
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2557 

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

วาดโดย : อ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ 
 ม.อ.ปัตตานี



	 “กลุ่มทอรักทอรุ้ง”	 นักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยา	 ชั้นปีท่ี	 3	
คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ได้แก่	 นายฟุรกอน	 อาแวกาจิ	 นายอิบรอเฮ็ม	 ตุสาตู		
นางสาว	มารีแย	 ยะโก๊ะ	 นางสาวนูรมานีรี	 	 สุติรันดร์	 	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศสาขาการแพทย์และสาธารณสุข	 จากโครงการ
กระทิงแดง	U	Project	ในผลงาน	“โครงการเพื่อนใจ	Delivery”		
รับเงินรางวัลโครงการ	100,000	บาท	และเงินสมทบองค์กรการ
ศึกษาโครงการ	 50,000	 บาท	 	 พร้อมประกาศนียบัตร	 ถ้วย
รางวัลประทาน	 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ี
พระวรราชาทินัดดามาตุ	 โครงการจะได้รับทุนสนับสนุนเพ่ือ

ลงพ้ืนท่ีด�าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นภายใน
เดือนพฤษภาคม	2557		จ�านวน	300,000	บาท
	 นายพรุกอน	อาแวกาจิ	 ตัวแทนกลุ่ม	 ตัวแทนกลุมทอรัก
ทอรุ้ง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		เปิดเผย
ว่า		โครงการกระทิงแดง	U	Project	เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นิสิต	นักศึกษา	ได้ร่วมใช้ทักษะ	ความรู้	ความสามารถ	ที่มุ่งเน้น
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางอาชีพท่ีเป็นพลังใจให้สังคมไทยใน	
4	 สาขา	 เพ่ือท�างานพัฒนาคุณภาพชีวิตให ้แก ่ส ่วนรวม		
ประกอบด้วย	 	 สาขาเกษตรกรรม	 	 สาขาการศึกษา	 	 สาขา
นวัตกรรมเพ่ือวิสาหกิจชุมชน	 	 และสาขาการแพทย์และ

สาธารณสุข		ซึ่งกลุ่มของตน	ใช้ชื่อ
ว่า	กลุ่มทอรักทอรุ้ง	มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร ์ 	 วิ ทยา เขต
ปัตตานี		มีสมาชิกรวม	4	คน	เป็น
นั ก ศึ ก ษ า วิ ช า เ อ ก
จิ ต วิ ท ย า 	 ชั้ น ป ี ท่ี 	 3 	 คณ ะ
ศึกษาศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร ์ 	 วิ ทยา เขต
ปัตตานี	 	 ได้ส่งโครงการเพ่ือนใจ	
Delivery		เข้าร่วมประกวด		จนได้
รับรางวัลชนะเลิศสาขาการแพทย์
และสาธารณสุข	 อันเน่ืองจาก
ผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการ

กระทิงแดง U Project 
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข



ขอแสดงความยินดี

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

Content
สารบัญ

08-09

12-13

13

10

11

14
15

02-03

03

04

05

06

07

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการกระทิงแดง U Project 
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี วันพุธที่ 6 กันยายน  2543

คณะวิทยาการสื่อสาร ผลิตนักนิเทศศาสตร์ แนวใหม่
เน้นสื่อภาคประชาสังคม

วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์
มุ่งนำาเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

ม.อ.ปัตตานี และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
ประชุมร่วมเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชาวสงขลานครินทร์  สานสัมพันธ์ความรักสามัคคี 
ใน“กีฬา 5 ประสาน”

ม.อ.ปัตตานี พัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง

ศูนย์อาหารฮาลาล ม.อ.ปัตตานี กลั่นความรู้จากงานวิจัย
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน

ม.อ.ปัตตานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 และโรงงาน
อุตสาหกรรยางและไม้ยางพาราร่วมลงนาม พัฒนายางพารา
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

ภาพเป็นข่าว

แนะนำาหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 	จึงได้น�าความรู้ที่
ก�าลังศึกษาอยู่โดยการน�าเอาศาสตร์และศิลป์ด้านจิตวิทยา	คือ
การร่วมแลกเปลี่ยนเร่ืองราวต่างๆ	 ศาสตร์ความรู้ในเรื่องการ
ให้การปรึกษาสามารถเป็นกลไกการสื่อสารอันอ่อนโยน
เพ่ือแบ่งเบาภาระความกดดันทางจิตใจมาบูรณาการกับ
ศาสนวิถีตามแบบอิสลาม	คือ	การท�าฮาลาเกาะฮ	เป็นการแลก
เปลี่ยนแบ่งปันเรื่องราวร่วมกันและเสริมด้วยการอ่านคัมภีร์อัล
กรุอาน	เพื่อขัดเกลาจิตใจให้สงบสุขภายใต้รูปแบบ	Think	Care	
Share	Love	โดยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม	 5	 โรงเรียน	 ในเขต	 อ.เมือง	 จ.ปัตตานี	 เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตต่อไป

	 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ 	จากการประกวดผลงาน
นักศึกษาและตลาดนัดสหกิจศึกษา	 เมื่อวันที่	 18	
มีนาคม	 2557	 ณ	 ศูนย ์ส ่ง เสริมและพัฒนา
การเรียนรู้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



(ที่มา	:	http://archive.oas.psu.ac.th/psu/)



	 คณะวิทยาการสื่ อสาร	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมกับ	สื่อภาคประชาสังคม
ชายแดนใต้	 จัดงานมหกรรมสื่อเพื่อสันติภาพชายแดนใต้	
หวังผลักดันนโยบายผลิตบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์	 สู่สื่อ
ภาคประชาสังคม
	 ผศ.ดร.วลักษณ์กมล	 จ่างกมล	 คณบดีคณะวิทยาการ
สื่อสาร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
เปิดเผยมุมมองความคิดเก่ียวกับการจัดงานมหกรรมสื่อ
เพื่อสันติภาพชายแดนใต้	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 27-28	กุมภาพันธ์	
2557	ณ	คณะวิทยาการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 โดยมีสื่อสารมวลชน	และผู้สนใจกว่า	 500	
คน	 จาก	 40	 องค์กรเข้าร่วมงาน	 ว่า	 “มองเห็นสถานการณ์
การสื่อสารที่เป็นสื่อกระแสหลัก	 เช่น	สื่อมวลชนที่อยู่ใน	กทม.	
สื่อมวลชนส่วนกลาง	 มีข้อจ�ากัดและมีอุปสรรคหลายอย่าง
ต่อกระบวนการสร้างสันติภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาม
จั งห วัดชายแดนภาคใต ้ 	 ฉ ะนั้ น จึ ง เป ็ น ทิศทาง ใหม ่
ที่ทางเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จะพยายามผลักดันให้
องค์กรที่เป็นภาคประชาสังคม	หรือองค์กรประชาชนมีบทบาท
และมีศักยภาพทางการสื่อสารมากขึ้น	ท�าให้คนกลุ่มนี้สามารถ
สื่อสารเรื่องราวของตนเอง	สามารถท่ีจะส่งเสียงความต้องการ
ของตัวเองไปยังกลุ ่มคนและสาธารณชนทั่วไปได้มากข้ึน	
เพราะท่ีผ่านมาปัญหาการน�าเสนอข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของสื่อกระแสหลักยังมีปัญหาเรื่องของความสมดุลของข้อมูล
ข่าวสาร	มีปัญหาเรื่องของข้อมูลท่ีไม่รอบด้าน	 อาจจะไม่ได้มี
เสียงของคนในท้องถิ่นมากนัก	ดังนั้นทิศทางของการพัฒนาสื่อ
ที่เป็นสื่อทางเลือกหรือสื่อภาคประชาคมจะเป็นทิศทางของส่ือ
ในอนาคต	นั่นคือศักยภาพของคนในพื้นที่ที่จะสื่อสารได้เป็นสิ่ง
ที่จ�าเป ็น	 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับภารกิจการผลิตบัณฑิตของ
คณะวิทยาการสื่อสาร	 ประกอบกับความก ้าวหน ้าทาง
เทคโนโลยี	ดิจิตอล	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารท่ีเกิด
ทีวีดิจิตอลขึ้น	 เกิดวิทยุดิจิตอลข้ึน	 ท�าให้ขยายตลาดแรงงาน

 เน้นสื่อภาคประชาสังคม 

คณะวิทยาการสื่อสาร

ผลิตนักนิเทศศาสตร์แนวใหม่

ลงมาสู่ภาคส่วนต่างๆ	ในภูมิภาคมากขึ้น	ซึ่งตรงนี้จะเป็นตลาด
แรงงานใหม ่ที่ เ ราจะต ้อง เป ิดโอกาสให ้บัณฑิตสาขา
นิเทศศาสตร์	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เข้าสู่การเป็น
สื่อภาคประชาสังคม	ซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อภาคประชาสังคมควร
จะมีคุณสมบัติ	 เป็นผู้ประกอบการท่ีสามารถท�าทุกอย่างได้
เบ็ดเสร็จภายในตัวเอง	 เป็นผู้บริหารองค์กรได้	 เป็นผู้ผลิตสื่อได้	
เ ป ็ นผู ้ น� า เ สนอ เนื้ อหา เ รื่ อ ง ร าว ได ้ 	 นี่ คื อ ทิศทางของ
นักนิเทศศาสตร์ในอนาคต”	
	 “ส่ือต่อไปท่ีสามารถเล้ียงตัวเองได้	 ไม่จ�าเป็นต้องสื่อ
กระแสหลัก	ซึ่งสื่อภาคประชาสังคม	 เป็นสื่อตัวเลือก	ถ้าเนื้อหา
ดีก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้	 นับว่าการจัดงานมหกรรมสื่อ
เพ่ือสันติภาพชายแดนใต้	 ที่ เกิดขึ้นในวันนี้กับภารกิจของ
คณะวิทยาการสื่อสาร	 ในการผลิต
บัณฑิต	 มีความสอดคล ้องกัน
จึงคิดว ่าจ�าเป ็นที่ เราจะต ้อง
ร่วมมือกับภาคประชาสังคม
เพ่ือท�าให ้พันธกิจของคณะ
วิทยาการสื่ อสาร 	 สามารถ
พัฒนาไปได้ในอนาคตและเป็น
ไปอย่างท่ีต้ังเป้าไว้”	 คณบดี
คณะ วิ ท ย า ก า ร สื่ อ ส า ร	
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า
นค ริ น ท ร ์ 	 วิ ท ย า เ ขต
ปัตตานี		กล่าว.					

05 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 จัดอบรมการเขียนรายงานวิจัยและบทความ
ทางวิชาการประเภทต่างๆ	 เป็นช่องทางผลักดันผลงานไปสู่
ระดับชาติและนานาชาติ 	 โดยมี 	 ผศ.สมปอง	 ทองผ ่อง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันท่ี	 18	 มีนาคม	 2557	 โดยมี
ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์	 จงสู่วิวัฒน์วงศ์	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 เรื่อง
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย	 เพ่ือการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการ	ระดับนานาชาติ	  
 ผศ.พัชรียา	 ไชยลังกา	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร	์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 เพื่อ
ให้ผู ้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานวิจัย
และบทความทางวิชาการประเภทต่างๆ	 สามารถน�ามาเขียน
และน�าเสนอในรูปของบทความได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม
และถูกต้อง	 และให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแหล่งเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและแนวทางการส่งผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในเขียนรายงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการ	 ซึ่งการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
เพ่ือการตีพิมพ์	 จัดเป็นข้ันตอนท่ีส�าคัญของการด�าเนินโครงการ
วิจัย	 เนื่องจากเรื่องราวท่ีน�ามาเขียนเป็นรายงานหรือบทความ

ต้องเป็นข้อเท็จจริง	 หรือองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการรวบรวม
ข้อมูลด้วย	 วิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ	มีลักษณะเป็น
วิทยาศาสตร์	 มีการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ	
มีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนท่ีชัดเจนสละสลวย
สามารถ ส่ือความรู ้ ความเข ้ าใจกับ ผู ้ อ ่ านได ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนรายงานหรือบทความน้ันๆ	 การฝึก
อบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
เพ่ือการตีพิมพ์	 จึงเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับนักวิจัยและ
นักวิชาการท่ัวไปเพ่ือให้สามารถเขียนและน�าเสนอผลงาน
ศึกษาค้นคว้าวิจัย	 ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมี
โอกาสเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานและ
สาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป	คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
การ วิจั ยและการ เขี ยนบทความทางวิ ช าการประจ� า
ปีงบประมาณ	๒๕๕๗	 ข้ึนเมื่อวันท่ี	 18	มีนาคม	2557	ซึ่งเป็น
ข้ันตอนท่ีส�าคัญในการ	 ท�าโครงการวิจัย	 เพราะเป็นกระบวน
การในการน�าผลการวิจัยมาเขียนรายงานอย่างเป็นระบบ
โดยอาศัยเทคนิคในการเขียนท่ีถูกต้อง	 เพ่ือให้ได้รายงานการ
วิจัยท่ีมีคุณภาพ	สามารถน�าไปเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ	

วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ
พัฒนาอาจารย์มุ่งน�าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
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	 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	 4	 ส่วนหน้า
น�าโดย	 พลโท	 สกล	 ชื่นตระกูล		 แม่ทัพภาคที่	 4	 เข้าร่วมประชุม
กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตาน	ี	
เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้		เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2557		ณ	ห้องประชุม	1	ส�านักงาน
อธิการบดี	 	 เพ่ือระดมแนวคิดท่ีจะให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	 การมีส่วนร่วมของนักวิชาการ	 ในสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์
การแก้ปัญหาของกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	4	
ส่วนหน้าที่ด�าเนินการอยู่	 อันน�าข้อมูลไปปรับปรุงและด�าเนินด้าน
ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคต่อไป.	

 พลโท	สกล	ชื่นตระกูล		แม่ทัพภาคที่	4	เปิดเผยว่า 
การเปิดประชุมร่วมกับนักวิชาการ	 สถาบันการ
ศึกษาในพ้ืนท่ีครั้งนี้เป็นการ	การด�าเนินงานภายใต้
กรอบนโยบายสานใจสู่สันติ	 ของกองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค	๔	ส่วนหน้า	 โดยให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ให้มีแนวคิดว่าเป็นงานส�าคัญ

ที่ต้องด�าเนินการไปพร้อมๆ	 กันในฐานะที่ทุกคนคือเจ้าของพ้ืนท่ี
อย่างแท้จริง	 ภายใต้กรอบของกฎหมายและเกิดความเป็นธรรม
ทุกขั้นตอน	 เพ่ือให ้ เ กิดการบูรณาการร ่วมกันส ่งเสริมความ
สมานฉันท์และสันติสุขให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างย่ังยืนต่อไป	 ท้ังนี้
การท�างานในพื้นที่	เราไม่ได้ใช้งบประมาณมากมาย	ทุกคนพยายาม
ทุ่มเทในการขับเคลื่อนงานต่างๆ	 เพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข
และให้เกิดสันติสุขโดยเร็ว		 การแก้ปัญหาข่าวลือ	 เป็นยุทธศาสตร์
ของกลุ่มคนร้ายที่พยายามสร้างข่าวลือ	และให้เกิดความหวาดกลัว	
เราพยายามทุกวิถีทางในการแก้ปัญหา	 และระมัดระวังด้านสิทธิ
มนุษยชนเป็นอย่างมาก

ม.อ.ปัตตานี และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
ประชุมร่วมเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 “กรณีคนร ้าย
ยิงเด็ก	 3	 ศพ	 เรา
พย าย าม ท่ี จ ะห า
สาเหตุท่ีแท้จริง	 กับ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 ถึงแม้นจะเข้าใจว่าทหารท�า	 ตามความรู ้สึก
แต่กระบวนการสอบสวนยังไม่มีข้อเท็จจริง	 แต่ถ้าทหารท�าจริงจะ
ด�าเนินคดีกับทหารนั้นๆอย่างแน่นอน	เราจะไม่ปล่อยอย่างเด็ดขาด”

	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
ได้กล่าวต้อนรับและเปิดเผยว่า	มหาวิทยาลัยฯ	
ยินดีให้ความร่วมมือ		และหาแนวทางใน
การช่วยภาครัฐแก้ปัญหาในพ้ืนที่อยู ่แล้ว

โดยมีงานผลิตบัณฑิตบริการวิชาการ		เช่นการท�าโครงการเพ่ือ
พัฒนาอาขีพ		พัฒนาโครงสร้างความเป้นอยุ่ให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองมากข้ึน	 รวมถึงการเปิดหลักสุตรอันเป้นความต้องการของ
คนในพ้ืนที่ให้คนในพ้ืนท่ีได้มีโอกาสการศึกษามากขึ้นการวิจัยของ
คณาจารย์ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้ตรงจุด
									จากนั้นได้มีการระดมความคิดเห็น	 โดยคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้มีการแนะน�า
และให้ความเห็น	 ทั้งเรื่องการท�าความเข้าใจของประชาชนในพ้ืนท่ี
ให้มากที่สุด	 รวมทั้งการเข้มงวดกับผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีในด้านสิทธิ
มนุษยชน	 เนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนกันมากในแต่ละปี
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผลกระทบ	 รวมท้ังการใช้งบประมาณเป็น
จ�านวนมาก	 	นอกจากนั้นการท�างาน	ที่มีการก�าหนดงานหลายด้าน	
แต่ว่าเกิดการสร้างข่าวลือตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนท�าให้เราเสีย
มวลชน	 ดังนั้น	 เราต้องชนะกันในหมู ่บ ้าน	 จะต้องรีบสกัดก้ัน
ขบวนการสร้างข่าวลือก่อนที่จะเสียมวลชน
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ส�าหรับผลการแข่งขัน	ดังนี้		

ชาวสงขลานครินทร์ 
สานสัมพันธ์ความรักสามัคคี

ใน  “กีฬา 5 
ประสาน”

	 ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ	 ร่วมกับสโมสรบุคลากร	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		จัดการแข่งขัน
กีฬา	5	ประสาน	ประจ�าปี	 	 2557	 โดยมี	 ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตาน	ี	
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน	 เมื่อวันท่ี	 10	มีนาคม	2557			
ซึ่งเป็นกีฬาระหว่างบุคลากรทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขต
ปัตตานี	 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ
ทุกคณะและหน่วยงาน	 อีกท้ังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
การออกก�าลังกายและท�ากิจกรรมร่วมกัน	ในการจัดการแข่งขัน
กีฬา	 5	 ประสาน	 ปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่	 7-14	 มีนาคม	 2557			
ประกอบด้วยการแข่งขัน	 12	 ประเภทกีฬาและเกม	 ได้แก	่
ฟุตบอลชาย	 แชร์บอลหญิง	 วอลเลย์บอลหญิง	 เซปัคตะกร้อ		
เปตอง	 	 บิลเลียด/สนุกเกอร์/ชิงด�า	 เทนนิส	 กอล์ฟ	 โบว์ล่ิง		
แบดมินตัน	เทเบิลเทนนิส	และเกมส์มหาสนุก	
	 โดยแบ่งทีมแข่งขันออกเป็น		5		สี		ได้แก่	 สีด�า	ประกอบ
ด้วย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		สถาบันฮาลาล	 สีเขียว	
ประกอบด้วย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 วิทยาลัย
อิสลามศึกษา		คณะศิลปกรรมศาสตร์		คณะรัฐศาสตร์		สีชมพู	
ประกอบด้วย		คณะศึกษาศาสตร์	 	 	โรงเรียนสาธิตฯ			โรงเรียน
อนุบาลสาธิตฯ		สีฟ้า	ประกอบด้วย		ส�านักวิทยบริการ		 	คณะ
วิทยาการสื่อสาร	 	 บัณฑิตวิทยาลัย	 สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ		
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	สีม่วง ประกอบด้วย	
ส�านักงานอธิการบดี	 	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ		
สถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	 	 ส�านักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง		คณะพยาบาลศาสตร์		

อันดับ	1	ได้แก่		 สีด�า
อันดับ	2		ได้แก่		สีม่วง			สีเขียว
อันดับ	4		ได้แก่		สีฟ้า	สีชมพู

อันดับ	1		ได้แก่		สีม่วง		
อันดับ	2		ได้แก่		สีชมพู		
อันดับ	3		ได้แก่		สีด�า																																																																																																																																							
อันดับ	4		ได้แก่		สีฟ้า					
อันดับ	5		ได้แก่		สีเขียว																								

อันดับ	1		ได้แก่	 สีด�า										
อันดับ	2		ได้แก่		 สีฟ้า							
อันดับ	3		ได้แก่		 สีชมพู	
สีม่วงและสีเขียวไม่ส่งแข่งขัน

อันดับ	1	ได้แก่	 สีชมพู		
อันดับ	2		ได้แก่		สีม่วง								
อันดับ	3		ได้แก่	 สีฟ้า																																																									
อันดับ	4		ได้แก่	 สีด�า
สีเขียวไม่ส่งแข่งขัน																																																						

อันดับ	1		ได้แก่		สีชมพู
อันดับ	2		ได้แก่		สีเขียว
อันดับ	3		ได้แก่		สีฟ้า
อันดับ	4		ได้แก่		สีด�า
อันดับ	5		ได้แก่		สีม่วง

อันดับ	1		ได้แก่		สีเขียว
อันดับ	2		ได้แก่		สีชมพู
อันดับ	3		ได้แก่		สีด�า
อันดับ	4		ได้แก่		สีม่วง
อันดับ	5		ได้แก่		สีฟ้า

อันดับ	1		ได้แก่		สีด�า																
อันดับ	2		ได้แก่		สีชมพู						
อันดับ	3		ได้แก่		สีม่วง			
อันดับ	4		ได้แก่		สีฟ้า																				
อันดับ	5		ได้แก่		สีเขียว			

ฟุตบอลชาย	

	เปตอง	

	เทนนิส			

กอล์ฟ	

แชร์บอลหญิง

วอลเลย์บอลหญิง

เซปักตะกร้อ

08วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



อันดับ	1		ได้แก่		สีฟ้า																																																																	
อันดับ	2		ได้แก่		สีม่วง				 	
อันดับ	3		ได้แก่		สีด�า	
อันดับ	4		ได้แก่		สีชมพู					
อันดับ	5		ได้แก่		สีเขียว								

อันดับ	1	ได้แก่	 สีด�า		
อันดับ	2	ได้แก่	 สีฟ้า									 	
อันดับ	3	ได้แก่	 สีชมพู							 	
อันดับ	4	ได้แก่	 สีม่วง										
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09 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดโครงการ
บริการวิชาการ	1	วิทยาเขต	1	ชุมชน	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยบูรณาการ
การท�างานร ่วมกันของบุคลากร	 นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี	 เพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 อันเป็น
การสร้างศักยภาพการบริการวิชาการท่ีเปิดกว้าง	 ยกระดับความเข้มแข็ง
ของชุมชน	 พัฒนาระบบการเผยแพร่วิชาการออกสู่ชุมชนอย่างท่ัวถึง
โดยเลือกพ้ืนท่ีชุมชนรูสะมิแล	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 เป็นชุมชน
ต้นแบบ		
	 ต�าบลรูสะมิแล	 เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับวิทยาเขตปัตตานี	 เป็นท่ีตั้งของ
หน่วยงานราชการและเอกชนทุกระดับท่ีมีความจ�าเป็นต้องประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	
รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เพ่ือให้เกิดโครงการบริการทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เสริมศักยภาพการพัฒนาที่สอดคล้องและตอบ
สนองความต้องการของชุมชน	อีกทั้งยังเป็นการเสริมความรู้	 ทักษะ	และ
ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองของชุมชน	การยกระดับความเข้มแข็ง
ของชุมชน	การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง
	 นับตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 เป็นต้นมา	 สภาพของสังคมต�าบลรูสะมิแลเป็นสังคมชนบท
มีประชากรท่ีนับถือทั้งศาสนาอิสลาม	 พุทธ	 คริสต์อยู่รวมกัน	 มีความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	 ป่าไม้และสัตว์ป่า		
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพ้ืนบ้าน	 และเป็นพ้ืนที่ที่นักวิชาการ	
บุคลากรของสถาบันการศึกษา ท้ังในและต ่ างประ เทศรวมทั้ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้อาศัยเป็นพ้ืนท่ีแหล่ง
ศึกษา	เรียนรู้	การท�าวิจัย	การท�างานบริการวิชาการ	แต่ผลของการศึกษา
ไม่ได้ส่งผลท�าให้ประชากรในต�าบลรูสะมิแลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากนัก	
ปัจจุบันต�าบลรูสะมิแล	มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปเป็นสังคมกึ่งเมือง
ก่ึงชนบท	มีการปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลต�าบลรูสะมิแล	
กลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกด้าน	ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต	จากการระดมความคิด
เห็นจากผู้น�าชุมชน	และเอกสารวิจัยเบ่ืองต้นพบว่าพ้ืนท่ีต�าบลรูสะมิแล
มีปัญหาในทุกด้าน	 เช่นปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	การศึกษา	ศาสนา	
วัฒนธรรม	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ปัญหาเหล่านี้ประชาชนต�าบลรู
สะมิแลต้องการการสนับสนุน	ช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพ่ือท�าการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน

 ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวว่า	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลง	ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน		จึงได้เลือกต�าบลรูสะมิแล	เป็นพื้นที่
เป ้าหมายในการด�าเนินโครงการบริการวิชาการ	 1	
วิทยาเขต	 1	 ชุมชนเข้มแข็ง	 เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
เพื่อให้บุคลากร	นักศึกษามีโอกาสจัดท�าโครงการพัฒนา

ร่วมกับประชาชนในต�าบลรูสะมิแลเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาท่ี
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของชุมชน	การเสริมสร้างความรู	้
ทักษะ	 และประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองของชุมชนและสร้าง
กระบวนการทัศน์ใหม่ในการพัฒนา	
	 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้มีโอกาส
น�าความรู้	 ประสบการณ์	ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนเพื่อให้
เกิดการพัฒนาแก่ชุมชนรอบพ้ืนที่มหาวิทยาลัย	 ในขณะเดียวกันข้อมูล
ความรู้จากชุมชนจะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้มีพัฒนาการเรียนการสอน	
งานบริการวิชาการ	และงานวิจัยชุมชน	องค์ความรู้เหล่านั้นจะได้รับการ
พัฒนาประยุกต์และถูกน�าไปใช้ต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
สังคมในและนอกพื้นที่ต่อไป

	 โดยมีแนวคิดการท�างานบนพ้ืนฐานของบริบทชุมชนทางด้าน
ศาสนา	 วัฒนธรรมและประเพณีตลอดจนทรัพยากรของชุมชนโดยมี
กิจกรรมโครงการที่มาจากปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง	 	 เน้นการมีส่วนร่วมและการท�างานแบบบูรณาการร่วมกัน
ในรูปแบบการฝึกอบรม	การสาธิต	การศึกษาดูงาน	การจัดเวทีประชุม	การ
รณรงค์เผยแพร่ความรู้	 การประกวดแข่งขันผลงาน	 ส่งเสริมการจัดตั้ง
กลุ่ม	 องค์กรหรือกองทุนให้มีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน	กิจกรรมร่วมสมทบทุน
	 	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตาน	ี
กล่าวถึงการด�าเนินโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย	ว่า	วิทยาเขตปัตตานี	มีพันกิจที่ส�าคัญในการผลิตบัณฑิตให้
มีความรู ้ 	 ทักษะ	 มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตส�านึกรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ	ผลิตผลงานศึกษาวิจัยและถ่ายโอนความรู้แก่สาธารณะ	 ให้
บริการวิชาการแก่สังคม	และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 กิจกรรมหนึ่ง
ในการท่ีจะท�าให้มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสามารถปฏิบัติตามภารกิจ
ได้ครบถ้วนคือ	การด�าเนินการสร้างกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน	 ให้เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 โดย
ทางด้านการผลิตบัณฑิต	 ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
คือ	 การน�าความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน	
โดยก�าหนดกิจกรรมพัฒนาให้มีการศึกษาชุมชน	 การวิเคราะห์ชุมชน
การวางแผน	การด�าเนินงาน	ตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการน้ี	
ซึ่งจะท�าให้บุคลากรของวิทยาเขตปัตตานี	 มีองค์ความรู้	 ประสบการณ์
และทักษะการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างเข้มข้น	 สามารถน�าองค์ความรู ้	
ประสบการณ์ท่ีได้มาถ่ายทอดหรือน�ามาสอนในชั้นเรียนได้มากข้ึน		
นอกจากน้ียังสามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาและร่วมปฏิบัติงานโครงการกับ
ประชาชนในต�าบลรูสะมิแล	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	ตามรายวิชาหรือ
ตามหลักสูตรซึ่งจะท�าให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
เป็นการเติมเต็มความรู้	 หลักการและทฤษฎีท่ีเล่าเรียนมาจากชั้นเรียน
ให้สมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร
	 มีการบูรณาการกับการวิจัย	 เป็นการน�าความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการวิจัย	มีกิจกรรมการศึกษาชุมชน	การวิเคราะห์ชุมชน	
การวางแผน	การด�าเนินงานพัฒนาในชุมชนต�าบลรูสะมิแล	 ซึ่งจะท�าให	้
บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขตปัตตานี	 ได้รับรู้และเรียนรู้ศักยภาพ	
วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่	ปัญหา	ความต้องการของชุมชนที่สามารถ
น�าไปพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยหรือโจทย์วิจัยในพ้ืนท่ีได้	 ก่อให้เกิดโครงการ
วิจัยในหัวข้อ	 ประเด็นต่างๆ	 รวมท้ังการวิจัยเพ่ือตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนในต�าบลรูสะมิแลได้	 การท�าวิจัยร่วม
ไปกับกิจกรรมการบริการวิชาการของวิทยาเขตปัตตานีครั้งน้ีจะท�าให้งาน
วิจัยมาจากปัญหา	ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง	 ซึ่งจะส่งผล
ให้งานวิจัยท่ีได้จากโครงการเหล่าน้ีเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพเพราะเป็น
งานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้จริง
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
กล่าวต่อไปว่า	มีการบูรณาการกับการท�านุบ�ารุงศิลปและวัฒนธรรม	 โดย
การจัดให้มีกิจกรรมการศึกษาชุมชน	ค้นหาศักยภาพชุมชนด้านต่างๆ	การ
วิเคราะห์ชุมชนทาให้ผู ้เข้าร่วมโครงการบุคลากร	 นักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี	ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	รับรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
และค่านิยมของคนในชุมชนท่ีมีคุณค่าท�าให้ผู้เก่ียวข้องในโครงการเห็น
คุณค่า	ประโยชน์	มองเห็นแนวทางให้การสนับสนุนวัฒนธรรม	ประเพณี
ท่ีดีงามเหล่าน้ันของชุมชนให้ดารงอยู่	 เพ่ือใช้เป็นทุนในการขับเคลื่อนการ
ทางานของชุมชนต่อไป	 และทาให้คณะทางานของวิทยาเขตปัตตานี
มีความรู้	 ประสบการณ์	 และทักษะในการบูรณาการการด�าเนินงานท่ี
เก่ียวข้องกับการท�านุบารุงศิลปและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบทบาท	
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

ม.อ.ปัตตานี พัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง
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	 ศูนย์อาหารฮาลาล	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และ โภชนาการ 	 คณะวิ ทยาศาสตร ์ และ เทคโน โล ยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 รังสรรค์
ผลิตภัณฑ์น�าความรู้จากงานวิจัย	 ต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหาร
หลากหลาย	 เพื่อบริการวิชาการ	 ถ ่ายทอดความรู ้สู ่ ผู ้
ประกอบการ	 และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	 อาทิ	 ไก่กอและ	
ไ อ ศ ก รี ม น ม แพ ะ ผ สม ก ะ ทิ 	 น ม เ ป รี้ ย ว 	 พ ร ้ อ ม ดื่ ม
น�้าพริกบูดู		ฯลฯ

 ผศ.ดร.พัชรินทร์	 ภักดีฉนวน
อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาควิชา
วิทยาศาสตร ์การอาหารและ
โภชนาการ	คณะวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี

เป ิดเผยว ่า	 บุคลากรของภาควิชาวิทยาศาสตร ์การอาหาร
และโภชนาการมุ่งเน้นงานวิจัยที่รองรับความต้องการของผู้ประกอบ
การและนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยจัดแบ่งกลุ่มงาน
วิ จัยออกเป ็น 	 3 	 ด ้ าน 	 คือ 	 ด ้ านพัฒนาผลิตภัณฑ ์อาหาร
เน้นการเพ่ิมมูลค่าให้วัตถุดิบในพ้ืนที่	 เช่น	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าวมีสี	 ส้มแขก	 น�้านมแพะ	 สาหร่าย	 เทคโนโลยีกล้าเชื้อส�าหรับ
อาหารหมัก	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแก้ปัญหาการผลิตตาม
โจทย์ของผู้ประกอบการ	 เช่น	 ลูกชิ้นปลา	นมปรุงแต่ง	 วุ้นมะพร้าว	
น�้ามันมะพร้าว	 ไก่กอและพร้อมบริโภค	ด้านวัตถุดิบอาหาร	มีงาน
วิจัยทางด้านการวิเคราะห์อาหารเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	 การวิจัย
สารไฮโดรคอลลอยด์	 (Hydrocolloid)	 เพ่ือใช้เป็นสารทดแทน
เจลาติน	 การวิจัยสารทดแทนไขมันสุกรในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
อิมัลชั่น	 ด้านโภชนาการในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง	 เช่น	 โครงการรูป
แบบการให้อาหารส�าหรับเด็กแรกเกิดถึง	 1	 ปี	 ในจังหวัดชาย
แดนภาคใต้	 	 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปให้แก่ผู้
ประกอบการมีหลายผลงานด้วยกัน	อาทิ		ไก่กอและเมาะเต๊ะ	ซึ่งเป็น
ไก่กอและท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานี	 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
อาหารฮาลาล	 ได้ด�าเนินการออกแบบสถานท่ีผลิตและถ่ายทอด
เรื่องเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่กอและในรีทอร์ท	 เพาช์	
(retort	pouch)	คือบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่ง	ที่จัดเป็นบรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อนตัว	 (flexible	 packaging)	ท�าจากจากฟิล์มหลายชนิดมา
เชื่อมประสาน	 (laminate)	 ขึ้นรูปเป็นถุง	 (pouch)	 เป็นบรรจุภัณฑ์
สามารถปิดผนึกสนิท	 (hermectically	 sealed	container)	มีความ
แข็งแรง	 สามารถทนต่อความร้อนและความดันสูงได้	 ใช้บรรจุ
อาหารที่ต้องการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน	 (thermal	 processing)	
ระดับ	 commercial	 sterilization	 ได้เหมือนกับกระป๋อง	 โดยมัก

   ศูนย์อาหารฮาลาล ม.อ.ปัตตานี 
 กลั่นความรู้จากงานวิจัย มุ่งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน

ฆ่าเชื้อในหม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน	 (retort)	 ชนิด	water	 spray
retort	 อาหารท่ีผ่านการฆ่าเชื้อสามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ได้	 เช่นเดียวกับอาหารกระป๋อง	 ส�าหรับไก่และในรีทอร์ท	 เพาช์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�าการวิจัยและเปิดตัวในงานแถลงข่าวในงาน
เทศกาลอาหารชายแดนใต้	2556	นอกจากนี้มี	ไอศกรีมนมแพะผสม
กะทิ	 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลได้ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ
วัฒนาฟาร์ม	ผลิตภัณฑ์นมแพะ	และซัม	ซัมไอศกรีม	ซึ่งปัจจุบันได้
เปิดกิจการจ�าหน่ายแล้ว	นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม	 โครงการ	Food	Valey		
โดยบริษัทตอยยีบัน	 ฟู้ดส์	 น�้าพริกบูดูแบบ	มินิแพ็ค	ถ่ายทอดให้กับ	
ห้างหุ ้นส่วนบูดูยีเซ็ง	 จ�ากัด	 และยังมีข่าวเกรียบเสริมแคลเซียม
วุ้นมะพร้าว	ข้าวพองและกล้าเชื้อผง	ซึ่งเป็นงานวิจัยน�าเสนอในงาน
เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และอาหารฮาลาล		นอกจากนั้นยังมีอีก
หลายผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่เสร็จสมบูรณ์	 โดยจะน�ามาน�าเสนอใน
โอกาสต่อไป
	 ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	 ได้ด�าเนินการตามนโยบาย
หลักของศูนย์	คือเน้นการถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ
ให้กับผู้ประกอบการ	 ซึ่งมีการน�าเอางานวิจัยท่ีได้ด�าเนินการมา
ถ่ายทอดให้กับผู ้ประกอบการน�าไปต่อยอดเป็นธุรกิจ	 โดยให้
ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในปัญหาท่ีพบเจอและต้องการแก้ไข		
โดยขั้นตอนการให้บริการด้านการถ่ายทอดผลิสตภัณฑ์มีดังนี้	 คือ	มี
การติดต่อพูดคุยเรื่องข้อมูลผลิตภัณฑ์	 ตรวจสอบด้านความพร้อม
ของการจัดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร	 จากนั้นทางศูนย์วิทยาศาสตร์
อาหารฮาลาล	 จะด�าเนินจัดสรรอาจารย์เพ่ือให้ค�าปรึกษาเร่ือง
กระบวนการผลิต	 และสุดท้ายมีการจัดอบรม	work	 shop	 โดย
ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และปฏิบัติจริง	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ส�าหรับเทคนิคการแปรรูปอาหาร	 แต่ในส่วนของการมาขอใช้
เครื่องมืออุปกรณ์นั้นมีค่าใช่จ่ายในราคาย่อมเยา
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	 เมื่อเช้าวันที่	 18	 มีนาคม	 2557	 ที่โรงแรมบุรีศรีภู	 อ�าเภอ
หาดใหญ่	 จังหวัดสงลา	 นายกอบชัย	 สังสิทธิสวัสด์ิ	 รองอธิบดี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความ
ร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้
ยางพาราในพ้ืนท่ี	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ระหว่าง	ผศ.ดร.อภิรด	ี	
แซ ่ลิ่ม	 รองคณบดีฝ ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	นายประสาทสุข	นิยามราษฎร์		รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	11	จังหวัดสงขลา	และ
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา	 จ�านวน	 95	 กิจการ	
เพ่ือให้อุตสาหกรรมยางพาราในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	
ประกอบด้วยจังหวัดสตูล	สงขลา	ปัตตานี	ยะลา	และ	นราธิวาส	ได้
รับการพัฒนาศักยภาพ	และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ	
ตลอดจนลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ในตัวสินค้า

	 นายกอบชัย	สังสิทธิสวัสดิ์	รองอธิบดีกรมส่งเสริม
อุ ตสาหกร รมประธานใน พิ ธี ล งนามสัญญา
ความร ่ วมมื อ โครงการส ่ ง เสริ มและ พัฒนา
อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราในพื้นที่	5	จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 เปิดเผยว่า	 การลงนามสัญญา

ความร่วมมือในคร้ังนี้นับว่าเป็นกิจกรรมหน่ึงในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา	ประจ�าปี	 2557	 เพ่ือ
ตกลงให้ความร่วมมือกันในการด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ทั้งสามองค์กร	คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	
11	 จังหวัดสงขลา	 และผู ้ประกอบการวิสาหกิจดานยางและไม้
ยางพาราจ�านวน	95	กิจการ		ซึ่งทั้งสามองค์กร	มีหน้าที่ก�ากับดูแลที่
ปรึกษาให้ด�าเนินงานตามเงื่อนไข	และสนับสนุนการด�าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ	 กิจการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานตามค�าแนะน�าของที่ปรึกษา	และคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท�าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาแนะน�ากิจการท่ีเข้าร่วม
ด้วยความรู้ความช�านาญ	ความระมัดระวัง	และความรับผิดชอบใน
การบริหารงาน	 โดยไม่ละเมิดสิทธิ	ข้อมูล	หรือ	ลิขสิทธิ์ของกิจการที่
เข้าร่วมโครงการหรือน�าไปใช้ในกิจการอื่น	 โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ

	 ผศ.ดร.อภิรดี	แซ่ลิ่ม	รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้ด�าเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับยางพาราทั้งในด้าน
การเรียนการสอน	การท�าวิจัยและการบริการ

ทางวิชาการด้านต่างๆ	 แก่ภาคอุตสาหกรรมยางพารา	 ในฐานะ
หน่วยงานท่ีมีองค์ความรู ้ด้านยางและไม้ยางพารา	 รวมทั้งมีนัก
วิชาการท่ีเข้าใจถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
และไม้ยางพาราอย่างแท้จริง	 	จึงเล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาง	 ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม
ยางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมยางให้สูงข้ึน	 จึงได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางและไม้ยางพาราขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การแปรรูปยางพารา	 ส่งเสริมให้วิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมของอุตสาหกรรมยางพารา	มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจยางพาราและไม้
ยางพาราอันส่งผลให้มีการก�าหนดกลยุทธ์	แนวทางการร่วมมือเพ่ือ
รั กษา เส ถีย รภาพของราคายาง 	 ร วมทั้ ง กา รสร ้ า งส ร รค ์
นวัตกรรมใหม่ๆ
	 ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและ
ไม้ยางพารา	 ประกอบด้วยวิสาหกิจอุตสาหกรรมยางและไม้
ยางพาราในพื้นที่	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	คือ	จังหวัดสงขลา	สตูล	
ปัตตานี	 ยะลา	และนราธิวาส	 จ�านวนรวม	 95	 กิจการ	 โดยมีระยะ
เวลาท�างานตั้งแต่เดือน	กุมภาพันธ์	ถึง	เดือน	กันยายน	2557		โดยมี
กิจกรรมการรับสมัครโรงงานผู ้เข้าร่วมโครงการฯ	 การคัดเลือก
โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราเข้าร่วมโครงการฯ	 การให้ค�าปรึกษา
แนะน�าเชิงลึก	การจัดท�าและสร้างโมเดลจ�าลองรูปแบบ	3	มิติ	ระบบ
บ�าบัดน�้าเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การจัดอบรม	ประชุมสัมมนา
การทบทวนแผนผังองค์กรและคณะกรรมการกลุ ่มเครือข่าย
วิสาหกิจ	 อุตสาหกรรมยางพารา	 การจัดตั้งกลุ ่มเครือข่ายและ
จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมยางและการเจรจาธุรกิจ
การค้าการลงทุน	 เป็นต้น	 โดยมี	 ตัวชี้วัด	 ผลของการด�าเนินงาน
ทั้งการการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์	 โดยมีผลิตภัณฑ์จาก

   ม.อ.ปัตตานี ศูนย์ส่งเสริม
     อุตสาหกรรมภาค 11 และโรงงาน
  อุตสาหกรรยางและไม้ยางพาราร่วมลงนาม
พัฒนายางพารา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ยางพาราตัวใหม่ออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า	 2	ผลิตภัณฑ์	มีการจัดตั้ง
ระบบบ�าบัดน�้าเสียอย่างเป็นรูปธรรม	อย่างน้อย	2	 กิจการ	มีโมเดล
จ�าลองรูปแบบ	3	มิติ	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
ในโรงงานยาง	 จ�านวนอย่างน้อย	 1	 โมเดล	 มีกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สามารถลดต้นทุน
ในกระบวนการท่ีปรับปรุงไม่น้อยกว่าร้อยละ	 3	 หรือ	 สามารถลด
ปริมาณของเสียลงไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 รวมทั้งมีการรวมกลุ่ม
กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราในพ้ืนท่ี	 5	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
	 นายประสาทสุข	นิยามราษฎร์		รักษา
ราชการแทนผู ้อ�านวยการศูนย ์ส ่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี	 11	 จังหวัดสงขลา
กล่าวว่า	 เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ข อ ง ไ ท ย เ ป ็ น ไ ป อ ย ่ า ง ย่ั ง ยื น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลก	 จ�าเป็นต้องมีการส่งเสริม
ให้มีการใช้ยางและผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศพร้อมท้ังเร่งรัด
การผลิตทั้งที่ใช้เองและเพ่ือการส่งออกให้มากขึ้น	การต่อยอดงาน
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง	 นับเป็นหัวใจส�าคัญต่อการขยายผลการ
ใช้ยางในเชิงพาณิชย์ได้โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาวัตถุดิบและ
การเพิ่มมูลค่าสินค้า	เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด	ซึ่ง
จะส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยางเกิดข้ึนได้จริงและต่อเนื่อง	
ทั้งน้ีการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางเพ่ือเป็นวัตถุดิบโรงงานผลิตภัณฑ์
ยางน้ัน	นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมยาง
แล้ว	 การมุ ่งเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแทนการส่งออกยาง
แปรรูปขั้นต้นน้ัน	 ยังเป็นการสร้างรายได้ส่งออกให้กับประเทศ	และ

ประกอบกับในปัจจุบันนี้มีสภาวการณ์แข่งขันในโลกธุรกิจสูง
ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	และการเปิดเขตการค้าเสรี	 ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางสังคม	
เศรษฐกิจ	 การบริการ	 การค ้า	 การเงิน	 และการลงทุนด ้วย		
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี	 11	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ี	 5	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 จึงด�าเนินการจัดท�าโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา	 ประจ�าปี	 2557	 โดยมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และคณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง	 ส ่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ ่มของ
อุตสาหกรรมยาง	 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมยางให้สูงขึ้น	
โดยจัดท�ากิจกรรมปรึกษาแนะน�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง	
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการ
เชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมยาง	(Network	Meeting)	ซึ่งเป็นแนวทาง
และเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมยางพาราในพ้ืนท่ี 	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ให้สามารถเติบโตและรับมือกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ทั้งในด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	 2558	 และ
สภาวะเศรษฐกิจโลกต่อไป.

รวมพลัง
ราชการไทย

ลดใช้พลงังาน
 5. หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน
	 ถ้ารถติดเพียงร้อยละ	1	ของจ�านวนรถยนต์	5	ล้านคัน	ในวันท�างานทุกวันและใน
บางเสาร์-อาทิตย์	ใน	1	ปี		(330วัน/ปี)		จ้ะสิ้นเปลืองน�้ามัน	12.4	ล้านลิตร	คิดเป็น
ค่าน�้ามัน	186	ล้านบาท		
	 6.	ใช้โทรศัพท์-โทรสารเลี่ยงรถติด
	 ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง	เช่นส่งหนังระหว่างหน่วยงาน	หากเร่งด่วน
ใช้วิธีส่งทางโทรสาร	หากเป็นเอกสารส�าคัญใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน	
หนังสือเวียนที่ไม่ส�าคัญ	ใช้วิธีส่ง	E-Mail	หรือส่งไปรษณีย์
	 7.	วางแผนก่อนเดินทาง
	 ถ้าไม่ศึกษาเส้นทางก่อนการเดิน	และขับรถหลงทาง	10	นาที	จะสิ้นเปลืองน�้ามัน	
500	ซีซี	คิดเป็นค่าน�้ามัน	7.50	บาท	ถ้ารถยนต์	5	ล้านคัน	ขับหลงทางเฉลี่ย
เดือนละ	1	ครั้ง	ใน	1	ปี	จะสิ้นเปลืองน�้ามัน	30	ล้านลิตร	คิดเป็นค่าน�้ามัน	
450	ล้านบาท
	 8.	ลมยางต้องพอดี	ไส้กรองต้องสะอาด
	 ความดันลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน	1	ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	ถ้าขับทุกวันเฉลี่ยวันละ	
48	กม.ใน	1	เดือน	โดยรถยนต์	สิ้นเปลืองน�้ามันเพิ่มขึ้น	2.4	ลิตร	รถจักรยานยนต์		
สิ้นเปลืองน�้ามันเพิ่มขึ้น	1.2	ลิตร	รถบรรทุก	สิ้นเปลืองน�้ามันเพิ่มขึ้น	4.2	ลิตร		

10 บัญญัติ ประหยัดน�้ามัน

ที่มา:	http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/PR/energy.html

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ถ้าร้อยละ	30	ของรถแต่ละประเภทละเลยเช่นนี้บ่อยๆ	รวมเป็น	30	วัน/ปี		จะสิ้นเปลืองน�้ามันเพิ่มขึ้น	
5.8	ล้านลิตร	คิดเป็นเงิน	87	ล้านบาท
	 ถ้าไส้กรองสะอาด		จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน�้ามันวันละ	65	ซีซี	
	 9.	ไม่บรรทุกของเกินจ�าเป็น
	 หากขับรถโดยบรรทุกของที่ไม่จ�าเป็น	ประมาณ	10	กก.เป็นระยะทาง	25	กม.	สิ้นเปลืองน�้ามัน	
40	ซีซี	ถ้าร้อยละ	10	ของรถยนต์ทั่วประเทศ	5	ล้านคัน	ขับรถโดยบรรทุกสิ่งของที่ไม่จ�าเป็น
ใน	1	ปี	จะสิ้นเปลืองน�้ามัน	7.3	ล้านลิตร	คิดเป็นเงิน	10.95	ล้านบาท
 10.	ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจ�า
	 เปลี่ยนไส้กรองตามก�าหนด	เปลี่ยนน�้ามันหล่อลื่นทุกๆ	5,000	กม.	ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง
และน�้าในแบตเตอรี	ตรวจสอบระดับน�้าป้อนหม้อน�้า	ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา
ช่วยประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงได้	ร้อยละ	3-9	

   ม.อ.ปัตตานี ศูนย์ส่งเสริม
     อุตสาหกรรมภาค 11 และโรงงาน
  อุตสาหกรรยางและไม้ยางพาราร่วมลงนาม
พัฒนายางพารา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	เพื่อเชื่อมความสามัคคีของบุคลากร
และนักศึกษา	ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต	รวมทั้งมีประสิทธิภาพด้านการจรรโลงใจ	ความสามัคคี	และความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา	 	 เมื่อเร็วๆนี้

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เมื่อวันท่ี	 13	มีนาคม	 2557
กิจกรรมประกอบด ้วยการถวายสังฆทาน	 และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ ์ 	 และมอบเครื่องอุปโภคบริ โภคให ้แก ่ทหาร	
หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี	24	ต�าบลตุยง	อ�าเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี	

	 รศ.ดร.ชู ศักดิ์ 	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ์ 	 ร ่วมระดมสมองกับเครือข ่ายประชาสัมพันธ ์ 	 ม.อ.	
และผู ้บริหารมหาวิทยาลัย	 จัดท�าแผนประชาสัมพันธ์ระยะ	 3	
ปี	 เพ่ือให้ได้แนวคิด	 รูปแบบการประชาสัมพันธ์	 จากผู ้บริหาร
ไปสู่ผู้ปฎิบัติไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี	 ในการเป ็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห ่งชาติและ
สถาบันการศึกษาชั้นน�าของอาเซียน	เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2557

	 หน่วยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข ่ายเรียนรู ้
ท้องถ่ิน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 น�านักศึกษา	 ร่วมเรียนรู ้และสัมผัส
วิถีรากเหง้าความเป็นไทย	 ด้วยการร่วมศึกษากระบวนการท�านา
กับชาวบ้าน	 และเยาวชนชุมชนบ้านทุ่ง	 อ.	 ปานาเระ	 จ.ปัตตานี	
ในกิจกรรม	 “ปลุกรากฐานชาวนาไทย	 ปลุกดวงใจแห่งแผ่นดิน”	
เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2557
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ระดับปริญญาโท
	 	 เคมีประยุกต์,	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	ฟิสิกส์์ประยุกต์,	วิธีวิทยาการวิจัย,	วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,		ชีววิทยาประยุกต์,	เทคโนโลยีการประมง,				คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี	 11	 ธันวาคม	 2532	 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เทียบเท่าต่างประเทศ	 เปิดสอน
วิทยอิสลามนานาชาติ	 วิทยาการอิสลาม	 เศรษฐศาสตร์อิสลาม	 โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในต่างประเทศ	บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา,	สาขากฎหมายอิสลาม,	สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ในอิสลาม,	สาขาตะวันออกกลางศึกษา,	สาขาครุศาสตร์อิสลาม
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาโท
	 	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา	 (ครุศาสตร์อิสลาม,	ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลามซะรือะห,	อุศูลุดดีน,	มุสลิมศึกษา)
	 	 (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

คณะวิทยาการสื่อสาร
	 ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน	 และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมช่ัน	 ผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้	ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
	 	 (นิเทศศาสตรบัณฑิต)	สาขานิเทศศาสตร์
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์
	 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ	 มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจ
และสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ	 บัณฑิต
สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะท่ีมี เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิ จัยค้นคว้า
องค์ความรู้ใหม่	 ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นท่ีต้องการของหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน	เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 	 (ศิลปบัณฑิต)	สาขาวิชาทัศนศิลป์,	ศิลปะการแสดง
	 	 (ศิลปบัณฑิต)	ศิลปะการแสดง	(ต่อเนื่อง),	ศิลปะประยุกต์	(ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์	 เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับ
สากลเพื่อสร้างสรรค์งานสังคม	 รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้	 โดยเฉพาะการวิจัยทางด้านการเมือง	
การปกครอง	 สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้างประสบการณ์
ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 	 (รัฐศาสตรบัณฑิต)	 สาขาการปกครอง,	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	 นโยบายสาธารณะ	
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์
	 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ในการ
ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล	เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2556	
บัณฑิตศึกษา
	 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ	 มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา	โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ	 ให้สัมฤทธ์ิผลและ
ตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลา ธิ เบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

 กว่า	 40	 	 ปี	 	 	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ	 ให้มีความรู้	
คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความเป็นผู้นำาและวิสัยทัศน์กว้างไกล	 สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ	คือ	การทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิต	ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี	
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี	โท	และเอก	ดังนี้
คณะศึกษาศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	2511	ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า	40	ปี
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	คณิตศาสตร์,	ฟิสิกส์,	เคมี,	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	ภาษาไทย,	ภาษาอังกฤษ
	 	 (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)	การประถมศึกษา,	ศิลปศึกษา,	พลศึกษา,	 สุขศึกษา,	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา	
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	จิตวิทยา,	เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
	 	 (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	 การบริหารการศึกษา,	 จิตวิทยาการศึกษา,	 หลักสูตรและการสอน,	
การวัดผลและวิจัยการศึกษา,	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,	 ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน,	 การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)	การบริหารการศึกษา,	ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
	 	 (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)	วิชาชีพครู
	 	 นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี	 5	 ปี	 จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเร็จการ
ศึกษา		ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
	 คณะศึกษาศาสตร์มุ่ ง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	 และเป็นสถาบันที่ผลิตครูวิชาชีพและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ	 เนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ	 มีทักษะ
ทางสังคมด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน	
บัณฑิตจึงมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2517	 กว่า	 35	 ปีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มีชื่อเสียง
และความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างประเทศ	 โดยเฉพาะภาษาจีน	 ภาษาเกาหลี	 และ
ภาษาญ่ีปุ่น	 รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ	 เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ	นอกจากนี้ยังมี	 สาขาสังคมศาสตร์	
ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	พัฒนาสังคม	การจัดการสารสนเทศ	 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ	 การเรียนการสอน
เน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ	
ระดับปริญญาตร ี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย,	สาขาภาษาจีน,	 สาขาภาษาจีน	 (หลักสูตร
นานาชาติ),	 สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา,	 สาขาภาษาอาหรับ,	 สาขาภาษาญี่ปุ่น,	 สาขาภาษาเกาหลี,	 สาขา
ภาษาอังกฤษ,	สาขาภาษาฝร่ังเศส,	สาขาภาษาเยอรมัน,	สาขาการจัดการสารสนเทศ,	สาขาประวัติศาสตร์,	สาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,	สาขาพัฒนาสังคม,	สาขาปรัชญา
	 	 (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)	แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ,	เศรษฐกิจอาเซียน
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาภูมิศาสตร์
	 	 (บริหารธุรกิจบัณฑิต)	แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ,	การบัญชี
ระดับปริญญาโท
	 	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาภาษาไทย,	สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาพัฒนาสังคม,	สาขาการจัดการ
สารสนเทศ
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็นคณะท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ	
และด้านเทคโนโลยี	 จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในต่างประเทศให้ความร่วมมือทาง
วิชาการ	 โดยเฉพาะประเทศฝร่ังเศส	 ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 เคมีอุตสาหกรรม	 ซ่ึงมี
แหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่	 เช่น	 อุตสาหกรรมยางพารา	 อุตสาหกรรมประมง	 อุตสาหกรรมอาหารทะเล	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์	 สถิติ	 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 วิธี วิทยาการวิ จัย	
ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง,	 เทคโนโลยีการประมง	 คณิตศาสตร์ประยุกต์,	 วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,	 เทคโนโลยีการเกษตร,	 เคมี-ชีววิทยา,	 เคมีอุตสาหกรรม,	 ฟิสิกส์,	 	 วิทยาศาสตร์นิเทศ,
วิศวกรรมเคมี

หอพัก
	 หอพักนักศึกษา	 11	หอ	นักศึกษาช้ันปี	 1	มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
	 (1).	 บริการสุขภาพอนามัย	ที่หน่วยพยาบาล
	 (2).	 การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ	    
 (3).	 กรณีป่วย	 มีสิทธ์ิเข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 โรงพยาบาลปัตตานี	 โรง
พยาบาลยะลา
 (4).	 กร ณีอุ บั ติ เ หตุ มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รั บการ รักษา
พยาบาลท้ังในโรงพยาบาลของรัฐ	 เอกชน	 คลินิก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
	 (1).	 ทุนการศึกษาทั่วไป						 	
	 (2).		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 -	 เงินยืมเพ่ือการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน	2,000	บาท
	 	 -	 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา	 รัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม	ไม่เกิน	
100,000	บาท/คน/ปี
	 	 -	ทุนเรียนฟรี	250	ทุน	ๆ	ละ	50,000	บาท	
ต่อปีการศึกษา	จนจบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
Prince of Songkla University, Pattni Campus
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

	 1.	 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
	 	 บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
	 	 พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
	 	 ในหลากหลายรูปแบบ
	 2.	 สร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 ในสาขาท่ี
	 	 สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้
		 	 และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
	 3.	 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
	 	 ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง
	 	 ปัญญาคุณธรรม	สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
	 	 ให้แก่บัณฑิต


