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คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิด

ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร  “นวล-กมล ทัศนาญชลี”  เพื่อเป็นสถานที่ในการจัด

แสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ และศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับชาติและ

นานาชาติ

นางสาวธิดารัตน์ นาคบุตร ผู้ประสานงานศูนย์ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีมนีโยบายทีใ่หค้ณะ หนว่ยงาน จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ฉพาะ

ทางขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการะบวนการเรียนการสอนและเป็นศูนย์กลางทางการ

ศึกษาสำาหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการ

จัดตั้งศูนย์ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา ที่มีแนวคิดในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้าน

ศลิปกรรมทีม่กีจิกรรมการฝกึอบรม แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้รวมถงึการเผยแพรผ่ลงาน

วิจัยและสร้างสรรค์ของนักศึกษา คณาจารย์รวมทั้งศิลปินทั้งในระดับภูมิภาค ระดับ

ชาตแิละนานาชาต ิจากการดำาเนนิของศนูยด์งักลา่วทีผ่า่นมาไดส้รา้งสรรคผ์ลงานจาก

ศิลปินแห่งเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ที่เปิด

โอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพือ่เพิม่พนูประสบการณ ์ทัง้ความรูแ้ละกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปกรรมระดบั

นานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะ

ศลิปกรรมศาสตร ์และยงัเปน็ผูใ้หค้ำาปรกึษาเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่การจดัการศกึษา

ในศาสตร์ศิลปกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตระหนักและระลึกถึงคุณงามความดี ของ ดร.ดร.กมล 

ทศันาญชล ีทีม่ตีอ่คณาจารยแ์ละนกัศกึษา จงึไดจ้ดัตัง้หอ้งนทิรรศการถาวร “นวล-กมล 

ทัศนาญชลี”  เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ 

และศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติต่อไป.

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.อ.ปตัตาน ีเปดิหอ้งจดั

แสดงนิทรรศการถาวร “นวล-กมล ทัศนาญชลี”
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คณะทำางานศึกษาและพัฒนาชุมชนประมงต้นแบบนำาร่อง 
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สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ปี 2553

นักวิจัยโครงการศึกษาการเล่นเกมของเด็กและเยาวชน
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จำาหน่วยสินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รับรางวัลในการนำาเสนอผลงานวิจัย
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ด้วยการเสริมทักษะวิชาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้า

ภาพเป็นข่าว

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ผลงาน

วิชาการจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลาง 
มหาสมาคม พร้อมพรัง่ด้วยบคุคลจากทกุสถาบนัในชาตติลอดจน
ประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคำาอวยพร และการเฉลิมฉลอง
อันยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษ ทั้งรัฐบาลที่จัด
งานครั้งนี้ได้เรียบร้อยและงดงาม น้ำาใจไมตรีของประชาชนชาว
ไทยที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พร้อมเพรียง กันมา
ในวันนี้ น่าปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต่ละคนได้แสดงออกและ
ตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุก ๆ คน จิตใจ
ทีเ่ปีย่มไปด้วยความปรารถนาดแีละความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั
ของทกุคนทกุฝายนี ้ทำาให้ข้าพเจ้าเหน็แล้วมกีำาลงัใจมากขึน้ นกึถงึ
คณุธรรมซึง่เป็นทีต่ัง้ของความรกัความสามคัค ีทีท่ำาให้คนไทยเรา
สามารถร่วมมอืร่วมใจกนัรกัษาและพฒันาชาตบ้ิานเมอืงให้เจรญิ
รุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง ประการแรก คือการที่ทุกคน
คิด  พูด  ทำา  ด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง 

คอืการทีแ่ตล่ะคนต่างช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั ประสานงาน ประสาน

ประโยชน์กัน ให้งานที่ทำาสำาเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และ

แก่ประเทศชาต ิประการทีส่ามคอืการทีท่กุคนประพฤตปิฏบิตัติน

อยู่ในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่า

เทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือการที่ต่างคนต่างพยายามทำา 

ความคดิความเหน็ของตนใหถ้กูต้องเทีย่งตรงและมัน่คงอยูใ่นเหตุ

ในผล หากความคดิจติใจและการประพฤตปิฏบิตัทิีล่งรอยเดยีวกนั

ในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพร้อมมูลอยู่ในกายในใจของคนไทย  

ก็มั่นใจได้ว ่าประเทศชาติไทยจะดำารงมั่นคงอยู ่ตลอดไปได้  

จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุก

หมู่เหล่า ได้รักษาจิตใจและคุณธรรมน้ีไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอด

ความคดิจติใจนีก้นัต่อไปอย่าให้ขาดสาย เพือ่ให้ประเทศชาตขิอง

เราดำารงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งในปัจจุบันและใน

ภายภาคหน้า

ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล  

จงคุ ้มครองรักษาประเทศชาติไทยให้ปลอดพ้นจากภัยจาก

อันตรายทุกสิ่ง และอำานวยความสุขความเจริญสวัสดีให้เกิดมี

แก่ประชาชนชาวไทยทั่วหน้ากัน.

          (ที่มา สำานักราชเลขาธิการ www.ohmpps.go.th

 มุม หนึ่ง...ใน เขต รั้ว สี บลู

วันสถาปนามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอน 24 โดยเรียกว่า “พระราช
บญัญตัมิหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พ.ศ. 2511” และวนัที ่13 
มนีาคม เปน็วนัทีพ่ระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
มีผลบังคับใช้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้กำาหนดให้วันดังกล่าว
เป็นวันสำาคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยถือว่าวันที่ 13 
มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย “วันสถาปนามหาวิทยาลัย” 
(ที่มาจากหอจดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี http://oas.psu.ac.th/
psu_archive1/)

บรรยากาศวันสถาปนาวิทยาเขตปัตตานี ประจำาปี 2554
ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554  
ณ วัดตะเคียนทอง อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ตำารวจ และหน่วยปฏิบัติการ
พิเศษ ณ สถานีตำารวจภูธร อ.เมืองยะหริ่ง จ.ปัตตานี

พระราชดำารัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ณ  พระที่นั่งอนันตสมาคม

วันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
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ผศ.ดร. ซกุร ีหะยสีาแม รองคณบดฝีายบรกิารวชิาการและกจิการ

พเิศษ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและหวัหนา้โครงการ ศกึษาและ

พัฒนาชุมชนประมงต้นแบบนำาร่อง นำาคณะทำางานโครงการฯ และ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ. บ้านตือลาฆอปาลัส อ.เมือง 

จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อพบปะผู้นำาชุมชน  

กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเยาวชน โดยชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  

และแผนการดำาเนนิงาน 6 ดา้น ไดแ้ก ่การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ การพัฒนาคุณภาพสังคม 

และจดัระบบสวสัดกิารชมุชน การอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งสายสามัญ 

และสายศาสนา และการพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพทางเลือกและ 

อาชีพเสริม 

ผศ. ดร. ซุกรี   หะยีสาแม   หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนา

ชุมชนประมงต้นแบบนำาร่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่าหมู่บ้านประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นประชาคมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว  มีการต้ังบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น

ตามชายฝั่งทะเลหรือปากแม่น้ำา ประกอบอาชีพทำาการประมงเป็นหลัก 

 ประชาชนมรีายไดแ้ละระดบัการศกึษาทีค่อ่นขา้งต่ำาและมฐีานะยากจน 

สง่ผลใหเ้กดิปญัหาตา่งๆ โดยเฉพาะปญัหาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สขุภาพ 

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ปัญหายาเสพติด นอกจากนั้นประชาคมโดยทั่วไป

มีลักษณะทางสังคมที่โดดเดี่ยว ขาดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง  

ขาดภาวการณ์เป็นผู้นำาที่ดี กอปรกับปัจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กำาลังประสบปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบมาต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 

 สง่ผลใหช้มุชนประมงพืน้บา้นทีม่ปีญัหาเดมิเปน็พืน้ฐาน ตอ้งไดร้บัผลก

ระทบจากปัญหาความไม่สงบอีกทางหนึ่ง ทั้งๆที่หน่วยงานภาครัฐได้

จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปที่

การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการวางปะการังเทียม การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา

และขุดลอกร่องน้ำาเป็นหลัก ในขณะที่ปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นในชุมชน

ประมงยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขอยา่งเตม็ที ่คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

จึงได้จัดโครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนประมงและต้นแบบนำาร่อง    

โดยใชก้ารจดัตัง้สหกรณห์รอืกองทนุชมุชนประมงพืน้บา้นเปน็เครือ่งมอื

ในการสร้างเครือข่าย เพื่อรวบรวมทุนทั้งที่เกิดจากการสนับสนุนจาก 

ภาครฐั การเกบ็สะสมเงนิออมของสมาชกิเพือ่นำาไปใชใ้นการลงทนุทาง

ธุรกิจ สร้างงานอาชีพให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับจัดระบบ

สวัสดิการกลางให้แก่สมาชิกต่อไป

ผศ. ดร. ซุกรี  หะยีสาแม  กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว

ใชก้ลยทุธก์ารดำาเนนิงานโครงการหมูบ่า้นตน้แบบดว้ยวธิดีำาเนนิการแบบ

บูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม มุ่งประเด็นด้านการ 

พัฒนาศักยภาพของชุมชน  การดูแลสุขภาพกายและใจ การสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและประชาคม การปรับภูมิทัศน์

โครงสรา้งพืน้ฐาน  การสรา้งระบบสวสัดกิารหมูบ่า้น เสรมิความเขม้แขง็

ทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาเดิมและสร้างอาชีพเสริมอย่างจริงจัง  

การแกป้ญัหาสงัคมโดยเฉพาะปญัหายาเสพตดิ การสนบัสนนุการดำาเนนิ

งานทางศาสนาและงดการสนับสนุน กิจกรรมที่ผิดหลักการทางศาสนา 

โดยในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะกิจกรรมและแผนงานการพัฒนาและ 

สร้างเสริมศักยภาพชุมชน แผนงานการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ    

แผนงานการพัฒนาคุณภาพสังคมและจัดระบบสวัสดิการชุมชน  แผนง

านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน 

การพัฒนาคุณภาพศึกษาทั้งสายศาสนาและสามัญและแผนงานการ

พัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพทางเลือกและอาชีพเสริม.

คณะทำางานศึกษาและพัฒนาชุมชนประมงต้นแบบนำาร่อง 

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ. บ้านตือลาฆอปาลัส อ.เมือง จ.นราธิวาส
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นักวิจัยด้านยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้รับรางวัลนักวิจัยดี

เดน่แหง่ชาต ิสาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพและคณติศาสตร ์ประจำาป ี2553 

จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่ม

มูลค่าน้ำายางพาราและบูรณาการวิชาความรู้ให้เป็นน้ำายางข้นชนิดใหม่

เรียกว่า “วัสดุยางเทอร์โมพลาสติก” ทั้งนี้ได้เข้ารับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น

แห่งชาติ” ประจำาปี 2554  ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 

เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ ์2554 ณ ศนูยก์ารแสดงสนิคา้และการประชมุอมิ

แพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ 

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขา

วิ ทย าศาสตร์ ก ายภาพและ

คณิตศาสตร์ ประจำาปี 2553 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี   กล่าวว่า  

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง

ชาต ิ ไดค้ดัเลอืกนกัวจิยั จำานวน 12 

คน ใหไ้ดร้บัรางวลันกัวจิยัดเีดน่แหง่

ชาติ ใน 8 สาขา ได้แก่  สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สาขาวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา สาขา

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์

และสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ซึง่รางวลัดงักลา่วเปน็รางวลั

ที่นักวิจัยไทยต้องมีผลงานที่โดดเด่น อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใด

เรือ่งหนึง่ หรอืหลายเรือ่ง ในกลุม่วชิาการหรอืสหวทิยาการอยา่งตอ่เนือ่ง 

มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ศึกษา

มาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่อง

ในวงวิชาการนั้นๆ ผลงานวิจัยสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการและ

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ 

“นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ปี 2553
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ประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้ และเป็นผู้ซึ่งได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และ สำานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและ

เชิดชูเกียรติ เหมาะสมที่จะได้รับการยอมรับยกย่อง เพื่อเป็นแบบอย่าง

แก่นักวิจัยอื่นๆต่อไป

ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวเพิ่มเติมว่า รองศาสตราจารย์ ดร. 

เจริญ นาคะสรรค์ เป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอร์ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีและตำาแหนง่

ผูอ้ำานวยการสถานวจิยัความเปน็เลศิดา้นเทคโนโลยยีางพารา (CoENR) 

เปน็นกัวจิยัทีศ่กึษาเพือ่แกป้ญัหาระยะยาวใหแ้กอ่ตุสาหกรรมยางพารา

ของประเทศ เป็นความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าน้ำายางพารา โดยบูรณา

การวิชาความรู้ และดัดแปลงโมเลกุลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้น้ำายาง และ

ไดพ้ฒันาออกมาเปน็ “วสัดยุางเทอรโ์มพลาสตกิ” ซึง่เปน็น้ำายางขน้ชนดิ

ใหม่ ตลอดจนเป็นนักวิจัยที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียง และสามารถนำามา

ใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม มีประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งผลงาน

ล่าสุดในปี 2553 ได้แก่โครงการต้นแบบการผลิตน้ำายางข้นจาก

กระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรม และต้นแบบการประยุกต์ใช้

งานในการทำาน้ำายางเคลือบสระน้ำาและสายยางยืด ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง

ความภาคภมูใิจของมหาวทิยาลยัทีผ่ลตินกัวจิยัทีม่คีณุภาพ เพือ่พฒันา

ประเทศไทยใหก้า้วหนา้ในดา้นวทิยาศาสตร ์และงานวจิยั ทีจ่ะยงัผลตอ่

การเติบโตอย่างมั่นคงของประเทศในอนาคต

สำาหรับนักวิจัย 12 คน ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 

2553 ใน 8 สาขา ได้แก่

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล จากคณะวิทยาศาสตร์ 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  และ รองศาสตราจารย ์ดร.เจรญิ นาคะสรรค ์
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นักวิจัยโครงการศึกษาการเล่นเกมของเด็กและ

เ ย า ว ช น ใ น จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้   

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ 

ทีเคปาร์คจัดสัมมนาภารกิจพิชิตเด็กติดเกม

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ 

นพ.ภเิศก ลมุพกิานนท ์จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น และ นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิ ทยาศาสตร์ เ คมี และ เภสั ช  ได้ แก่  

รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ 

ปรัชชญาสิทธิกุล จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

มหิดล

สาขา เกษตรศาสตร์ และชี ว วิ ทยา  ได้ แก่  

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร

สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวจิยั ไดแ้ก ่

ศาสตราจารย ์ดร.โมไนย ไกรฤกษ ์จากคณะวศิวกรรมศาสตร ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

และ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ จากคณะ

พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาปรชัญา ไดแ้ก ่รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณศลิป ์

พีรพันธุ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

สาขานิติศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศ

ไพฑูรย์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด จากคณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โครงการศึกษาการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ

อุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดสัมมนาเรื่องภารกิจพิชิตเด็กติดเกม โดยมีผู้

ปกครอง และครูจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดยะลา เข้าร่วมกว่า 40 คน เมื่อวัน

ที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา 

นางสาวดุษฎี เพ็ชรมงคล  หนึ่ง

ในคณะนักวิจัยโครงการศึกษาการเล่น

เกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้คณะวทิยาการสือ่สาร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

ปตัตาน ีกลา่ววา่ ครอบครวัมสีว่นสำาคญั

มากในการปอ้งกนัเดก็ตดิเกม ซึง่จากการ

ศกึษาของโครงการวจิยั พบวา่ ครอบครวั

ของเด็กที่ติดเกม ผู้ปกครองมักไม่ได้มี

เวลาในการทำากจิกรรมกบัเดก็ หรอืเดก็ไม่

ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมของ

ครอบครัว การเลี้ยงลูกผิดวิธี เช่น การนำาลูกไปฝากไว้ที่ร้านเกมเวลาพ่อแม่ไป

ทำางาน การโยนภาระการดูแลเด็กให้แก่โรงเรียนเพียงฝายเดียว ผู้ปกครองไม่เท่า

ทันเทคโนโลยี ไม่รู้ว่าลูกของตนเองเล่นเกมอะไรอยู่ เหมาะสมกับวัยของลูก 

ข่าวโดย ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร

อ่านต่อหน้า 7
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ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว โรงเรียน มีเพื่อนน้อย

ลง   ประการที่ห้า ใช้เงินมาก บางครั้งอาจลักขโมยเงินของพ่อ

แมเ่พือ่ไปเลน่เกม   และประการทีห่ก ไมส่ามารถควบคมุเวลา

ในการเล่นเกมได้ เช่น อาจกำาหนดไว้ 2 ชั่วโมง แต่เมื่อเล่นเกม

จริงอาจเล่นเกินจากนั้น

ส่วนการแก้ปัญหาเด็กติดเกมนั้น นักวิจัยเด็กติดเกม 

กล่าวว่า ประการแรกพ่อแม่ผู้ปกครองต้องคิดตรงกันว่า การ

เลน่เกมของลกูเปน็ปญัหาทีต่อ้งแกไ้ขรว่มกนั และไมค่วรใชว้ธิี

ที่รุนแรง มีทางออกให้แก่ลูก ว่าถ้าไม่เล่นเกม ควรจะไปทำา

กิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อชดเชยเวลาว่างของเด็ก และกิจกรรม

ดังกล่าวควรสนุกพอๆ กับการเล่นเกม หรืออาจเข้าร่วม

กจิกรรมคา่ยทีใ่ชร้ะยะเวลานานตดิตอ่กนั 3 วนัขึน้ไป นอกจาก

นี้พ่อและแม่ควรมีกติการ่วมกันในครอบครัว เช่น กติกาเรื่อง

เวลาในการเปิดคอมพิวเตอร์ ให้ลูกมีส่วนรับผิดชอบงานบ้าน 

และอย่าทำาให้คอมพิวเตอร์เป็นของส่วนตัวของเด็ก แต่ต้อง

ทำาให้คอมพิวเตอร์เป็นของสมาชิกในครอบครัวที่ใช้ร่วมกัน 

หรือไม่ พ่อกับแม่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เช่น พ่ออาจจะเข้ม

งวดไมใ่หล้กูเลน่เกม แตแ่มอ่าจจะสงสารลกู แลว้สง่เสรมิใหล้กู

เล่นเกม ก็จะทำาให้การแก้ปัญหาเด็กติดเกมไม่สำาเร็จ

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากช่วงวัยที่ต้องการเรียนรู้

ประสบการณ์ใหม่ ความต้องการความตื่นเต้น การผ่อนคลาย

จากความเครียด ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยของการเล่นเกมของเด็ก

และเยาวชนทั่วประเทศอยู่ที่ 9 ชั่วโมงเศษต่อสัปดาห์ แต่ค่า

เฉลี่ยการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนชายแดนใต้อยู่ที่ 13 

ชัว่โมงเศษตอ่สปัดาห ์โดยมนีกัเรยีนระดบัมธัยมตน้ใชเ้วลาเลน่

เกมมากที่สุดถึง 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การเล่นเกมนั้นมีผลเสีย

ต่อเด็กอย่างมาก เช่น การเรียนลดลง การหนีเรียน  การออก

กลางคัน การซึมซับความรุนแรง บางครั้งอาจเลือกวิธีการแก้

ปญัหาชวีติจากตวัอยา่งทีป่รากฏในเกม การตดิยาเสพตดิ การ

ทะเลาะเบาะแว้งในการครอบครัว

น า ย ว ร ภ า ค ย์   

ไมตรี พั นธ์  อ าจารย์

โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต 

มหาวิ ทยาลั ยส งขลา

นคริ นทร์  วิ ทย า เขต

ปัตตานี  หนึ่ ง ในคณะ 

นักวิจัย กล่าวถึงข้อสังเกต

ว่าลูกของตนเองติดเกม

หรือไม่ สามารถดูได้จาก 

ประการที่หนึ่งเด็กเล่นเกม

นานเกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน  

ประการที่สองมีอารมณ์

หงุดหงิด เมื่อไม่ได้เล่นเกม 

หรอือารมณฉ์นุเฉยีว เมือ่ถกูหา้มไมใ่หเ้ลน่เกม  ประการทีส่าม

ผลการเรียนตกต่ำา ประการที่สี่ ขาดทักษะทางสังคม เช่น การ
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ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  จัดการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน ประจำาปี  2554  โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่น

อาหมัด  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 

2554 ซึ่งเป็นกีฬาระหว่างบุคลากรทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตปัตตานี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของทุกคณะและหน่วยงาน อีกทั้งเปิดโอกาส

ให้บุคลากรได้มีการออกกำาลังกายและทำากิจกรรมร่วมกัน ในการจัดการแข่งขันกีฬา  5  ประสาน ปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2554 ณ สนามกีฬาภายในวิทยาเขต

ปัตตานี  โดยมีการประกวดขบวนพาเหรด  ประกวดกองเชียร์ ประกวดเชียร์ลีดเดอร์  และประกวดขวัญใจกีฬา 5 ประสาน    การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย ได้แก่ ฟุตบอล

ชาย แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอลผสม เซปัคตะกร้อ เปตอง บิลเลียด/สนุกเกอร์ /ชิงดำา เทนนิส กอล์ฟ โบว์ลิ่ง และกรีฑาและเกม

โดยแบง่ทมีแขง่ขนัออกเปน็  5  ส ี ไดแ้ก ่สชีมพ ูประกอบดว้ย  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสฟีา้ ประกอบดว้ย  สำานกังานอธกิารบด ีหนว่ยคอมพวิเตอร ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันสมุทรรัฐฯ และสำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง สีส้ม ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต ฯ โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ สีม่วง 

ประกอบด้วย สำานักวิทยบริการ คณะวิทยาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย สถานีวิทยุกระจายเสียง สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  และสีเทา  ประกอบด้วย  คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์

สำาหรับผลการแข่งขัน ดังนี้  

ฟุตบอลชาย ได้แก่  อันดับ 1 สีฟ้า อันดับ 2 สีเทา สีชมพู สีส้ม อันดับ 3 สีม่วง

แชร์บอลหญิง ได้แก่  อันดับ1.สีเทา สีม่วง สีส้ม  อันดับ 2  สีชมพู อันดับ 3 สีฟ้า

วอลเลย์บอลผสม  ได้แก่ อันดับ 1 สีเทา สีฟ้า  อันดับ 2  สีชมพู สีส้ม อันดับ 3 สีม่วง

ตะกร้อ ได้แก่  อันดับ 1 สีม่วง อันดับ 2  สีชมพู  อันดับ 3  สีฟ้า

เปตอง ได้แก่   อันดับ 1 สีเทา สีสัม สีฟ้า  อันดับ 2  สีม่วง   อันดับ 3  สีชมพู

เทนนิส ได้แก่  อันดับ 1 สีชมพู   อันดับ 2  สีเทา  อันดับ 3 สีม่วง

กอล์ฟ ได้แก่  อันดับ 1 สีฟ้า   อันดับ 2  สีส้ม อันดับ 3  สีม่วง

โบว์ลิ่ง  ได้แก่ อันดับ 1 สีฟ้า   อันดับ 2  สีชมพู  อันดับ 3 สีส้ม

สนุกเกอร์ บิลเลียด ชิงดำา ได้แก่  อันดับ 1 สีชมพู อันดับ 2  สีส้ม อันดับ 3 สีฟ้า

กรีฑา  ได้แก่ อันดับ 1 สีส้ม อันดับ 2  สีฟ้า สีชมพู อันดับ 3  สีม่วง

การประกวดขบวนพาเหรด  ได้แก่ อันดับ 1 สีชมพู อันดับ 2 สีฟ้า อันดับ 3 สีม่วง

การประกวดกองเชียร์  ได้แก่  อันดับ 1 สีชมพู  อันดับ 2 สีฟ้า อันดับ 3 สีม่วง

การประกวดเชียร์ลีดเดอร์  ได้แก่ อันดับ 1 สีชมพู  อันดับ 2 สีฟ้า อันดับ 3 สีม่วง

การประกวดขวัญใจ  sport night  ได้แก่ คุณเปรมวดี แก้วมณี สีฟ้า

ชาวสงขลานครนิทร ์รอ้ยสมัพนัธ ์สามคัค ี “กฬีา 5 ประสาน”
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ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. “บ่มเพาะวิสาหกิจ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจแดนใต้” 

ขอแนะนำาผลิตภัณฑ์ สินค้าน้ำาดื่มพีเอสยู (PSU Drinking Water)

รายการ ราคา ราคาลด

ครีมบำารุงผิวเข้มข้น น้ำามันรำาข้าว  120  บาท 108  บาท

แคปซูลขับลม บำารุงธาตุ                    120  บาท 108  บาท

ครีมหมักผมทรีทเมนต์น้ำามันรำาข้าว    160  บาท 144  บาท

ครีมอาบน้ำาลิตเซีย (ตะไคร้ต้น)          100  บาท 90  บาท

โลชั่นบำารุงผิวลิตเซีย (ตะไคร้ต้น)      160  บาท 144  บาท

แชมพูว่านหอม  100  บาท 90   บาท

ครีมนวดผมว่านหอม    100  บาท 90   บาท

โทนเนอร์สมุนไพร                            150  บาท 135  บาท

ครีมกันแดดว่านหอม                          220  บาท 198  บาท

ชาชงมะขามป้อม          35   บาท 32   บาท

ชาชงมะตูม                                       35   บาท 32   บาท

ชาชงบัวบก    50   บาท 45   บาท

ชาชงเถาวัลย์เปรียง                            35   บาท 32   บาท

ซึ่งโดยปกติร่างกายคนเรามีน้ำาเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 75% ของน้ำาหนักตัว ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ จึงมีนโยบายส่งเสริมการดื่มน้ำาเพื่อสุขภาพ โดยมี “น้ำาดิ่ม PSU” ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมภาพ

ลักษณ์การดื่มน้ำา ภา่ยใต้เขตรั้วสีน้ำาเงิน ซึ่งดำาเนินการโดยผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่ม

เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรนุช  นนทสร โทร. 0-7428-6817 

มือถือ 08-3519-9342 หรือเว็บไซด์ http://www.psu-bic.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=459&Itemid=

ศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสมุนไพร

เพื่อสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ตลอดจน

เผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร  นำาสู่การเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ศนูยด์งักลา่วมหีนา้ทีใ่นการบรกิารวชิาการจดัอบรมความรูด้า้นสมนุไพร

เพื่อสุขภาพ การจัดแสดงและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ ทั้งที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำาเร็จรูปและสมุนไพรสด อบแห้งพร้อม

เอกสารแนะนำา โดยมผีลผลติจากสมนุไพรประกอบดว้ย ยอ บวับก ขมิน้

ชัน กระเจี๊ยบ มะขามป้อม มะระขี้นก เพกาเพชรสังฆาต ไพลพญายอ 

รางจืด เถาวัลย์เปรียง หญ้าหนวดแมว หญ้าปักกิ่งฟ้าทะลายโจร  

ดอกคำาฝอย ชะพลู ชุมเห็ดเทศ  และบอระเพ็ด

ขอแนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่ จำานวน 13 รายการ  ในราคาลด 10%

นอกจากนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษรับหน้าร้อน ลด 30% ตั้งแต่ 

วันที่ 16 มีนาคม - 30 มิถุนายน  2544  ได้แก่

รายการ ราคา ราคาลด

สบู่เหลวล้างมือเปลือกมังคุด    50  บาท  35  บาท

สบู่เหลวเปลือกมังคุด            80  บาท  56  บาท

แชมพูขิง                            70  บาท 49  บาท

ครีมนวดขิง                        70  บาท 49  บาท

แชมพูบอระเพ็ด                  70  บาท 49  บาท

ครีมนวดบอระเพ็ด                70  บาท 49  บาท

น้ำามันไพลกลิ่นไพล              90  บาท 63  บาท

โลชั่นกันยุง ใหญ่                70  บาท 49  บาท

แชมพูว่านหางจระเข้            70  บาท 49  บาท

ครีมนวดว่านหางจระเข้        70  บาท 49  บาท

ครีมนวดอัญชัน        70  บาท 49  บาท

ชาชงกระเจี๊ยบ                  35  บาท 25  บาท

ชาชงชุมเห็ดเทศ                35  บาท 25  บาท

แคปซูลเพกา                    90  บาท 63  บาท

แคปซูลฟ้าทะลายโจร          90  บาท 63  บาท

แคปซูลขิง                        90  บาท 63  บาท

แคปซูลมะระขี้นก              180 บาท 126 บาท

แคปซูลเถาวัลย์เปรียง        90  บาท 63  บาท

การ์ซิดีน                          45  บาท 32  บาท

คลีนซิ่งออย                    350 บาท 245 บาท

น้ำามันไพลกลิ่นมะกรูด        90  บาท 63  บาท

ครีมไพล                        30  บาท 21  บาท

สเปรย์ข่า                        50  บาท 35  บาท

ผูส้นใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิ สมัครเปน็สมาชกิและซื้อ

ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพรไดท้ีศ่นูยแ์ลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์

ด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร. ๐ ๗๓๓๑ ๒๓๘๗ หรือเว็บไซต์  

http://sa.pn.psu.ac.th/data/exhe

จำาหน่ายสินค้าสมุนเพื่อสุขภาพ ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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สถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา สง่เสรมิผลติภณัฑ์

ชายแดนใต้ด้วยการเสริมทักษะวิชาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้า

“การพฒันาทกัษะเพือ่เพิม่มลูคา่เพิม่ใหก้บัหตักรรมทอ้งถิน่”  เปรยีบเสมอืนสือ่

กลางในการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการใชง้านทางวฒันธรรมเขา้ไปพฒันาและชว่ยเหลอื

ชมุชน สูก่ารสรา้งเครอืขา่ย สรา้งงานสรา้งรายไดสู้ช่มุชนนอกเหนอืจากการทำานบุำารงุ

ศิลปวัฒนธรรม แม้จะเป็นภาระงานมิติใหม่ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ

วัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่จะสนับสนุน ส่ง

เสริมผลิตภัณฑ์จากชายแดนใต้  โดยการพัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

ให้กับหัตถกรรมท้องถิ่น ด้วยการกระบวนการฝึกอบรม  การศึกษาดู

งาน  การแสดงผลงาน  และเสริมแรงจูงใจ 

 ผศ.นภดล   ทิพยรัตน์ ประธานโครงการพัฒนาทักษะการ

เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่นสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าว

วา่ วถิชีวีติของชมุชนในพืน้ทีภ่าคใตต้อนลา่ง  ดำารงอยูด่ว้ยประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง

กบัวถิชีวีติ ทัง้ยงัเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูภ่ายในและรอบชมุชน โดยมีความเรียบ

ง่ายตามแบบวิถีแบบชุมชนเกษตรกรรมท่ีเน้นการพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก  เช่นการ

ประกอบอาชีพที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและเกิด

ประโยชนส์งูสดุ การนำาเอาสิง่เหลา่นีเ้ขา้มาเปน็สว่นหนึง่ในชวีติประจำาวนั นบัเปน็การ

จุดประกายความคิดให้ประชาชนในชุมชุนเกิดการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นวัฒนธรรม

ใหม่ๆ โดยเฉพาะงานหัตถกรรมที่เป็นวัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการดำารง

ชีวิตของตนเองและชุมชนแต่เมื่อเป็นที่แพร่หลายและชุมชนมีความต้องการมากขึ้น   

จึงนำาไปสู่การผลิตและเกิดการสร้างรายได้    ซึ่งในสภาพความเป็นงานฝีมือท้องถิ่น

เหล่านั้น   เป็นการผลิตขึ้นมาเพื่อเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักแต่ไม่ได้เน้นความ

สวยงาม ดังน้ันปัญหาเหล่าน้ี  จึงการเป็นส่วนหน่ึงท่ีทำาให้ผู้ผลิตงานดังกล่าวขาดโอกาส

ที่ควรจะได้รับจากความสวยงามและคุณค่าที่จะสามารถ

พัฒนาต่อยอดต่อไปได้  และส่งผลต่อการสูญเสียโอกาส

ในแง่เศรษฐกิจชุมชนไปด้วย

ดังนั้น สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงมี

แนวคิดที่จะ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์งาน

หตัถกรรมชมุชนใหม้กีารพฒันารปูแบบเพือ่เพิม่มลูคา่ของ

ผลติภณัฑ ์อนันำาไปสูก่ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและ

สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน วิธีการดำาเนินการ ประกอบด้วยการฝึก

อบรม การศึกษาดูงาน การจัดแสดงผลงาน และการสร้าง

แรงจูงใจ โดยมีกลุ่มหัตถกรรมท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ 4 

กลุ่ม ได้แก่กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ไผ่ กลุ่มงานศิลปะ

ประดษิฐจ์ากกาบกลว้ย กลุม่ผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพรา้ว 

และกลุ่มหัตถกรรมแกะสลักไม้    

นางสาวอาริณี   มูน๊ะ นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำาเสนอแบบบรรยาย จากการประชุมวิชาการสาหร่าย
และแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา จัดโดยสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทาง
ชวีภาพแหง่คาบสมทุรไทย รว่มกบัภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์ม.อ. พพิธิภณัฑส์ถานธรรมชาตวิทิยา 50 พรรษาสยาม
บรมราชกุมารี ชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย และโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพแห่งประเทศไทย (BRT) เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2554    ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 

จ.สงขลา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ อันจะก่อให้เกิดความร่วม
มอืทางวชิาการในอนัทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากสาหรา่ยและแพลงกต์อน เพือ่พฒันาศกัยภาพเชงิวชิาการของบคุลากรรุน่ใหม ่และนำาไปสูก่ารพฒันางานดา้นสาหรา่ย
และแพลงก์ตอนให้ก้าวหน้าต่อไป 

สำาหรับการประชุมดังกล่าวนางสาวอาริณี มูน๊ะ นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ได้นำาเสนองานวิจัยเรื่อง “การกระตุ้นการเจริญพันธุ์ในสาหร่ายไส้ไก่ Ulva (Enteromorpha) intestinalis Linnaeus ด้วยความเค็ม โดยมี ผศ.ระ
พีพร เรืองช่วย และ ผศ.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต เป็นผู้วิจัยร่วมซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานที่นำาเสนอจากผู้เข้าประชุมทางด้านอนุกรม
วธิาน ดา้นชวีวทิยา ดา้นนเิวศวทิยา ดา้นการเพาะเลีย้ง และการประยกุตใ์ชป้ระโยชนจ์ากสาหรา่ยและแพลงกต์อน จำานวน 108 เรือ่ง  โดยเปน็การนำาเสนอแบบบรรยาย 
40 เรื่อง.

นางสาวอาริณี  มูน๊ะ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลในการนำาเสนอผลงานวิจัย
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แม้ไม่มีโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างผลงานที่นำาวัสดุจากกะลามะพร้าวมาดัดแปลงสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงได้ จึงเริ่มมีการสร้างงานด้วยการนำาวัสดุมา
ดดัแปลงเปน็ผลติภณัฑช์ิน้งานขึน้มาจงึไดร้วมกลุม่ขึน้มาในนามของชมรม 
“เตะกระป๋อง”เมื่อพ.ศ. 2549 โดยมีนายเฉลิมชัย โสวิรัตน์ และนายมานะ 
เจ๊ะมะ เป็นประธานและรองประธาน ได้รวมกลุ่มเยาวชนบ้านปาหลวง 
ตำาบลยามู อำาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประมาณ 15 คน คำาว่า เตะ
กระป๋อง เป็นภาษาถิ่นภายในชุมชนที่บ่งบอกว่า เป็นวัยรุ่นที่ไม่มีงานทำา 
ว่างงาน และไม่เป็นที่ต้องการของชุมชน แนวคิดการที่จะรวมแก๊งทั้งหมด
ขึน้มาเปน็ชมรมนัน้ เพือ่ใหเ้ปน็หนึง่เดยีวในการทำางาน สรา้งรายได ้ใหเ้กดิ
ประโยชน์ภายในชมรม สมาชิกเริ่มมีแนวความคิดของตนที่จะมีการสร้าง
งาน สร้างรายได้ และมองหาความถนัดของแต่ละแก๊งที่จะผลิตชิ้นงานใน
นามของชมรมเตะกระปอ๋ง จดุเดน่ของผลงานทกุชิน้จะมาจากวสัดภุายใน
หมู่บ้าน คือการนำากะลามะพร้าว และวัสดุจากธรรมชาติในชุมชนมาแกะ
สลักเป็นรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การได้มีโอกาสในการเข้าร่วมงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 เมื่อปี 2549 ที่ม.อ.ปัตตานี  ได้จุดประกายความ
หวังให้กับสมาชิกภายในชมรม ที่ต้องการให้สังคมภายนอกได้มองเห็น
คุณค่าชิ้นงาน เพราะตั้งแต่ก่อตั้งชมรมขึ้นมาไม่เคยได้ออกงานที่ไหนมา
ก่อน การที่ได้มาออกงานสาธิตและจำาหน่ายที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กลัยาณวิฒันานบัเปน็ครัง้แรก  ทางกลุม่ฯ รูส้กึประทบัใจทีม่ผีูใ้หค้วามสนใจ
ในชิ้นงาน และให้กำาลังทำาให้กลุ่ม “เตะกระป๋อง” เป็นที่รู้จักของหน่วยงาน
ราชการ จึงได้มีการพัฒนาการผลิตชิ้นงานและการออกร้านสาธิตและ
จำาหน่ายสินค้า OTOP ตามหน่วยงานราชการมากยิ่งขึ้น มีโอกาสในการ
เข้าไปสอนพิเศษตามสถานศึกษา และการได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตาม
สถานทีต่า่งๆ ทำาใหเ้กดิแนวคดิในการพฒันารปูแบบผลติภณัฑแ์ละการจดั
ตัง้กลุม่ใหม้กีารสรา้งงานแบบยัง่ยนื ใหก้ลายเปน็เอกลกัษณแ์หง่ความงาน
ภายในชุมชนต่อไป

กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ไผ่  
กลุ่มราญาจักสานบ้านทุ่ง อำาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นชื่อ

กลุ่ม จดทะเบียนสินค้าอย่างเป็นทางการจากคำาแนะนำาของวิทยากรจาก
การอบรม  กลุ่มจักสานเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2530 ที่บ้านท่ามะนาว ตำาบล
ท่าข้าม อำาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยการสนับสนุนของสำานักงาน
พัฒนาชุมชน แต่ประสบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการจึงต้องหยุดการ
ดำาเนินงาน ต่อมามีการรวมตัวอีกครั้งในปี  2545 โดยมีคุณสมปอง อัดอิน
โหมง่ ห มูท่ี ่4 บา้นทุง่ ไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มและไดเ้ปน็ประธานกลุม่มาจนถงึ
ปัจจุบัน

การจดัตัง้กลุม่ในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่สรา้งรายไดเ้สรมิภาย
หลังจากการว่างเว้นจากการทำานา โดยมีสมาชิกเป็นวัยทำางานที่มีอายุ
ระหว่าง 25-60 ปี   ผลิตภัณฑ์จักสานมี 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องจักสาน
เพื่อการใช้สอย และเครื่องจักสานเพื่อประดับตกแต่ง  

กลุ่มงานศิลปะประดิษฐ์
จากกาบกล้วย

กลุ่มกัทลี ตำาบลบาราโหม อำาเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี ก่อตั้งเมื่อ 2547 จุ
ดเริ่มต้นจากความคิดของประธานกลุ่ม 

คุณดรุณี แวยามา ที่ได้มองเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนิยมออกไปขาย
แรงงานยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรวมถึงญาติพี่น้องของตนเองด้วย  ทำาให้
ครอบครัวไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก จึงตั้งปณิธานไว้ว่าจะต้องสร้าง
งานให้เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ที่มีความเป็นอิสระสามารถชักชวนคนใน
ชมุชนเขา้มาทำางานรว่มกนั ประจวบเหมาะกบัโอกาสทีไ่ดเ้ขา้ไปยงัสถาบนั
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี ได้เห็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำาจากกาบ
กลว้ยตัง้โชวอ์ยูบ่นโตะ๊ทำางานของอาจารยส์อนงานประดษิฐ ์จงึมแีนวความ
คิดว่าต้นกล้วยภายในชุมชนมีจำานวนมากที่ต้องโค่นทิ้งหลังจากออกเครือ 
การนำากาบกล้วยมาเป็นวัตถุดิบประดิษฐ์เป็นงานหัตถกรรมฝีมือในการ
สรา้งรายไดข้ึน้มาได ้ประกอบกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้จัดทำาโครงการอบรม 
180 อาชีพให้แก่ผู้ท่ีสนใจ  ได้เข้ามาสมัครเรียนหัตถกรรมประดิษฐ์ดอกไม้
จากกาบกลว้ย  จนกระทัง่เรยีนจบหลกัสตูรและตอ่ดว้ยการอบรมระยะสัน้
อกีหนึง่สปัดาห ์จงึมกีารรวมกลุม่เพือ่สรา้งสรรคผ์ลงานจากกาบกลว้ย สว่น
ใหญ่เป็นของที่ระลึก เช่น กล่องของชำาร่วย  กล่องใส่ปากกาตั้งโต๊ะ กล่อง
บรรจุภัณฑ์ กล่องของขวัญ และดอกไม้จากกาบกล้วย จึงได้มีโอกาสสาธิต
และจำาหน่ายสินค้า OTOP ตามหน่วยงานราชการ เอกชน และได้มีโอกาส
ออกร้านแสดงสินค้าที่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
เป็นที่รู้จักมาก

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลา
มะพร้าว  

ชมรม เตะกระป๋ อ ง  
เป็นกลุ่มเยาวชนที่เกิดจาก
การไม่มีงานทำา นำามาซึ่งการ

รวมแก๊งตามริมถนน เพื่อฟังรายการวิทยุ “ม.อ. คลื่น 107.25” รายการ 
“โคกโพธิ์มิเดีย” ซึ่งมีนักจัดรายการวิทยุจะคอยพูดให้กำาลังใจและส่งเสริม
ให้เยาวชนภายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้หันมาประกอบอาชีพใน
การสร้างงาน สร้างรายได้ จึงเป็นที่มาทำาให้เยาวชนภายในหมู่บ้านมีการ
ร่วมวงพูดคุยภายในหมู่บ้าน ทำาให้มีความรู้สึกว่า เยาวชนภายในหมู่บ้าน 

กลุ่มหัตถกรรมแกะสลักไม้    
กลุ่มหัตถกรรมแกะ

สลักไม้บ้านปากน้ำา ตำาบล
สะบารั ง  อำ า เภอ เมือง 
จังหวัดปัตตานี ก่อตั้งเมื่อ ปี2549  จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาจากผลสัมฤทธิ์ที่ทาง
สถาบนัวัฒนธรรมศกึษากลัยาณวิัฒนา  ม.อ.ปัตตาน ีไดจ้ดัทำาโครงการตอ่
เนื่องในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนได้พัฒนศักยภาพการ
รวมกลุม่เพือ่ความเขม็แขง็ และสามารถเลีย้งชพีไดแ้บบยัง่ยนืในทา่มกลาง
สถานการณป์จัจบุนั จงึมแีนวคิดดำาเนินงานต้ังแต่ปี 2549 โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ
การทำากรงนกและแกะสลักมาแนะนำาเทคนคิและวธิกีารตา่งๆ ทำาใหส้มาชกิ
ภายในกลุ่มสามารถนำามาประยุกต์การประดิษฐ์การทำากรงนกขึ้นมาสร้าง
งาน สร้างรายได้ จากนั้นได้เข้าร่วมโครงการระยะท่ี 2 ปี 2551 เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านการแกะสลักกรงนกและว่าววงเดือน จึงมีความชำานาญในด้าน
หัตถกรรมแกะสลักไม้และสมาชิกกลุ่มได้ออกร้านเปิดโลกทัศน์จากการมี
โอกาสเขา้รว่มการสาธติและจำาหนา่ยสนิคา้ OTOP กลายเปน็ทีรู่จ้กัมากยิง่
ขึ้น จนกระทั่งเข้าร่วมโครงการระยะที่สาม โครงการพัฒนาทักษะการเพิ่ม

มูลค่าหัตถกรรมท้องถ่ิน ท่ีสามารถพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานด้าน

ผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอยต่างๆ หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการ

พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการพัฒนาทักษะการเพิ่ม

มลูคา่เพิม่ใหก้บัหตัถกรรมทอ้งถิน่สถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำาบลรูสะมิแล อำาเภอเมือง จังหวัด

ปัตตานี โทร./โทรสาร  0 7333 1250 . 



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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สำานกังานวชิาการและบรกิารชมุชน วทิยาลยัอสิลามศกึษา วทิยาเขตปตัตาน ีจดัเสวนาพเิศษเรือ่งสถานการณโ์ลกอาหรบัในปจัจบุนั เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 
2554  ณ หอประชุมอิหม่ามอันนาวาวี อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา กล่าวเปิดการเสวนาโดย ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำานวยการวิทยาลัย
อิสลามศึกษา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.อับดุลรอนิง สือแต  รองผู้อำานวยการฝาย
พัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ และอาจารย์แผนกวิชาตะวันออกกลางศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี และอาจารย์มันโซร์ สาและ นักวิชาการ
อิสระ ดำาเนินการเสวนาโดย ดร.ซาฝีอี อาดำา หัวหน้าแผนกวิชาตะวันออกกลางศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

RT THESIS Exhibition ‘11
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ นำาเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา

ทศันศลิป ์ศลิปะการแสดง และสาขาวชิาศลิปะประยกุต ์ เพือ่เปน็การเผยแพรผ่ลงานศลิปนพินธข์องนกัศกึษา รวมถงึเปน็การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ และตระหนักถึงคุณค่าของผลงานศิลปะ ที่เกิดจากการเรียนการสอน การสร้างสรรค์ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ได้ศึกษาใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ  สำาหรับผู้ที่สนใจ
เข้าชมผลงานได้ท่ีลาแมอาร์ตแกลเลอร่ี หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในวันและเวลาราชการ.

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ครั้งที่ 11 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ซึ่งกำาหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-25 มีนาคม 2554 โดยมีนักเรียนท่ีผ่านการ
คัดเลือกจากค่ายท่ี 1 เข้าร่วมจำานวน 95 คน หลักสูตร 4 สาขา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ จำานวน 21 คน 
คณิตศาสตร์ จำานวน 18 คน คอมพิวเตอร์ จำานวน 16 คน และสาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน 19 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 
21 คน ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในค่ายดังกล่าวจะเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ณ กรุงเทพฯ ต่อไป.

สถาบัน วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56 โดยมีนายนิพล  
นราพิทักกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ณ หอศิลป
วฒันธรรมภาคใต ้สถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี 
นิทรรศการจัดแสดงให้ชมตั้งแต่วันที่ 4-29 มีนาคม 2554  

ศนูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาล ภาควชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวทิยาเขตปตัตาน ี จดัอบรมปฏบิตักิารแปรรปูน้ำานมแพะ

เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 5 (การผลิตนมแพะผง) ให้กับผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตนมแพะผงด้วยเทคนิค spray dry บรรยายโดย คุณสิทธิชัย แจ่มจำารัส วิทยากรจากบริษัท GEA และอาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และดร.สุธีรา เสาวภาคย์ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมจำานวน 27 คน

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการในอิสลาม คณะวิทยาการจัดการ ประจำาปีการศึกษา 2552 และ 2553  โดยมี  รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้แทนกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อิสลามมิก ฟันด์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา มีผู้เข้าร่วมเป็นเกีรยติประกอบด้วย ดร.ยูโซะ ตาและ  ผู้อำานวยการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ดร.อับดุลรอนิง  สือแต รองผู้อำานวยการฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ เลขานุการ
วิทยาลัย บุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา อาจารย์อรรถพร หวังพูนทรัพย์  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และนางสาววารินทร์ ราม
ฤทธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ คณะวิทยาการจัดการ เม่ือวันท่ี  16  กุมภาพันธ์  2554 ณ  ห้องประชุม   
อัล อีหม่าม ฆอซาลี อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยมีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 จำานวน 7 ทุน คือ ประเภททุนสมัครเรียนเลือกเป็นอันดับที่ 
1 – 3  จำานวน 3 ทุนๆละ 10,000  บาท และประเภททุนยากจน จำานวน 
4 ทุนๆละ 32,500 บาท ดังนี้

1.นางสาวอาอีฉ๊ะ ดุสะเหมาะ จำานวน 10,000 บาท
2.นางสาวรอดียา บิลหมัด  จำานวน 10,000 บาท
3.นางสาวสุภนันท์ หัวแหลม จำานวน 10,000 บาท
4.นางสาวสกีนะฮ ณแฉล้ม จำานวน 32,500 บาท
5.นางสาวฮัฟเซาะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ จำานวน 32,500 บาท
6.นางสาวมุเนาวเราะห์ ยานาย จำานวน 32,500 บาท
7.นางสาวสุนิสา สุหลง   จำานวน 32,500 บาท

รุ่นที่ 2  จำานวน 7 ทุน ประเภททุนสมัครเรียนเลือกเป็นอันดับ
แรกจำานวน 1 ทุนๆละ 30,000 บาท เลือกอันดับที่ 2 และ 3 จำานวน 
2 ทุนๆละ 20,000  บาท และประเภททุนยากจน จำานวน 4 ทุนๆละ 
40,000  บาท ดังนี้

1.นายอำาพัน  ดือราแมหะยี จำานวน 30,000 บาท
2. นางสาวอนุสรา  อารีหมาน จำานวน 20,000 บาท
3. นางสาวนัจมีย์  มาซูรี จำานวน 20,000 บาท
4.นางสาวหวันอาอีซ๊ะ จำานวน 40,000 บาท
5. นางสาวอรุณีย์  ชายเต๊ะ จำานวน 40,000 บาท
6.นายอิควาน  แสแลแม จำานวน 40,000 บาท
7. นางสาวมุมีนา  หมาดดาเร๊ะ  จำานวน 40,000 บาท  

ภาพเป็นข่า
ว



หลากหลาย เพือ่เปน็ทางเลอืกในการแก้
ปัญหาสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อไป

นางสาวซาลีฮะห์   สาและ ผู้ได้
รบัรางวลัรองชนะเลศิจากผลงานวจิยั
การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของ
โรงเรยีนเทศบาล อำาเภอเมอืง จงัหวดั
ปัตตานี ในงาน  “ศวชต.มนร.วิชาการประจำาปี  2553”  กล่าวว่า  การ
ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นการ
ศึกษาระดับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขต
เทศบาล  อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี คณะผู้วิจัยประกอบด้วยคณะวิจัย 
นางสาวซาลีฮะห์ สาและ  นางสาวนาซูฮา อีแต นางสาวนูรียะ เจะหะ นาง
สาวฟาดีละ แวดราแม  นางสาวอรวรรณ  ฮะและนางสาวฮาปีซะห์ มามะ  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3  วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 150 คน  โดยศึกษา
วิจัยแบบวัดพฤติกรรมก้าวร้าวตามแนวคิดของแบนดูรา  

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ใน
ระดับปานกลาง นักเรียนที่เพศและศาสนาแตกต่างกัน มีระดับคะแนน
พฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกัน ส่วนนักเรียนที่มีอายุ ระดับชั้นเรียน เกรด
เฉลี่ย ภูมิลำาเนา การอยู่อาศัย รายได้เฉลี่ย และสถานภาพของบิดามารดา
แตกต่างกัน  มีระดับคะแนนพฤติกรรมก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน จากการที่
นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ในระดับปานกลาง และอาจจะมี
แนวโน้มสูงขึ้นหากไม่ได้รับการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งผู้ที่
เกีย่วขอ้งโดยเฉพาะผูป้กครอง และคร ูควรดแูลเอาใจใสตอ่บตุรหลานและ
ลกูศษิย ์โดยเฉพาะนกัเรยีนชาย อาจเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนชายเหลา่นัน้ได้
แสดงออกตามความรู้ความสามารถ ตามที่สังคมยอมรับ เช่น จัดประกวด
วงดนตรีร้องเพลง การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ตลอดจนส่งเสริมถึงระดับภูมิภาคและประเทศต่อไป   

นอกจากนี้ครูและผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่ให้มากขึ้นสร้างความ
เขา้ใจระหวา่งนกัเรยีนกบัคร ูลกูกบัพอ่แมผู่ป้กครองกนัมากๆ ขึน้ เพือ่เปน็
ที่ปรึกษาชีวิตให้กับนักเรียนชายเหล่านั้น ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนตาม
ความถนัดและความสามารถ แสดงความชื่นชมเพื่อให้เด็กเกิดเห็นคุณค่า
ของตน คาดว่าจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมก้าวร้าว และ
ยังป้องกันไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกบัปัญหาอื่นๆ ได้อีกด้วย  นอกจากนี้ ควร
ศกึษาโปรแกรมการลดพฤตกิรรมกา้วรา้วของนกัเรยีนตามความเหมาะสม
กับบริบทของนักเรียนในพื้นที่  โดยพิจารณาถึงความแตกต่างของตัวแปร
เพศ และศาสนาของนักเรียน.

วารสารข่าว ศรีตรัง  
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นักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ชั้นปีที่ 3 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากผลงานวิจัยความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะศึกษา
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี และ
รางวลัรองชนะเลศิจากผลงานวจิยัการศกึษาพฤตกิรรมกา้วรา้วของนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาของโรงเรยีนเทศบาล อำาเภอเมอืง จงัหวดัปตัตาน ีใน
งาน  “ศวชต.มนร.วิชาการประจำาปี  2553” ของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553  

นางสาวรออานี เจ๊ะอุเซ็ง ผู้ได้รับ
รางวลัชนะเลศิจากผลงานวจิยัความวติก
กงัวลของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์ชัน้
ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตปัตตานี  ในงาน  “ศวชต.มนร.
วชิาการประจำาป ี2553” กลา่ววา่ โครงการ
ศึกษาวิจัยเร่ืองความวิตกกังวลของนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  เป็นกระบวนการศึกษาวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกจิต
วิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตปตัตาน ีเปน็การศกึษาความ
วิตกกังวลและวิธีลดความวิตกกังวล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษา
ศาสตร ์ทีม่ตีอ่สถานการณจ์งัหวดัชายแดนภาคใต ้คณะผูว้จิยัประกอบดว้ย
นางสาวรออานี เจ๊ะอุเซ็ง  นางสาวกัลยารัตน์ แก้วอินทร์ นางสาวรอบียา 
บูแม นางสาวพาตีเมาะ มะสาแม็ง และนางสาววันใหม่  หวั่นร้าหมาน   
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 222 คน  

จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญม่คีวามวติกกงัวลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยนกัศกึษาหญงิมคีวามวติกกงัวลมากกวา่นกัศกึษาชาย  และ
นักศึกษาที่มีสาขาวิชาเอกแตกต่างกันมีความวิตกกังวลแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกจิตวิทยาและเทคโนโลยีการ
ศกึษา  มคีวามวติกกงัวลสงูกวา่สาขาวชิาอืน่ๆ   นกัศกึษาสว่นใหญม่คีวาม
วิตกกังวลเรื่องการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 67.34 รองลงมาคือปัญหา
ครอบครวั  สว่นปญัหาสถานการณค์วามไมส่งบในพืน้ทีน่ัน้  นกัศกึษาสว่น
ใหญ ่คดิเปน็รอ้ยละ 53.2 ระบวุา่ไมไ่ดร้บัผลกระทบตอ่การศกึษา และรอ้ย
ละ 25.2 คิดว่าปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบจากความวิตกกังวลดังกล่าว 
นกัศกึษาสว่นใหญใ่ชว้ธิกีารแกป้ญัหาโดยการทำาความเขา้ใจปญัหาและหา
ทางออกด้วยตนเอง รองลงมาปรึกษาคนในครอบครัว เพื่อน อ่านคัมภีร์
อัลกุรอ่าน และออกกำาลังกาย  

คณะศึกษาวิจัยดังกล่าวมีการนำาเสนอข้อเสนอแนะ  โดยนักศึกษา
สว่นใหญม่คีวามวติกกงัวลอยูใ่นระดบัปานกลาง นกัศกึษาสว่นใหญม่คีวาม

วิตกกังวลเรื่องการศึกษามากกว่า ซึ่ง
นักศึกษาจะหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง   
แมว้า่ความวติกกงัวลระดบัปานกลางจะ
มีผลต่อความสำาเร็จทางการศึกษา   แต่
เพือ่ไมใ่หม้แีนวโนม้ความวติกกงัวลมาก
ขึน้  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก ่อาจารยท์ีป่รกึษา 
อาจารย์ผู้สอน  เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้
ปกครอง ต้องคอยระวังดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักศึกษาหญิง
และนั กศึ กษาที่ มี ส าขาวิ ช า เอกที่
นกัศกึษารูส้กึวา่เรยีนยากเปน็กรณพีเิศษ  
และควรศึกษาวิธีลดความวิตกกังวลที่

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 

ผลงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   



มหา ว ิทยา ลยัฯ  ได ้ตัง้ ปณธิาน ที ่จะ มุง่ มัน่ ทำา ภารกจิ หลกั ของ มหา ว ิทยา ลยัฯ  ให ้สมัฤทธิ ์
ผล และตาม รอย เบือ้ง พระ ยคุลบาท ของ สมเดจ็ พระ มห ิตลาธเิบ ศร อดลุย เดช วกิรม พระบรม- 
ราช ชนกดัง พระ 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 
ให ้ม ีความ รูค้ณุ ธรรม จรยิธรรม ม ีความ เปน็ ผูน้ำา และ วสิยั ทศัน ์กวา้ง ไกล สอดคลอ้ง กบั ความ 
ต้องการ ของ สังคม และ มี คุณภาพ เป็น ท่ี ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ และ นานาชาติ คือ การ ทำา หน้าท่ี 
ผลิต บัณฑิตปัจจุบัน 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

- (วิทยาศาสตร์) เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ทั่วไป
- (ศิลปศาสตร์) ภาษา ไทย ภาษา อังกฤษ
- (ศึกษา ศาสตร์) การ ประถม ศึกษา คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา

ระดับ ปริญญา ตรี 4 ปี
- (ศึกษา ศาสตร์) เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ประเมิน ผล การ ศึกษา เทคโนโลยี  

การ ศึกษา จิตวิทยา การ ปรึกษา และ การ แนะแนว
ระดับ ปริญญา โท

- จิตวิทยา การ ศึกษา ศึกษา ศาสตร์ เพ่ือ พัฒนา ชุมชน การ บริหาร การ ศึกษา ประถม ศึกษา
- พลศึกษา การ เสริม สร้าง สุขภาพ การ วัดผล และ การ วิจัย วิทยาศาสตร์ ศึกษา การ ปฐมวยั 

ศึกษา เทคโนโลยี และ การ สื่อสาร การ ศึกษา การ ออกแบบ และ ระบบ การ เรียน การ สอน
ระดับ ปริญญา เอก

- การ บริหาร การ ศึกษา ภาวะ ผู้นำา และ นวัตกรรม ทางการ ศึกษา
คณะ ศกึษา ศาสตร ์มุง่ เนน้ ความ เปน็ เลศิ ทาง วชิาการ และ เปน็ สถาบนั ที ่ผลติ คร ูวชิาชพี 

และบุคลากร ทางการ ศึกษา เป็น ที่ ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ เนื่องจาก มี องค์ ความ รู้ ทาง ด้าน 
วชิาชพี ม ีทกัษะทาง สงัคม ดว้ย สภาพ แวดลอ้ม การ เรยีน รู ้ที ่ใช ้นวตักรรม เทคโนโลย ีที ่ทนั สมยั 
สนับสนุน การ เรียน การ สอนบัณฑิต 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

จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วนั ที ่23 เมษายน 2517 กวา่ 35 ป ีที ่คณะ มนษุยศาสตร ์และ สงัคมศาสตร ์
มชีือ่ เสยีง และ ความ โดด เดน่ ดา้น การ เรยีน การ สอน สาขา วชิา ตา่ง ประเทศ โดย เฉพาะ ภาษา 
จีน ภาษา เกาหลี และ ภาษา ญี่ปุน รวม ถึง ภาษา ไทย ที่ มี คุณภาพ เป็น ที่ ยอมรับ ใน ระดับ 
ประเทศ นอกจาก นี้ ยัง มี สาขาสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนา สังคม  
การ จดัการ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร ์พฒันาการ การ เรยีน การ สอน เนน้ การ ฝกึ ประสบการณ ์
จริง อย่าง เข้ม ข้น จาก ห้อง ปฏิบัติ ที่ มี คุณภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

- ภาษา จนี (หลกัสตูร นานาชาต)ิ ภาษา เกาหล ีภาษา ญีปุ่น ภาษา องักฤษ ภาษา ฝรัง่เศส 
ภาษา และ วรรณคดี ไทย ภาษา อาหรับ มลายู ศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
ศาสนา การ จัดการ สารสนเทศ พัฒนา สังคม
ระดับ ปริญญา โท

- ภาษา ไทย บรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศ ศาสตร์
ระดับ ปริญญา เอก

- ภาษา ไทย
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 วิทยาศาสตร์ประยกุต ์
วทิยาศาสตร ์บรสิทุธิแ์ละ ดา้น เทคโนโลย ีจน ได ้รบั ความ ไว ้วางใจ จาก มหาวทิยาลยั ตา่งๆ ใน 
ตา่ง ประเทศ ให ้ความ รว่ม มอืทาง วชิาการ โดย เฉพาะ ประเทศ ฝรัง่เศส ใน สาขา วชิา เทคโนโลย ี
ยาง และ พอ ลิ เม อร์ เคมี อุตสาหกรรมซึ่ง มี แหล่ง อุตสาหกรรม ใน พื้นที่ เช่น อุตสาหกรรม 
ยางพารา อตุสาหกรรม ประมง อตุสาหกรรมอาหาร ทะเล คณะ วทิยาศาสตร ์และ เทคโนโลย ี
ยัง มี ความ แข็งแกร่ง ทาง ด้าน คณิตศาสตร์ ประยุกต์สถิติ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
การ ประมง และ วิทยาศาสตร์ การ อาหาร และ โภชนาการวิธี วิทยาการ วิจัย ซึ่ง มุ่ง ผลิต บัณฑิต 
ใน สาขา วิชา ที่ มี ความ ต้องการ ของ ตลาด แรงงาน สูง
ระดับ ปริญญา ตรี

- เทคโนโลยี ยาง เทคโนโลยี การ ประมง (ด้าน การ เพาะ เลี้ยง สัตว์ น้ำา ชายฝั่ง/ด้าน การ
ผลิตภัณฑ์ ประมง) 

คณิตศาสตร์ ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ การ อาหาร และ โภชนาการ เคมี-ชีววิทยา ศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เทคโนโลยี การเกษตร (ด้าน เทคโนโลยี การ ผลิต พืช/ด้าน เทคโนโลยี อาหาร สัตว์)
ระดับ ปริญญา โท

- วิธี วิทยาการ วิจัย เทคโนโลยี พอ ลิ เม อร์ เคมี ประยุกต์
ระดับ ปริญญา เอก

- เทคโนโลยี พอ ลิ เม อร์ วิธี วิทยาการ วิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1303 โทรสาร 0 7333 5130

วิทยาลัย อิสลาม ศึกษา
จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วนั ที ่11 ธนัวาคม 2532 มุง่ ผลติ บณัฑติ ให ้ม ีความ รู ้เทยีบ เทา่ ตา่ง ประเทศ เปดิ 

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

- อสิลาม ศกึษา กฎหมาย อสิลาม ครศุาสตร ์อสิลาม เศรษฐศาสตร์ และ การ จดัการ ใน อสิลาม
ตะวันออกกลาง ศึกษา
ระดับ ปริญญา โท

- อิสลาม ศึกษา (อู ศูลุ ด ดีน ชะ รีอะฮ ครุศาสตร์ อิสลาม ประวัติศาสตร์ และ อารยธรรมอิสลาม)
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1305 โทรสาร 0 7334 8726

คณะ วิทยาการ สื่อสาร
ผลิต บัณฑิต เป็น นัก สื่อสาร มวลชน และ นัก ออกแบบ และ ผลิต สื่อ แอ นิ เม ชัน ผลิต รายการ 

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

- นเิทศศาสตร ์เทคโนโลย ีสารสนเทศ การ สือ่สาร เพือ่ การ จดัการ การ สือ่สาร การ ตลาด เพือ่ 
พัฒนานวัตกรรม การ ออกแบบ สื่อ และ การ ผลิต สื่อ

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 
ความเข้าใจ และ สร้าง ทักษะ ด้าน ศิลปกรรม ชั้น สูง แก่ บัณฑิต ควบคู่ ไป กับ การ สร้าง เสริม คุณธรรม 
ใน วชิาชพีบณัฑติ สามารถ สรา้งสรรค ์งาน ดา้น ศลิปะ ที ่ม ีเอกลกัษณ ์ของ ทอ้ง ถิน่ และ ของ ชาต ิตลอด 
จน การ วิจัยค้นคว้า องค์ ความ รู้ ใหม่ ส่ง ผล ให้ บัณฑิต คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์ เป็น ที่ ต้องการ ของ 
หน่วย งาน ทั้ง ภาค รัฐและ ภาค เอกชน เนื่องจาก เป็น สาขา ที่ ตลาด ยัง มี ความ ต้องการ
ระดับ ปริญญา ตรี

- ทัศน ศิลป์ ศิลปะ การ แสดง ศิลปะ การ แสดง (ต่อ เนื่อง) ศิลปะ ประยุกต์ (ต่อ เนื่อง)
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 

และระดบั สากล เพือ่ สรา้งสรรค์ งาน สงัคม รวม ถงึ เปน็ องคก์ร ที ่พฒันา ความ รู ้โดย เฉพาะ การ วจิยั 
ทาง ด้านการเมือง การ ปกครอง สังคม และ เศรษฐกิจ อย่าง ต่อ เนื่อง เพื่อ ให้ บัณฑิต ได้ เรียน รู้  
ข้อ เท็จ จริง และ สร้างประสบการณ์ใน ฐานะ นัก ปกครอง
ระดับ ปริญญา ตรี

- การ ปกครอง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศ นโยบาย สาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7331 2269

คณะ พยาบาล ศาสตร์
ผลิต นักศึกษา เป็น พยาบาล วิชาชีพ โดย ร่วม มือ กับ คณะ พยาบาล ศาสตร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ 

ใน การ สอน และ ฝึก ปฏิบัติ นักศึกษา พยาบาล เปิด รับ นักศึกษา รุ่น แรก ใน ปี การ ศึกษา 2554
บัณฑิต ศึกษา

เป็น หน่วย งาน กลาง เทียบ เท่า คณะ มี ภารกิจ ใน การ รับ สมัคร คัด เลือก บุคคล เข้า ศึกษา และ 
จัดการใน ระดับ บัณฑิต ศึกษา โดย ประสาน งาน กับ คณะ ที่ เปิด สอน
สวัสดิการ และ สิ่ง อำานวย ความ สะดวก
สวัสดิการ

หอพัก นักศึกษา 11 หอ นักศึกษา ชั้น ปี 1 มี สิทธิ ์อยู่ หอพัก ทุก คน

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

โรง 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 คลินิก

ทุน การ ศึกษา และ เงิน ยืม เพื่อ การ ศึกษา
(1) ทุน ทำางาน แลก เปลี่ยน
(2) ทุน ทั่วไป
(3) ทุน ยกเว้น ค่า ธรรมเนียม การ ศึกษา
- เงนิ ยมื เพือ่ การ ศกึษา นกัศกึษา สามารถ 

ยืม เงิน วิทยาเขต ได้ คราว ละ ไม่ เกิน 2,000 บาท
- กองทุน เงิน กู้ เพ่ือ การ ศึกษา รัฐบาล จัด ต้ัง 

กองทุน ให้ นักศึกษา ท่ี ขาดแคลน ทุน ทรัพย์ กู้ ยืม 
ไม่ เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Prince of Songkla  University, Pattani Campusม 



วิสัย ทัศน์
 มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี จะ 
เป็น สถาบัน อุดมศึกษา ที่ มุ่ง สร้าง องค์ ความ รู้ ประยุกต์ 
เทคโนโลยี เพื่อ ชี้นำา และ พัฒนา สังคม ทั้้ง ใน ระดับ ท้อง ถิ่น 
ระดับ ชาติ และ นานาชาติ ภายใน ปี 2555

พันธ กิจ
 1. สร้าง องค์ ความ รู้ จาก สภาพ ปัญหา และ ภูมิปัญญา 

ท้อง ถ่ิน เพ่ือ ขยาย ผล ไป สู่ ระดับ ชาติ และ นานาชาติ
 2. บูรณ า การ ความ รู้ ประยุกต์ สู่ การ สอน เพื่อ สร้าง 

ปัญญาส มร รถ นะ จริยธรรม และ โลก ทัศน์ สากล ให้ 
แก่ บัณฑิต

 3. ส่ง เสริม การ ผลิต บัณฑิต ระดับ บัณฑิต ศึกษา อย่าง 
มี คุณภาพ ใน ระดับ สากล

 4. พัฒนา และ ส่ง เสริม การ ใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะ สม 
เพื่อ สร้าง และ ถ่ายทอด องค์ ความ รู้

 5. ส่ง เสริม การ วิจัย เพ่ือ การ พัฒนา และ แก้ ปัญหา สังคม
 6. ส่ง เสริม และ พัฒนา ความ พร้อม เพื่อ ความ เป็น 
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