเทศ สดัสว่นของนกัศกึษา จำานวนนกัศกึษาแลกเปลีย่นจาก
ต่างประเทศ จำานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ

 เมือ่แยกตามแตล่ะสาขา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ไดร้บั
การจัดอันดับของเอเชียดังนี้
 Life Science & Medicine (วทิยาศาสตรช์วีภาพและชวีการ
แพทย์) อันดับ 53
 Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี) อันดับ 76
 Natural Science (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) อันดับ 70
 Social Science (สังคมศาสตร์) อันดับ 94
 Arts & Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์) อันดับ 84

ส่วนมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของเอเชียได้แก่ 
1.The Hong Kong University of Science and Technology  
ประเทศฮ่องกง  
2. University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง  
3. National University of Singapore (NUS)  ประเทศสิงคโปร์
4.The University of Tokyo  ประเทศญี่ปุ่น
5. The Chinese University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง  
6. Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้
7. Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
8.  Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
9.Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
10. Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น

m

ม.อ. ผา่นสู ่1 ใน 100 มหาวทิยาลยั 

คุณภาพในเอเชีย จัดอันดับโดย QS
(ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.อ.)
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 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดปัตตานี และสมาคมรัฐศาสตร์และ 
รฐัประศาสนศาสตรภ์าคใต ้ จดักจิกรรม
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใช้สิทธิ์เลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน 
จงัหวดัปตัตาน ีอาท ิมหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชมรม
นั ก ศึ ก ษ า วิ ช า ท ห า ร  โ ร ง เ รี ย น 
เดชะปัตตนยานุกูล โรงเรียนเบญจมราชู
ทิ ศปั ตต านี  แ ละภาคประชาชน  
รวม 1,200 คน ร่วมเดินรณรงค์   
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา  m

  บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิต Nation Chanel 
จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครแต่ละพรรคการเมือง สำาหรับเป็นทางเลือกก่อนตัดสินใจ
เลือกตั้ง โดยมีตัวแทนพรรคการเมืองในท้องถิ่นร่วมเสวนาวิสัยทัศน์ ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา 
พรรคประชาธิปัตย์ นายสมมารถ เจ๊ะนา พรรคเพื่อไทย นายมูฮำามัดอารีฟีน จะปะกียา   
พรรคมาตุภูมิ นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ พรรคทดแทนคุณแผ่นดิน และนายมูฮำามัด
ซูลอัล ลามะทา พรรคชาติไทยพัฒนา m

ภาพเป็นข่า
ว
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หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตปัตตานี จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 1 

มิถุนายน 2554 โดยมี รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้
นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย การให้ 
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน กฎระเบียบ และวินัยนักศึกษา ยังเป็น
เวทพีบปะผูบ้รหิาร คณาจารย ์และอาจารยท์ีป่รกึษา พรอ้มทัง้สรา้งความภาคภมูใิจ
ในฐานะนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “เส้นทางสู่ดวงดาวง่ายกว่าที่คิด” โดย  ผศ.ดร.ปริศ วงศ์ธนเสน   และการ
มอบโล่นักกิจกรรมเด่นและโล่เรียนดี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเป็น 
แบบอย่างและกำาลังใจให้กับนักศึกษารุ่นน้องต่อไป โดยมีรายชื่อดังนี้
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัล
กิจกรรมเด่น ได้แก่ นายฮารีส มะเด็ง สาขาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ 
นางสาวพิชชาพร สามแก้ว สาขาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ นายอิสรา แสงสุวรรณ 
สาขาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ  นางสาวฟารีดะห์  กาเราะ  สาขาวิชาเอกการ
จดัการสารสนเทศ นางสาววนัวนีสั หะยเีจะนะ สาขาวชิาเอกการจดัการสารสนเทศ  
นายอนั นตชั ย  กิ ติ ร ะสาข า วิ ช า เ อกสั ง คมวิ ท ย าและมานุ ษย วิ ท ย า 
นายจักรพงษ์ นิลอนันต์ สาขาวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นางสาวฮาซีนา 
โต๊ะเหม สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ นางสาวมาเรียม หะมะ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
นางสาวซารีนา ลาเตะ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ นางสาวไอรีส แมะหะ สาขา
วชิาเอกภาษาองักฤษ นางสาวซรูยีา ยโูซะ สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ นายนครนิทร ์
วาเด็ง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ นายธนชัย แซ่เสียง สาขาวิชาเอกภาษาจีน 
นางสาวปฐมา ภิรมย์ทอง  สาขาวิชาเอกภาษาจีน นายณัฐวุฒิ บุญจังหูน สาขา
วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัล
เรียนดีเยี่ยม ได้แก่ นางสาววริศรา อารง สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 
และโล่รางวัลเรียนดี ได้แก่ นางสาวบุษรอ นิโลง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
นายปิยะพงษ์ ยรรยงฤทธิ์ สาขาวิชาเอกภาษาจีน นางสาวนูฮา มาแนง สาขาวิชา
เอกภาษามลายู  นางสาวฮาสนะ  เจะโซะ  สาขาวิชาเอกภาษาอาหรับ นางสาว
ยามลีะ ยโูซะ๊ สาขาวชิาเอกภาษาและวรรณคดไีทย นางสาววราภรณ ์บหุงา สาขา
วิชาเอกประวัติศาสตร์ นางสาวฮาบีบะ สะแม สาขาวิชาเอกสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา นางสาวรอซีดะ มะเซ่ง สาขาวิชาเอกพัฒนาสังคม นางสาวอานีส๊ะ  
สะมะโละ สาขาวิชาเอกการจัดการ นางสาวโสราญา เล๊าะปาแต สาขาวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ นางสาวฮาซามี สาแม สาขาวิชาเอกภูมิศาสตร์ นางสาว
ณัฐพร ธนูศิลป์ สาขาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ

กองกจิการนกัศกึษา จดักจิกรรมฐานแนะนำาหนว่ยงาน

ต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2554 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ชีวิต
นักศึกษา ภายใต้ชื่อ “Beyond love and Care” สำาหรับนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 

2554 เมื่อวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2554 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านการใช้ชีวิต
นกัศกึษา สรา้งความคุน้เคยและเกดิความรูส้กึเปน็กนัเอง สรา้งความภาคภมูใิจในฐานะเปน็ลกูสงขลา
นครนิทร ์นอกจากนีย้งัสรา้งความพรอ้มในดา้นการเรยีนการสอน การใหบ้รกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนการสอน
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 
Beyond Love and Care และสร้างทัศนคติใหม่ในการรับน้องใหม่อย่างมีคุณค่าให้กับนักศึกษารุ่นพี่   
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม แนวคิด “เราคือใคร ใครคือเรา” ซึ่งถือเป็นกระบวนการ
ละลายเกราะของแต่ละคน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อที่ทำาให้รู้จักกันและกัน การเน้นให้ยอมรับ เข้าใจ
ความแตกต่าง รวมทั้งตระหนักถึงความสำาคัญในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและสังคม
 กิจกรรมก้าวแรกแห่งความประทับใจ เป็นกิจกรรมถอดรหัสความภาคภูมิใจสู่การ 
เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรุ่นพี่จากทุกสาขาวิชา ได้ร่วมเวทีถอดรหัสความ
ภาคภูมิใจ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกภูมิใจในสถาบัน กิจกรรมเรียนรู้  
“ความงดงามของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี เปน็กระบวนการสรา้งความประทบัใจทีไ่ดเ้ขา้
ศกึษาตอ่ในคณะ กจิกรรมสนัทนาการสอดแทรกกจิกรรม “พาสนกุรอบตกึ วทิย-์เทคโน” กระบวนการ
เปิดโลกทัศน์นักศึกษาใหม่ “มีอะไรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สร้างความหนักแน่นทาง
จิตวิญญาณให้กับนักศึกษาในความเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้รับเกียรติ
จากอาจารย์สมพร ช่วยอารีย์ กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา “ฉันเป็นนักศึกษา” 
การเปิดมุมมองชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมที่ต่างจากเดิม 
พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ กำาลังใจในการใช้ชีวิตสู่ความสำาเร็จ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชาติ ทองบุญ
เปน็วทิยากรใหค้วามรู ้และยงัมกีจิกรรมเตมิสสีนัใหช้วีติ กบักา้วเดนิทีเ่ปลีย่นไป ซึง่เปน็กจิกรรมทีร่ว่ม
กันคิดเพื่อหาวิธีเดินตามความฝันที่วางไว้ และกระตุ้นให้นักศึกษาเดินตามความฝันอย่างมีคุณภาพ 
(Sharing Idea/Presentation) 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจเพื่อนมนุษย์” กิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาใหม่
มองความสำาคญัของการทำางานเพือ่เพือ่นมนษุย ์การมจีติอาสาและจติสาธารณะ เปน็การจดุประกาย 
ที่สำาคัญในการใช้ชีวิตในรั้วสงขลานครินทร์/กิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติ คลองหน้าคณะ ตามด้วย 
กิจกรรมฐาน บรรยากาศใหม่..กับริมโคลน เป็นกิจกรรมฐานความรู้เชิงสันทนาการ/เกม ที่สอดแทรก
วิธีการเรียนและนวัตกรรมใหม่ หรือผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสามัคคี  
ความหลากหลายแตไ่มแ่ตกแยก เคารพเพือ่นมนษุย ์จติสาธารณะ ซึง่การจดักจิกรรมครัง้นีห้นว่ยกจิการ
นักศึกษารู้สึกภูมิใจต่อการทำางานเป็นอย่างสูง เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษา  
และนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
 “เราไดส้รา้งความพรอ้มใหก้บันกัศกึษารุน่พี ่เพือ่เตรยีมควาพรอ้มในการตอ้นรบันกัศกึษา
ใหม่ ภายใต้แนวคิดได้อย่างลงตัว และเปิดแนวคิดในการรับน้องใหม่อย่างมีคุณค่า”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสริมกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่  
นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงาน
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 ศนูยป์ระสานงานวชิาการใหค้วามชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตคุวาม

ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมการจัดทำาฐานข้อมูลสำาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติ

งานด้านการเยียวยา เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2554 เพื่อเสริมทักษะและความรู้

ด้านการทำาระบบฐานข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน 

การเยยีวยา ประกอบดว้ยภาครฐัและเอกชน รวม 100 คน สำาหรบัประเดน็การอบรม 

ได้แก่ การทำาความรู้จักกับ MS ACCESS พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล การสร้าง

ตาราง การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งตาราง การสรา้งแบบสอบถาม การสรา้งฟอรม์ 

และการสร้างรายงาน   

ศวชต. จัดอบรมการจัดทำาฐานข้อมูล

สำาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเยียวยา

 ดร.เมตตา กูนิง ผู้อำานวยการศูนย์ประสาน

งานวชิาการ ใหค้วามชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

เหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้  กล่าวว่า 

จากเหตกุารณค์วามไมส่งบในชายแดนใต ้ทำาใหม้ผีูไ้ดร้บั

ผลกระทบทวีจำานวนเพิ่มทุกวัน และส่งผลกระทบต่อ

โครงสร้างสังคมทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สุขภาพ 

ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ  

ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผล 

กระทบจากเหตคุวามไมส่งบจงัหวดัชายแดนใต ้(ศวชต.)  

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการสานฝัน

เยียวยาไฟใต้” จากสหภาพยุโรป (EU) เพื่อใช้ในการ

ดำาเนนิงาน โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการสนบัสนนุกจิกรรม

การเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณค์วามไมส่งบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บนพื้นฐานงานวิชาการ  

เพือ่การเยยีวยาอยา่งยัง่ยนื ตระหนกัถงึความสำาคญัของ

การจดัเกบ็ขอ้มลูอนัเกีย่วขอ้งกบัเหตกุารณค์วามไมส่งบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดอบรมการทำาฐาน

ขอ้มลู เพือ่เสรมิทกัษะและความรูด้า้นการทำาระบบฐาน

ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน

การเยียวยา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบและบูรณการการทำางานให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป โดยคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล สามารถนำา

ประโยชน์จากฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน 

และรูจ้กันำาขอ้มลูมาจดัเกบ็ในรปูแบบของฐานขอ้มลูได้
m



มหา วิ ทยา ลัยฯ  ได้ ต้ัง ปณิธาน ท่ี จะ มุ่ง ม่ัน ทำา ภารกิจ หลัก ของ มหา วิ ทยา ลัยฯ  ให้ สัมฤทธ์ิ ผล และ 
ตาม รอย เบื้อง พระ ยุคลบาท ของ สมเด็จ พระ มหิ ตลาธิเบ ศร อดุลย เดช วิกรม พระบรมราช ชนก  
ดังพระ ราช ดำารัส ของ พระองค์ ท่าน ที่ ว่า

“ขอ ให้ ถือ ประโยชน์ ส่วน ตัว เป็น ที่ สอง
ประโยชน์ ของ เพื่อน มนุษย์ เป็น กิจ ที่ หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติยศ จะ ตก แก่ ท่าน เอง
ถ้า ท่าน ทรง ธรรมะ แห่ง อาชีพ ไว้ ให้ บริสุทธิ์”

กว่า 40 ปี ของ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี มุ่ง ผลิต บัณฑิต ทุก ระดับ ให้ มี 
ความ รู้ คุณ ธรรม จริยธรรม มี ความ เป็น ผู้นำา และ วิสัย ทัศน์ กว้าง ไกล สอดคล้อง กับ ความ ต้องการ 
ของ สังคม  และ มี คุณภาพ เป็น ท่ี ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ และ นานาชาติ คือ การ ทำา หน้าท่ี ผลิต บัณฑิต 
ปัจจุบัน วิทยาเขต ปัตตานี เปิด สอน หลักสูตร ระดับ ปริญญา ตรี โท และ เอก ดังน้ี
คณะ ศึกษา ศาสตร์

จัด ต้ัง ข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2511 ท่ี คณะ ศึกษา ศาสตร์ ได้ ผลิต บัณฑิต มี คุณภาพ มากว่า 40 ปี
ระดับ ปริญญา ตรี 5 ปี

- (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยี

สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ระดับ ปริญญา ตรี 4 ปี

- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา, เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
ระดับ ปริญญา โท

-  (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, หลักสูตรและ 
การสอน, การวัดผลและวิจัยการศึกษา, เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา, ศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ชุมชน, การออกแบบระบบการเรียนการสอน
ระดับ ปริญญา เอก

- (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี

- (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู
 นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเร็จ 

การศึกษา ซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
คณะ ศึกษา ศาสตร์ มุ่ง เน้น ความ เป็น เลิศ ทาง วิชาการ และ เป็น สถาบัน ที่ ผลิต ครู วิชาชีพ และ

บุคลากร ทางการ ศึกษา เป็น ที่ ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ เนื่องจาก มี องค์ ความ รู้ ทาง ด้าน วิชาชีพ มี 
ทักษะทาง สังคม  ด้วย สภาพ แวดล้อม การ เรียน รู้ ที่ ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย สนับสนุน การ 
เรียน การ สอน บัณฑิต จึง มี ความ รู้ ทาง ด้าน วิชาชีพ  นำา ไป ใช้ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 
เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร : 0 7333 1301
คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

จัด ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 23 เมษายน 2517 กว่า 35 ปี ที่ คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์  
มีชื่อ เสียง และ ความ โดด เด่น ด้าน การ เรียน การ สอน สาขา วิชา ต่าง ประเทศ โดย เฉพาะภาษา จีน 
ภาษา เกาหลี และ ภาษา ญี่ปุ่น รวม ถึง ภาษา ไทย ที่ มี คุณภาพ เป็น ที่ ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ 
นอกจาก นี้ ยัง มีสาขาสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนา สังคม การ จัดการ สารสนเทศ 
เศรษฐศาสตร์ พัฒนาการ การ เรียน การ สอน เน้น การ ฝึก ประสบการณ์ จริง อย่าง เข้ม ข้น จาก  
ห้อง ปฏิบัติ การที่ มี คุณภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย, สาขาภาษาจีน, สาขาภาษาจีน 
(หลักสูตรนานาชาติ), สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา, สาขาภาษาอาหรับ, สาขาภาษาญ่ีปุ่น,  
สาขาภาษาเกาหลี, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษาฝร่ังเศส, สาขาภาษาเยอรมัน, สาขาการจัดการ
สารสนเทศ, สาขาประวัติศาสตร์, สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขาพัฒนาสังคม,  
สาขาปรัชญา

- (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ, เศรษฐกิจอาเซียน
- (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาภูมิศาสตร์
- (บริหารธุรกิจบัณฑิต) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การบัญชี

ระดับ ปริญญา โท
- (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาภาษาไทย, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาพัฒนาสังคม, สาขา

การจัดการสารสนเทศ
ระดับ ปริญญา เอก

- (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1304 โทรสาร 0 7331 2232

คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
จัด ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 3 ตุลาคม 2528 เป็น คณะ ที่ มี ความ พร้อม และ มี ศักยภาพ ทาง 

การ สอน และการ วิจัย ทาง วิทยาศาสตร์ มี ความ เข้ม แข็ง ทาง วิชาการ สาขา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์และ ด้าน เทคโนโลยี จน ได้ รับ ความ ไว้ วางใจ จาก มหาวิทยาลัย ต่างๆ ใน ต่าง 
ประเทศ ให ้ความ รว่ม มอืทาง วชิาการ โดย เฉพาะ ประเทศ ฝรัง่เศส ใน สาขา วชิา เทคโนโลยี ยาง และ 
พอ ลิ เม อร์ เคมี อุตสาหกรรมซึ่ง มี แหล่ง อุตสาหกรรม ใน พื้นที่ เช่น อุตสาหกรรม ยางพารา 
อุตสาหกรรม ประมง อุตสาหกรรมอาหาร ทะเล คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ยัง มี ความ 
แข็งแกร่ง ทาง ด้าน คณิตศาสตร์ ประยุกต์ สถิติ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี การ ประมง  และ 
วทิยาศาสตร ์การ อาหาร และ โภชนาการ วธิ ีวทิยาการ วจิยั ซึง่ มุง่ ผลติ บณัฑติ ใน สาขา วชิา ที ่ม ีความ 
ต้องการ ของ ตลาด แรงงาน สูง
ระดับ ปริญญา ตรี

- เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, เทคโนโลยีการประมง, 
วิศวกรรมเคมี, วิทยาศาสตร์นิเทศ
ระดับ ปริญญา โท

- เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์พอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย, วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ, ชีววิทยาประยุกต์
ระดับ ปริญญา เอก

- เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1303 โทรสาร 0 7333 5130

วิทยาลัย อิสลาม ศึกษา
จัด ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 11 ธันวาคม 2532 มุ่ง ผลิต บัณฑิต ให้ มี ความ รู้ เทียบ เท่า ต่าง ประเทศ  

เปิด สอนวิทย อิสลาม นานาชาติ วิทยาการ อิสลาม เศรษฐศาสตร์ อิสลาม โดย ประสาน ความ  
ร่วม มือ กับ มหาวิทยาลัยและ องค์กร ใน ต่าง ประเทศ บัณฑิต จึง มี ความ พร้อม ใน การ สื่อสาร และ การ ใช้ 
ภาษา ต่าง ประเทศ อย่าง มี ประสิทธิภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา, สาขากฎหมายอิสลาม, สาขาเศรษฐศาสตร์และการ
จัดการในอิสลาม, สาขาตะวันออกกลางศึกษา, สาขาครุศาสตร์อิสลาม

- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาขาติ)
ระดับ ปริญญา โท

- (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ครุศาสตร์อิสลาม, ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลามชะรีอะหฺ, อุศูลุดดีน, มุสลิมศึกษา)

- (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ระดับปริญญาเอก

- (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1305 โทรสาร 0 7334 8726

คณะ วิทยาการ สื่อสาร
ผลติ บณัฑติ เปน็ นกั สือ่สาร มวลชน และ นกั ออกแบบ และ ผลติ สือ่ แอ น ิเม ชนั ผลติ รายการ วทิยแุละ 

โทรทัศน์ ผลิต สื่อ สิ่ง พิมพ์ รวม ถึง นักการ ตลาด ที่ เปี่ยม ด้วย ความ รู้ ความ สามารถ และ ทักษะ ทาง วิชาชีพ
ระดับ ปริญญา ตรี

- (นิเทศศาสตรบัณฑิต) สาขานิเทศศาสตร์ 
- (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจัดการ   
- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขานวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7334 9692

คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์
มุ่ง เน้น ให้ บัณฑิต มี ความ รู้ ใน วิชาชีพ มี คุณภาพ ตาม มาตรฐาน สากล โดย เฉพาะ การ สร้าง ความ

เข้าใจ และ สร้าง ทักษะ ด้าน ศิลปกรรม ชั้น สูง แก่ บัณฑิต  ควบคู่ ไป กับ การ สร้าง เสริม คุณธรรม ใน วิชาชีพ 
บัณฑิต สามารถ สร้างสรรค์ งาน ด้าน ศิลปะ ที่ มี เอกลักษณ์ ของ ท้อง ถิ่น และ ของ ชาติ  ตลอด จน การ วิจัย
ค้นคว้า องค์ ความ รู้ ใหม่ ส่ง ผล ให้ บัณฑิต คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์ เป็น ที่ ต้องการ ของ หน่วย งาน ทั้ง ภาค รัฐ
และ ภาค เอกชน เนื่องจาก เป็น สาขา ที่ ตลาด ยัง มี ความ ต้องการ
ระดับ ปริญญา ตรี

- (ศิลปบัณฑิต) สาขาวิชาทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง
- (ศิลปบัณฑิต) ศิลปะการแสดง (ต่อเน่ือง), ศิลปะประยุกต์ (ต่อเน่ือง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7331 3126

คณะ รัฐศาสตร์
การ จัด ตั้ง คณะ รัฐศาสตร์ เน้น การ วิจัย และ บริการ วิชาการ ด้าน รัฐศาสตร์ ทั้ง ระดับ ท้อง ถิ่น และ

ระดับ สากล เพื่อ สร้างสรรค์ งาน สังคม รวม ถึง เป็น องค์กร ที่ พัฒนา ความ รู้ โดย เฉพาะ การ วิจัย ทาง ด้าน
การเมอืง การ ปกครอง สงัคม  และ เศรษฐกจิ อยา่ง ตอ่ เนือ่ง เพือ่ ให ้บณัฑติ ได ้เรยีน รู ้ขอ้ เทจ็ จรงิ และ สรา้ง
ประสบการณ์ใน ฐานะ นัก ปกครอง
ระดับ ปริญญา ตรี

- (รัฐศาสตรบัณฑิต) สาขาการปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ
 การปกครองท้องถ่ินจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์ : http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7331 2269

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการ

ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2555
บัณฑิต ศึกษา

เป็น หน่วย งาน กลาง เทียบ เท่า คณะ มี ภารกิจ ใน การ รับ สมัคร คัด เลือก บุคคล เข้า ศึกษา และ จัดการ
ใน ระดับ บัณฑิต ศึกษา โดย ประสาน งาน กับ คณะ ที่ เปิด สอน

สวัสดิการ และ สิ่ง อำานวย ความ สะดวก
หอพัก

- หอพักนักศึกษา 11 หอ นักศึกษาช้ันปี 1 มี
สิทธ์ิอยู่หอพักทุกคน
ประกัน สุขภาพ

(1) บริการ สุขภาพ อนามัย  ท่ีหน่วยพยาบาล
(2) การ ประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ
(3) กรณี ป่วย  มี สิทธ์ิ เข้า รับ การ รักษา พยาบาล 

ในโรง พยาบาล สงขลา นครินทร์ โรง พยาบาล ปัตตานี 
โรง พยาบาล ยะลา

(4) กรณี อุบัติเหตุ มี สิทธ์ิ เข้า รับ การ รักษา 
พยาบาล ท้ัง ใน โรง พยาบาล ของ รัฐ  เอกชน  คลินิก 

และ โพ ลี คลินิกทั่วโลก
ทุน การ ศึกษา และ เงิน ยืม เพื่อ การ ศึกษา

(1) ทุนการศึกษาท่ัวไป
(2) ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  - เงินยืมเพ่ือการศึกษา นักศึกษาสามารถ

ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
  - กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา รัฐบาลจัดต้ัง

กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม  
ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

  - ทุนเรียนฟรี 250 ทุน ทุนละ 50,000 บาท
ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Prince of Songkla  University, Pattani Campusม 



วิสัย ทัศน์
 “เป็นสถาบนัอดุมศกึษาชัน้นำา มุง่ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ
และสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นในสังคมพหุ
วฒันธรรม โดยใชก้ารวจิยัและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเปน็ฐาน”
 “To be a reliable leading higher educational 
institution, to produce qualified graduates and to 
create a body of knowledge for local multicultural 
society, based on research and appropriate tech-
nology” 

พันธ กิจ
 1. บู รณาการองค ์ความรู ้ประยุกต ์สู ่ การสอนเพื่ อ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 2. สร ้างองค์ความรู ้ โดยการวิจัยเพื่อการพัฒนาและ

แก้ปัญหาสังคม
 3. พัฒนาและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะกับ 

วิถีชีวิตชุมชน
 4. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
 5. สร ้างความร ่วมมือด ้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

กับนานาชาติ เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาในภูมิภาค
 6. เป ็นองค ์กรบริหารโดยใช ้หลักธรรมาภิบาลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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