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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



  ฯพณฯ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ นำคณะ
เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศละตินอเมริกา แอฟริกา ประจำประเทศไทย จำนวน 12 ประเทศ อาทิ
ประเทศเปรู อาเจนติน่า แอฟริกาใต้ ชิลี แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส รัสเซีย เคนยา อินเดีย 
ยูเครน แม็กซิโก พบปะนักวิชาการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตัวแทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นิสิตนักศึกษา เพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจแก่นานาประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล โดยมี ผศ.นิฟาริด
ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  ในโอกาสนี้มีการนำเสนอของนักวิชาการ ประกอบด้วย ผศ.ดร.อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้ กล่าวบรรยายสรุปเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน นอกจากน้ีมีการ
นำเสนอของผู้แทนภาคประชาสังคมประกอบด้วย คุณศุภวรรณ พ่ึงรัศมี ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณวรรณกนก 
เปาะอิแตดาโอ๊ะ กลุ่มลูกเรียง คุณมาเรียม ชัยสันทนะ ศูนย์เยาวชนฟ้าใส และคุณอับดุลเลาะมาน 
มูลอ นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน

ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการเสริมสร้างระบบสิทธิ เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย สิ่งที่
เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาจากสาเหตุ 5 ประการ คือ  ประการที่ 1 อุดมการณ์ที่มีแนวคิดการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งเรื่องที่
มีอยู่จริงและไม่แปลกอะไร ประการที่ 2 ปัจจัยจากการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ที่ได้เข้ามาพัวพันกับเหตุการณ์
การก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประการท่ี 3 ปัญหาอาชญากรรมท่ัวไป อาทิ การค้ายาเสพติด การลักลอบสินค้าหนีภาษี 
การค้าน้ำมันเถ่ือนเป็นต้น ประการที่ 4  ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว และประการที่ 5 กระบวนการยุติธรรมที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐ 
มีความจริงใจต่อการแก้ปัญหาหรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง
 ดังนั้นสิ่งที่ได้รับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ ภาคประชาสังคมในครั้งนี้ จะได้นำไปเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
และอาจจะมีการเชิญคณะเอกอัคราชทูตดังกล่าว มาร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้รับทราบปัญหาร่วมกันจากกลุ่ม
คนในพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน แต่ปัญหาสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คือทุกภาคส่วน
ต้องไม่โกหกตัวเอง ซึ่งปัจจุบันนี้ทุกฝ่ายกำลังเล่นหนังตะลุงกันอยู่  
 “การสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการแก้แค้น การเยียวยาไม่ได้แปลว่าเราจะดีขึ้น แต่การช่วยให้เราเติบโตได้ใช้ศักยภาพของตัวเรา
ในทางที่สร้างสรรค์ จะช่วยให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณค่า ให้สามารถใช้ชีวิตและมีความคิดเชิงบวก”  หนึ่งเสียงจาก
ผู้ได้รับผลกระทบจากภาคประชาสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นำคณะทูต 12 ประเทศ พบปะนักวิชาการ

ภาคประชาสังคม ณ ม.อ.ปัตตาน ี

นายอับดุลเลาะมาน มูลอ 

 นายอับดุลเลาะมาน มูลอ นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า องค์กรนักศึกษาเป็นองค์กรอิสระที่ขจัดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชนทุกศาสนา
และขอเสนอแนะว่าการมีพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ทำให้สถานการณ์
ดีขึ้น แต่เป็นสิ่งที่ถูกประชาชนมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แม้กระทั่งการใช้เครื่องทีจี 200 ที่ได้มีการ
พิสูจน์แล้วว่าไม่มีประสิทธิผลของการทำงาน แต่ทางภาครัฐก็ยังยืนยันที่จะใช้เครื่องมือประเภทนี้อีกโดยไม่ได้คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะทูต 12 ประเทศ 

พบปะนักวิชาการ ภาคประชาสังคม ณ ม.อ.ปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ 

UMT ประเทศมาเลเซีย

บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 2551 ร้อยละ 80 ได้งานศิลปกรรม

เข้าตลาดแรงงานเพิ่มจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 30

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รางวัล

วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552

อบรมการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม

บุคลากร ม.อ.ปัตตานี บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสถานการณ์

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดตั้งศูนย์ประสานงานสเปเชียล โอลิมปิก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ที่ ม.อ.ปัตตานี

ชาวสงขลานครินทร์ ร้อยสัมพันธ์ สามัคคี “กีฬา 5 ประสาน”

นศ.วสส.คว้ารองแชมป์แผนธุรกิจเทคโนโลยี 2553

โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันประสานใจ

งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ “จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร”

Professor Dr.Claudia Kummerlowe เยี่ยมภาควิชาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพอลิเมอร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแสดงดนตรีโฟล์คซอง โดย “ชาย คนหลังเขา”

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขัน

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2010

อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและบทความ

ทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2553 

แนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ปราถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี ได้เดินทางเยือน Universiti Malaysia 
Terengganu เพื่อลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน MOU และบันทึกความเข้าใจ 
MOA ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Faculty of Agrotrchnology
and Food Science Universiti Malaysia Terengganu  (UMT)  พร้อมกับมีการเจรจา
จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา  เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม ที่ผ่านมา
การเจรจาครั้งนี้มีการตอบรับในเบื้องต้นจะมีอาจารย์จาก UMT ประเทศมาเลเซีย มาสอน
ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการด้านแบคทีเรียและปาราสิต ด้านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง และด้านโมเลกุลา นอกจากนี้ยังจะจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรม กีฬา และการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งอาจารย์และนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนาม
ความร่วมมือกับ UMT ประเทศมาเลเซีย

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ในปีการศึกษา 2551 โดยให้บัณฑิตบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม-กันยายน 2552
หรือ 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา พบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ให้ข้อมูล จำนวน 6,193 เป็นผู้มีงานทำแล้ว 4,133 คน หรือ
ร้อยละ 81.3 ศึกษาต่อ 1,110 คน และยังไม่ได้ทำงาน 950 คน หรือร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอัตราการได้งานทำ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และบัณฑิตส่วนใหญ่หรือเกือบทุกคณะบัณฑิตได้งานทำเพิ่มขึ้น
 สำหรับคณะที่บัณฑิตได้งานสูงสุดนั้น หากไม่นับรวมคณะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ และ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้งานทำทุกคนแล้ว คณะที่บัณฑิตได้งานทำสูงกว่าร้อยละ 90 ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ
 99.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 95.7 คณะวิเทศศึกษา ร้อยละ 95.2 คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 95.0 และคณะนิติศาสตร์ 
ร้อยละ 90.9 โดยเฉพาะบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้งานทำมากกว่าปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 30
 สาขาที่บัณฑิตได้งานทำทุกคนได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
สาขาไทยศึกษา คณะวิเทศศึกษา
 ส่วนกลุ่มคณะที่บัณฑิตมีงานทำตั้งแต่ร้อยละ 89 - 80 มี 11 คณะ ได้แก่ คณะการแพทย์แผนไทย คณะศิลปศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 2551 ร้อยละ 80 ได้งาน

ศิลปกรรมเข้าตลาดแรงงานเพิ่มจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 30
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รายงานโดย กองแผนงาน ม.อ.



คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
และ คณะวิทยาศาสตร์
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนใหญ่คือร้อยละ 61.1 ทำงานเป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน นอกนั้นจะทำงาน
เป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 29.7 และ อื่นๆ ร้อยละ 9.2 โดยมีบัณฑิตจำนวนร้อยละ 79.2 ทำงานในภาคใต้ 
โดยในจำนวนนี้ 3,273 คน หรือร้อยละ 79.2 ทำงานในจังหวัดสงขลา รองลงมาคือภูเก็ต ปัตตานี ตามลำดับบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ยังคงได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าคณะอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ในภาพรวมของทุกคณะ บัณฑิตที่ทำงานแล้วได้รับเงินเดือนเฉลี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมา เมื่อถามถึงการนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ พบว่า บัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ และคณะการบริการและการท่องเที่ยว ส่วนอาชีพที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับประเภทงานที่ทำได้มาก 
ได้แก่พนักงานองค์กรต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ และ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รองลงมา เป็นพนักงาน
บริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน
 ในการตอบคำถามถึงความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ในภาพรวมบัณฑิต
ส่วนใหญ่ทั้งที่ทำงานแล้วและบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับมาก และ
หากจะแยกเป็นข้อมูล ด้านต่างๆ คือ ด้านผู้สอน วิธีการสอน หลักสูตร/สาขาวิชา การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนและอื่นๆ ก็พบว่า บัณฑิตพึงพอใจมากเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า 
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากเพิ่มขึ้นทั้งในภาพรวมและทุกด้าน และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านเพิ่มขึ้นทุกด้าน
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 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี  2552 เพื่อ เป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีความมานะพยายามอุทิศตนเพื่อสร้างวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับ
บัณฑิตศึกษาสำหรับในปี 2552  มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 
8 รางวัลและ รางวัลชมเชย 8 รางวัล ซึ่ งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ นายเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยานิพนธ์เรื่องการขยายส่วนการเตรียมกราฟต์
โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท Scale-up Preparation of Graft Copo-
lymer of Natural Rubber and Poly (methyl methacrylate) โดยมี ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร
และ รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นายเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี

นักศึกษา วทท. ได้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552



 สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จัดโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย แก่กลุ่มผู้นำเกษตรกรจากภาคตะวันออกและตะวันตกเฉียงเหนือ ในหลักสูตร
การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยางข้นชนิดครีมและการทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ
ดังกล่าวแก่กลุ่มเกษตรกรและเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางใหม่ เมื่อวันที่  11-13 
กุมภาพันธ์ 2553  

อบรมการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม

 ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมใจกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลปัตตานี  เมื่อเร็วๆ นี้

บ

ริ

จ

า

ค

โลหิต

1. อาจารย์รัชดา เชาวน์เศรษฐกุล โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
2. ผศ.อัฉรา สัปปพันธ์   โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
3. อาจารย์เฉลิมเกียรติ  บัวดง         โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
4. อาจารย์ธเนศ  สุขมาตย์     โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
5. อาจารย์วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
6. น.ส.นูรอัยนี หะมัดและ             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
   ม.อ.ปัตตานี
7. นายพัน ยี่สิ้น          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
   ม.อ.ปัตตานี
8. ดร.ภมรี สุรเกียรติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ม.อ.ปัตตานี
9. นายอาทิตย์ ล่องวิไล    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ม.อ.ปัตตานี
10. น.ส.ปรียพัชรา ชัยรัตน์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   ม.อ.ปัตตานี

สำหรับรายนามบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้บริจาคโลหิต ดังนี้

11. นายวิญญู โอชโร     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   ม.อ.ปัตตานี
12. นายสันติ เสนหมาน         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   ม.อ.ปัตตานี
13. นายทวีพงษ์ ยูนุ๊  กองกิจการนักศึกษา  ม.อ.ปัตตานี
14. นางอัชรา บุญเกียรติ กองกิจการนักศึกษา  ม.อ.ปัตตานี
15. นายอาซัน ดงนะเด็ง กองกิจการนักศึกษา  ม.อ.ปัตตานี
16. นายไซนันต์ สะมาแอ หน่วยคอมพิวเตอร์  ม.อ.ปัตตานี
17. นายณัฐพงษ์ ศรีจินดา หน่วยคอมพิวเตอร์  ม.อ.ปัตตานี
18. น.ส.วิชุตา แก้วนพรัตน์  หน่วยคอมพิวเตอร์  ม.อ.ปัตตานี
19. น.ส.บุปผา ไชยแสง คณะศิลปกรรมศาสตร์  ม.อ.ปัตตานี
20. น.ส.ฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา สำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี
21. นายนิกร  หนักแดง สำนักงานอธิการบดี  ม.อ.ปัตตานี
22. น.ส.พัชรินทร์  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
   ม.อ.ปัตตานี
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสมองเรียนรู้และพัฒนาสุขภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ตลอดจนเป็นสื่อกลางให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้พิการทางสมองให้สามารถอยู่ในสังคมของคนปกติได้อย่างมีความสุข
 นายสำราญ แช่มช้อย  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า สเปเชียล
โอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำหรับบุคคลที่พิการทางสมองและปัญญา
ของไทย การดำเนินงานจะมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้พิการทางสมองและปัญญาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ อีกทั้งผลักดันให้สังคม
เกิดการยอมรับในผู้พิการทางสมองและปัญญามากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความเข้าใจและจัดหาอาสาสมัครจากองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนในการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้พิการทางสมองและปัญญาทั่วภูมิภาคของประเทศไทย   
 ผศ.สมเกียรติ สุขนันต์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตลอดจนครอบครัวผู้พิการที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขาดโอกาสและขาดแคลนแหล่ง
เงินทุนในการดำเนินกิจกรรมกีฬาและประการสำคัญคือการขาดอาสาสมัครในท้องถิ่นที่จะช่วยในการดำเนินกิจกรรมและจากการ
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและอุดมการณ์ที่จะช่วยเป็น
อาสาสมัครในการพัฒนาบุคคลผู้พิการทางสมองและปัญญาให้ได้รับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสามารถดำรง
ชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณค่า ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นรูปธรรม ยังประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้พิการ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเปิดโอกาสให้ให้ผู้พิการทางสมองเรียนรู้และพัฒนาสุขภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ   
ตลอดจนเป็นส่ือกลางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้พิการทางสมองให้สามารถอยู่ในสังคมของคนปกติได้อย่างมีความสุข  

จัดตั้งศูนย์ประสานงานสเปเชียล
โอลิมปิก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่ ม.อ.ปัตตานี

ผศ.สมเกียรติ สุขนันต์พงศ์ นายสำราญ แช่มช้อย

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 ศู น ย์ พั ฒ น า กี ฬ า แ ล ะ สุ ข ภ า พ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน 
ประจำปี  2553 โดยมี  ผศ.ดร .จำเนียร  ฉุ้นประดับ  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นกีฬา
ระหว่างบุคลากรทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตปัตตานี เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของทุกคณะและ
หน่วยงาน อีกท้ังเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้มีการออกกำลังกาย
และทำกิจกรรมร่วมกัน ในการจัดการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน 
ปีน้ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 18-25 มีนาคม 2553 โดยมีการประกวด
ขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์  ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 
และประกวดขวัญใจกีฬา 5 ประสาน การแข่งขันกีฬา
ประกอบด้วยฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง วอลเลย์บอลผสม 
สนุกเกอร์ บิลเลียด ชิงดำ เปตอง เทนนิส กอล์ฟ โบว์ลิ่ง 
เซปัคตะกร้อ  กรีฑาและเกมส์

 โดยแบ่งทีมแข่งขันออกเป็น 5 สี 
ได้แก่ สีแดง ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  สีเขียว ประกอบด้วย 
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์   
วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และคณะรัฐศาสตร์ สีชมพู ประกอบด้วย 
คณะศึกษาศาสตร์  โ ร ง เ รี ยนสาธิ ตฯ 
และโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ สีน้ำเงิน 
ประกอบด้วย คณะวิทยาการสื่ อสาร 
ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี 
แ ล ะ ส ถ า บั น วั ฒ น ธ ร ร ม ศึ ก ษ า กั ล ย า
ณิวัฒนา สีส้ม ประกอบด้วย สำนักงาน
อธิการบดี  ศูนย์คอมพิวเตอร์  สหกรณ์
ออมทรัพย์ ฯ  สถาบันสมุทรรั ฐ เอ เซี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และสำนักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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• ฟุตบอลชาย  ได้แก่ อันดับ 1 สีส้ม  อันดับ 2 สีเขียว 
   สีน้ำเงิน สีแดง  อันดับ 5 สีชมพู
• ฟุตบอลหญิง   ได้แก่ อันดับ 1 สีชมพู  สีน้ำเงิน สีแดง 
   อันดับ 4 สีส้ม อันดับ 5 สีเขียว
• วอลเลย์บอลผสม ได้แก่ อันดับ 1 สีส้ม สีชมพู อันดับ 3 สีเขียว   
   อันดับ 4 สีแดง สีน้ำเงิน
• สนุกเกอร์ บิลเลียด ชิงดำ  ได้แก่ อันดับ 1 สีชมพู  
   อันดับ 2 สีส้ม อันดับ 3 สีแดง อันดับ 4 สีเขียว  
   อันดับ 5 สีน้ำเงิน
• เปตอง   ได้แก่ อันดับ 1 สีชมพู  อันดับ 2 สีแดง  
   อันดับ 3 สีส้ม อันดับ 4 สีเขียว อันดับ 5 สีน้ำเงิน
• เทนนิส   ไดแ้ก ่อนัดบั 1 สแีดง  อนัดบั 2 สชีมพ ู อนัดบั 3  
   สีเขียว อันดับ 4 สีส้ม อันดับ 5 สีน้ำเงิน
• กอล์ฟ    ได้แก่ อันดับ 1 สีส้ม  อันดับ 2 สีชมพู อันดับ 3 
   สีน้ำเงิน อันดับ 4 สีเขียว (สีแดงไม่ส่งแข่งขัน)
• โบว์ลิ่ง    ได้แก่ อันดับ 1 สีส้ม อันดับ 2 สีแดง อันดับ 3   
   สีชมพู อันดับ 4 สีเขียว (สีน้ำเงินไม่ส่งแข่งขัน)
• เซปัคตะกร้อ   ได้แก่ อันดับ 1 สีแดง  อันดับ 2 สีน้ำเงิน  
   อันดับ 3 สีส้ม อันดับ 4 สีชมพู อันดับ 5 สีเขียว
• กรีฑาและเกม  ได้แก่ อันดับ 1  สีแดง  อันดับ 2 สีน้ำเงิน  
   อันดับ 3 สีส้ม  อันดับ 4 สีเขียว อันดับ 5 สีชมพู
• สรุปคะแนนรวม  ได้แก่ อันดับ 1 สีส้ม  สีแดง อันดับ 3 สีชมพู    
   อันดับ 4 สีน้ำเงิน อันดับ 5 สีเขียว
• การประกวดขบวนพาเหรด   ได้แก่  อันดับ 1  สีแดง
• การประกวดกองเชียร์   ได้แก่  อันดับ 1 สีส้ม
• การประกวดเชียร์ลีดเดอร์   ได้แก่ อันดับ 1 สีแดง
• รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่  สีน้ำเงิน
• รางวัลประเภทพลังสามัคคี   ได้แก่ สีแดง
• รางวัลประเภทสามัคคีชาว ม.อ.  ได้แก่ สีเขียว และ สีชมพู
• รางวัลประเภทสวยงาม   ได้แก่ สีส้ม
• การประกวดขวัญใจ ม.อ.   ได้แก่ คุณรุจิเรข พุดซ้อนดอก  
     สีส้ม
• การประกวดแต่งกายแฟนซี   ได้แก่ คุณสุรเดช ทองบุญชู   
     สีส้ม

สำหรับผลการแข่งขัน ดังนี้  
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นศ.วสส.คว้ารองแชมปแ์ผนธุรกิจเทคโนโลยี 2553

 นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร 

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่

พร้อมเงินรางวัลหมื่นบาท จากการ

ประกวดแผนธุรกิจเทคโนโลยี 

ประจำปี 2553

 ทีม TABEBUYA COCO OIL นักศึกษาคณะวิทยาการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแผนธุรกิจ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ซึ่งจัดโดยศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 นางสาวไลลา บุญพิศ สมาชิกทีม TABEBUYA 
COCO        OIL      คณะวทิยาการสือ่สาร           มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงจุดเด่นของแผนธุรกิจเทคโนโลยี
ท่ีคว้ารางวัลคือ ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว ตราลังกาสุกะ ที่มี
นวัตกรรมพิเศษเพิ่มกลิ่นดอกไม้และกลิ่นสมุนไพรในน้ำมัน
มะพร้าว โดยมี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสำหรับทาเพื่อประทินให้ผิว
พรรณสวยงามและบำรุงเส้นผมให้เงางาม ได้แก่ กลิ่นกุหลาบ 
มะลิ จำปี และดอกแก้ว และชนิดทาน คือ น้ำมันมะพร้าว
กลิ่นใบเตย มีสรรพคุณช่วยลดความอ้วน 
 น้ำมันมะพร้าวลังกาสุกะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้คน
หันกลับมาใช้นิยมน้ำมันมะพร้าวมากขึ้น เพราะมีกลิ่นหอม
ชวนน่าใช้ปราศจากกลิ่นหืน พร้อมทั้งสรรพคุณมากมาย 
ประกอบกับน้ำมันมะพร้าวลังกาสุกะเป็นงานวิจัยที่ได้รับการ
จ ด อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ข อ ง  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  
ดร.จรัญ บุญกาญจน์ จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความปลอดภัย
และความน่าเชื่อถือในสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ นอกจากความ
โดดเด่นของผลิตภัณฑ์แล้ว แผนธุรกิจของกลุ่มก็เป็นแผนที่มี
ความเป็นไปได้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้จริง อีกทั้งแผนธุรกิจมีการนำกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
เช่น การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สปอตวิทยุ 
โปสเตอร์ และการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามสะดุดตาและน่าใช้ รวมทั้ง
การให้ลูกค้าได้สัมผัสทดลองใช้สินค้า จึงทำให้ชนะใจคณะ
กรรมการและผู้ที่มาชม 
         "รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆที่สามารถแสดงผลงานให้เป็น
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แม้ครั้งนี้จะได้เพียงรางวัลรอง
ชนะเลิศ แต่สิ่งที่ทางกลุ่มได้รับกลับมามีคุณค่ามากกว่ารางวัล
ที่ได้รับ นั่นคือ การสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนทำให้ทุกคนในกลุ่มได้รับความรู้และประสบการณ์

ที่ไม่มีในห้องเรียน อีกทั้งเป็นการบูรณาการความรู้ที่เรียน
ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง  ข อ บ คุ ณ ค ณ า จ า ร ย์
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และผลักดันให้กลุ่มได้รับรางวัล
ในครั้งนี้ โดยเฉพาะอาจารย์กฤษดี พ่วงรอด อาจารย์ดุษฎี 
เ พ็ ช ร ม ง ค ล  อ า จ า ร ย์ จ า รี ย า  อ ร ร ถ อ นุ ชิ ต  ต ล อ ด จ น 
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เจ้าของผลงานวิจัยน้ำมันมะพร้าว
กลิ่นดอกไม้และสมุนไพร และอยากให้นักศึกษารุ่นน้องเห็นถึง
ความสำคัญของการส่งผลงานเข้าประกวด ซ่ึงไม่จำเป็นต้อง
คาดหวังผลงานท่ีส่งประกวดนั้นว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่
แต่อยากให้คำนึงถึงความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ เพราะมัน
เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเรา”  
นางสาวไลลา บุญพิศ  กล่าวเพิ่มเติม

  ท้ังน้ีทีม TABEBUYA  COCO OIL คณะวิทยาการส่ือสาร 
รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล
หนึ่งหมื่นบาท โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย
            
   1. นางสาวไลลา บุญพิศ คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชา
การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 3
  2. นายอับดุลวาริส แวอูมา คณะวิทยาการสื่อสาร สาขา
วิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 3 
  3. นายนูรุดดีน อุเซ็น คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชา
การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 3    
  4. นายปวิษุ ถนนแก้ว คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชา
นวัตกรรมการแบบสื่อและการผลิตสื่อ  ชั้นปีที่ 3 
   5. นายนพปฎล พันธนียะ  คณะวิทยาการสื่อสาร  สาขาวิชา
นวัตกรรมการแบบสื่อและการผลิตสื่อ  ชั้นปีที่ 3
          
  สำหรับผลการประกวดแผนธุรกิจเทคโนโลยีครั้งนี้  
รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม U Princess (ผลิตภัณฑ์จากน้ำหมัก
ชีวภาพ) จาก ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ และรางวัลชมเชย 
ได้แก่ ทีม Daffodil (น้ำยาบ้วนปากบรรเทาเชื้อรา) จาก ม.อ. 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 นางสาวลีลา สุวรรณนิมิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของคณาจารย์ 
และนักศึกษาตลอดจนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เดิมชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก เปิดดำเนินการ
เมื่อปี 2531 รับนักเรียนอายุ 2-3 ขวบ เข้าเรียนในชั้นบริบาล
และชั้นอนุบาล 1
 ในปี 2537 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิตและ
ให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2537 และ
ปีการศึกษา 2538 ตามลำดับ ต่อมาปี 2541 ได้ขยายชั้นเรียน
ถึงระดับชั้นประถมศึกษา และในปี 2546 เปิดสอนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นแบบ
เลี้ยงตัวเอง ไม่มีงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุน ผู้ปกครอง
รวมทั้งชมรมผู้ปกครองและครู จึงมีบทบาทสำคัญในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จัดกิจกรรมวันประสานใจให้แก่

ผู้ปกครองและนักเรียนก่อนปิด

ภาคการศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้

“วันประสานใจ” 

 สำหรับด้ านการ เ รี ยนการสอนของโรง เ รี ยนนั้ น  
เดิมโรงเรียนจัดทำหลักสูตรขึ้นเอง โดยจัดมวลประสบการณ์
ในหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และ
สิ่ งแวดล้อม  ทั้ ง ในส่ วนที่ เป็ นความรู้ ด้ านตรรกะและ
คณิตศาสตร์  ภาษา ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี  
มิติ ธรรมชาติวิทยา มนุษยสัมพันธ์ และการเข้าใจตนเอง 
เนื้อหาความรู้ถูกจัดไว้ในลักษณะบูรณาการ นักเรียนรับความรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่นเพื่อเรียน 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตไม่มีนโยบายเร่งเด็กให้อ่านออกเขียนได้
หรือบวกลบเลขได้  เพราะจะทำให้เด็กเกิดความเครียด  
ส่งผลต่อระบบร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ทำให้เด็กขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่อยู่เสมอ ขาดความคิด
ริเริ่ม ขาดความกล้าเสี่ยงทางวิชาการ ขาดแรงจูงใจที่จะศึกษา
ค้นคว้าตนเอง อันเป็นคุณสมบัติสำคัญต่อความสำเร็จ
ทางการเรียนในอนาคต ทั้ งนี้ปัจจุบันได้ปรับหลักสูตร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ปี 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการระดับประถมศึกษา ใช้หลัก
สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบ
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ โดยใช้หัวข้อ
เรื่องเป็นแกนกิจกรรมในแผนการสอนแต่ละสัปดาห์

 “ โรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดย

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการจัดการเรียน

การสอน และการวัดประเมินผลสอดคล้องกับหลักการของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้บริหารและครูที่มีวิสัยทัศน์ 

อุทิศตนเพื่อนักเรียน และมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง

และชุมชน  นางสาวลีลา สุวรรณนิมิต กล่าวเพิ่มเติม”

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 การแสดงดนตรีโฟล์คซอง โดย ”ชาย คนหลังเขา” 
ณ เวทีขายฝันหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เมื่อเร็วๆ นี้

การแสดงดนตรีโฟล์คซอง 
  โดย “ชายคนหลังเขา”

 ผศ.สมปอง ทองผ่อง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้การต้อนรับ  
Professor Dr.Claudia Kummerlowe  ผู้เชี่ยวชาญ
จาก Faculty of Engineering and  Computer
Science, University of Applied Science,
Osnabrueck, Germany ในโอกาสเดินทางเจรจา
ความมือทางวิชาการ ตามโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา 
กับภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะ
วิท ย า ศ า ส ต ร์แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ม ห า วิท ย า ลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เมื่อเร็วๆ นี้.

 งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ จัดโครงการสร้างสรรค์ผลงานและการให้บริการที่พึงประสงค์ หลักสูตรการนิเทศงาน
เพื่อการสร้างสรรค์กระบวนการปฏิบัติงาน ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมี อาจารย์บุญญฤทธิ์ 
สมบัติหลาย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553

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

“จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร”
 งานการเจ้าหน้าท่ี กองธุรการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  “ทักษะการสะท้อนผลการให้
คำปรึกษาเพื่อทดสอบทานผลการปฏิบัติงาน” โดยมี อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553



E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 นายล่ำซำ ทองสีนุช นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชั้นมัธยม
ศึกษาปีท่ี 6  ได้รับรางวัลท่ี 2 ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์
ใช้งานระดับนักเรียน ผลงาน “โปรแกรมการเปลี่ยนลายมือ
เขียนภาษาไทยเป็นเสียง” จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 12 (The Twelfth National 
Software Contest : NSC 2010)  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ก
ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (Thailand ICT 
Contest Festival 2010 : ICT 2010) เม่ือวันท่ี 11 -13 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา  

ดร.สมพร ช่วยอารีย์/ อาจารยที่ปรึกษา รายงาน

 การแข่งขันของ NSC จะแบ่งออกเป็น 3 รอบ รอบแรก
พิจารณาจากโครงการ รอบที่ 2 พิจารณาจากผลงาน และรอบ
ชิงชนะเลิศ รอบแรกและรอบที่ 2 พิจารณาตามศูนย์ภูมิภาค
ต่าง ๆ 6 ศูนย์ รอบชิงชนะเลิศ จะต้องนำผลงานไปแสดงในงาน 
ICT 2010 เป็นเวลา 3 วัน NSC จัดการแข่งขัน 2 ระดับ คือระดับ
นักเรียน และระดับ นิสิตนักศึกษา ระดับนักเรียนจะมี 3 ประเภท
คือ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง 
และโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ปีนี้โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งานมีโครงการที่ผ่านรอบแรกจำนวน 36 โครงการ 
ผ่านรอบ 2 จำนวน 16 โครงการ และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
8 โครงการ
 “โปรแกรมเปลี่ยนลายมือเขียนภาษาไทยเป็นเสียง” 
เป็นโปรแกรมที่เขียนข้อความภาษาไทยด้วยเมาส์หรือ เขียน
บน Tablet แล้วเปลี่ยนข้อความที่เขียนเป็นตัวหนังสือ พร้อมทั้ง
เปลี่ยนข้อความเป็นเสียงอ่าน การเปลี่ยนข้อความที่เขียนเป็น
ตัวหนังสือจะใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับจุด
ระยะทางระหว่างจุด ทิศของเวกเตอร์ มุมระหว่างเวกเตอร์ และ
ความยาวของเวกเตอร์ เป็นการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์
บูรณาการกับคอมพิวเตอร์ ส่วนการเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นเสียง
อ่านใช้ library ของ Vaja ซี่งพัฒนาโดย NECTEC โปรแกรม

ทั้งหมดพัฒนาด้วยภาษา Delphi 7 โดยมี ผศ.สุนันต์ ทองสีนุช 
และดร.สมพร ช่วยอารีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เวลาใน
การพัฒนาโปรแกรมประมาณ 2 เดือน
 ผลงานที่แสดงได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าชมงาน ครู 
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมแสดงผลงานเป็นจำนวน
มาก เพราะโปรแกรมลักษณะนี้ควรจะเป็นผลงานของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา โปรแกรมมี
ขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้างจะยากแต่ผู้พัฒนาสามารถนำ
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาประยุกต์และทำให้
ผลงานเป็นจริงได้ตลอดเวลาที่แสดงผลงานนายล่ำซำ จะต้อง
บรรยาย สาธิต และสอนการใช้งาน ให้กับผู้ที่สนใจตลอดทั้งวัน  
แต่น่าเสียดายที่ผลงานไม่ได้นำ Open Source มาพัฒนา 
จึงทำให้ไม่มีคะแนนพิเศษในส่วนนี้
 ความตั้งใจจริงของคณะที่ปรึกษา คือ ต้องการที่จะ
ทดลองให้นักเรียนสร้างผลงานในเชิงคณิตศาสตร์บูรณาการ
ต้องการโชว์ผลงาน ชื่อโรงเรียนและคำว่า “ปัตตานี” มากกว่า
และมุ่งนำเสนอวิธีการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหา
และความสำเร็จของผลงาน เพื่อดึงดูดความสนใจจึงได้คิดงาน
ท่ีค่อนข้างจะยากเกินระดับท่ีแข่งขัน แต่จะนำความรู้คณิตศาสตร์
ในระดับที่แข่งขันมาแก้ปัญหาจึงไม่ได้พิจารณาในส่วนของการ
ใช้ Open Source และไม่คิดว่า SIPA พิจารณาการใช้ Open  
Source เป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาให้คะแนน สิ่งที่
อาจารย์ที่ปรึกษาและครูอาจารย์ที่เข้าชมผลงานสรุปได้ คือ 
นักเรียนสาธิตมีความพร้อมทางวิชาการ สามารถเรียนรู้ได้เร็ว 
และอยู่ใกล้แหล่งความรู้ หากสามารถพัฒนานักเรียนร่วมกัน 

จะทำให้นั ก เ รี ยนสาธิต เป็นทรัพยากรที่ สำคัญในการ
พัฒนาประเทศ การพัฒนาผลงานต้องขอบคุณคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา
และสถานที่ ในการพัฒนา ขอบคุณนางสาวสิริประภา 
ฤทธิ์รักษา ที่ช่วยจัดบูธ และขอบคุณคุณประพฤติ บังคมคุณ 
ประธานกรรมการบริษัทไบนารีกราฟฟิก จำกัด ซึ่งเป็น
ศิษย์เก่าที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการนำเสนอผลงานในบูธ

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.อ. ปัตตานี ได้รับรางวัล
ท่ี 2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย NSC 2010



     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนักวิชาการทั่วประเทศร่วมประชุมวิชาการ
    เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการระดับชาติประจำปี 2553 ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2553 
ณ โรงแรมโนโวเทลเซนทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยเชิงสหวิทยาการและ
นำไปสู่แนวทางการพัฒนางานวิจัย
 รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติเพื่อส่งเสริม
ให้นักวิชาการนักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการเพ่ือนำไปสู่แนวทางในการพัฒนา
งานวิจัยหรือทำงานวิจัยร่วมกัน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรม โนโวเทล เซนทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 การนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิชาการท่ัวประเทศในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลงานวิจัยอื่นๆ ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัย
และบทความทางวิชาการในครั้งนี้ จะทำให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้ อันจะนำไปสู่การนำผลวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น ประกอบกับสามารถกำหนดประเด็นที่จะทำการวิจัยสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยเชิงสหวิทยาเพิ่มขึ้นและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
 นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประชุม
ได้ท่ีงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.073-313928-45

ต่อ 1220-22 หรือโทร.073-313187 e-mail:darsun@bunga.pn.psu.ac.th และดูรายละเอียดได้ที ่http://pattaniconference.pn.psu.ac.th/

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ
เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
ระดับชาติ ประจำปี 2553 

รศ. ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล

อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ อาหารฮาลาล

 ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีชุมชนผู้ประกอบการ
และผู้สนใจที่ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จำนวน 35 คน โดยมีอาจารย์สืบศักด์ิ กลิ่นสอน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับความรู้ในการใช้เครื่องมือบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และออกแบบฉลากของผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลตามมาตรฐานสากลที่ผู้อบรมสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 
เม่ือวันท่ี 22-23  มีนาคม  2553

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

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

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

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

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

คณะพยาบาลศาสตร์
 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในการสอนและฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 

บัณฑิตศึกษา
 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวัสดิการ
 หอพักนักศึกษา  11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

   

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

คณะศึกษาศาสตร์

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

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

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

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

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




