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ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี รายงาน

 รศ.อิ่ มจิต  เ ลิศพงษ ์สม บั ติ  รองอธิการบดีมหาวิทยา ลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรปลายด้ามขวาน” 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพ

ในการจัดงาน เมื่อวันท่ี 11-12 มีนาคม 2559  ณ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์

เพื่อส ่งเสริมทักษะความรู ้ทางวิชาการด้านการเกษตรแก่นักศึกษา 

ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และสถาบัน

การศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาด้านการเกษตร 

แลกเปล่ียนเ รียนรู ้ความก ้าวหน ้า และพัฒนาบัณฑิตที่มี คุณภาพ

ออกสู่สังคม 

	 ส�ำหรับกิจกรรมประกอบด้วย	 กำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
ระดับชำติ	 สำขำเกษตรศำสตร์และประมงใน	 4	 สำขำ	 พืชศำสตร์	
สัตวศำสตร ์ 	 ศิลปะเกษตรและประมง	 กิจกรรมกำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรม	 แข ่งขันกีฬำสำยใยสัมพันธ ์ 	 และกิจกรรม	
Country Night 

	 ผศ.ดร.มนูญ	 ศิรินุพงศ์	
โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำระบบกำร
ปลูกพืชไม ่ใช ้ ดินที่ เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	 	 และอำจำรย์แผนก
วิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร	ภำควิชำ
เทคโนโลยีและกำรอุตสำหกรรม	

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร	์
วิทยำเขตปัตตำนี	 กล่ำวว่ำ	 ควำมก้ำวหน้ำท่ีน่ำสนใจของแผนวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตรขณะนี้ก�ำลังท�ำโครงกำรวิจัยกำรพัฒนำระบบ
กำรปลูกพืชไม่ใช้ดินท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยมีคณะผู้วิจัย	

นักวิชาการเกษตร ม.อ.ปัตตานี เร่งวิจัยปลูกแคนตาลูปโดยใช้ขี้เลื่อย
จากต้นยางพาราและเปลือกมะพร้าวสับ พร้อมเปิดวิชา “เทคโนโลยี
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน” ให้นักศึกษาคณะอื่นเลือกเรียน สร้างอาชีพ

ประกอบด้วย	ผศ.ดร.มนูญ	ศิรินุพงศ์	อำจำรย์สมศักดิ์	เหล่ำเจริญสุข	
ผศ.ดร. สุจริต 	 ส ่วนไพโรจน ์ 	 ดร.พิณทิพย ์ 	 จันทรเทพ	 และ	
ดร.พัฒนสุดำ	ศิรินุพงศ์	ซึ่งได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก	ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	(วช.)
	 ผศ.ดร.มนูญ	 ศิรินุพงศ์	 	 กล่ำวอีกว่ำ	 งำนที่ท�ำตอนน้ี	 คือ	
ปลูกแคนตำลูปในระบบปลูกโดยใช้ข้ีเลื่อยจำกต้นยำงพำรำใน
ท้องถ่ิน	และเปลือกมะพร้ำวสับ	มำใช้ลองปลูกดู	 ซึ่งมีทรัพยำกรอยู่
ในพ้ืนที่	 เนื่องจำกที่แผนกวิชำเทคโนโลยีเกษตร	ภำควิชำเทคโนโลยี
และกำรอุตสำหกรรม	 เปิดรำยวิชำเทคโนโลยีกำรปลูกพืชไม่ใช้ดิน	
เพรำะต้องกำรให้นักศึกษำ	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขต
ปัตตำนี	 ทุกคณะได้มำเลือกเรียนในคณะนี้โดยเปิดสอนเป็นวิชำเสร	ี
เลือกเสรี	 ตอนน้ีพยำยำมปลูกพืชไม่ใช้ดินที่มีควำมหลำกหลำยแบบ
ในน�้ำและแบบเพำะปลูก	ซึ่งสำมำรถท�ำได้ง่ำย	จึงบรรจุเป็นรำยวิชำ
สอนหลังจำกเด็กจบแล้วเด็กก็อำจไปท�ำดูเองเพ่ือใช้ประโยชน์หรือ
เอำไปขำยตอนนี้กระแสเรื่องกำรใช้น�้ำน้อยใช้น�้ำจ�ำกัดกำรปลูกพืช
ไม่ใช้ดินก็จะเป็นทำงหนึ่งที่จะช่วยประหยัดน�้ำ
	 “งำนตรงน้ีก็มี ท้ังงำนกำรเรียนกำรสอนและก็งำนวิจัย	
กำรปลูกพืชไม่ใช้ดินเรำใช้ปุ๋ยผสมในน�้ำแล้วเรำก็เอำมำปลูก	พอเอำ
มำปลูกเสร็จเรำก็จะปล่อยน�้ำปุ๋ยทิ้งไป	 มองว่ำปุ๋ยที่ทิ้งไปเรำจะไป
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สารบัญ C O N T E N T

มมุห
นึ่งใน

รั้วศ
รตีรงั

นักวิชาการเกษตร ม.อ.ปัตตานี เร่งวิจัยปลูกแคนตาลูปโดยใช้ขี้เลื่อย

จากต้นยางพาราและเปลือกมะพร้าวสับ พร้อมเปิดวิชา “เทคโนโลยี

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน” ให้นักศึกษาคณะอื่นเลือกเรียน สร้างอาชีพ

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

ดร.ถนัด คอมันตร์ อธิการบดี ม.อ. ท่านแรก ถึงแก่อนิจกรรม

ม.อ. มอบปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แก่ ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล

ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี มอบสนามฟุตซอล แก่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล

เป็นผลงานวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา สนองนโยบายภาครัฐ

แก้ปัญหาราคายางตกต�่า และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญร่วมโครงการ

ค่ายเยาวชนดาราศาสตร์

บุคลากร ม.อ.ปัตตานี  พร้อมใจร�าลึกจัดงาน

วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ภาษา  จัดอบรม 8 ภาษา กว่า 20 หลักสูตร

 ให้ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมตลอดปี

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

เปิดเวทีสันติภาพชายแดนใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี ทุกฝ่ายเห็นพ้องการใช้

กระบวนการสันติภาพเป็นวิธีแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ยั่งยืน

ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องและการมีเสถียรภาพของรัฐบาล

นักวิชาการสื่อสารมวลชน ม.อ.ปัตตานี แถลงผลการส�ารวจสถานภาพ

การสื่อสาร เชื่อมั่นถึงกระบวนการพูดคุยเป็นวิธีการแก้ปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืน

ส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมหมอพื้นบ้าน

เพื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมแผนไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครอาจารย์

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

เพิ่มปัญหำมลพิษส่ิงแวดล้อม	 เรำเลยคิดว่ำเรำจะท�ำอย่ำงไรให้
เรำปุ๋ยที่ทิ้งไป	ก่อนจะทิ้งเอำมำบ�ำบัดก่อนก็เลยมำท�ำเป็นงำนเชิง
วิจัย	 เอำปุ๋ยจำกท่ีนี่มำบ�ำบัดผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อผ่ำนกระบวนกำร
จัดกำรและก็ลองเอำปลูกพืชใหม่และดูว่ำพืชตัวไหนเหมำะสมใน
กำรปลูกกับพืชท่ีเรำเปลี่ยนปุ๋ย	 ใช้ซ�้ำเอำมำปลูกใหม่ซึ่งตรงน้ีเป็น
งำนวิจัยที่ร ่วมกันกับอำจำรย์แผนกกำรเกษตรหลำยท่ำน”		
ผศ.ดร.มนูญ	ศิรินุพงศ์		กล่ำวเพิ่มเติม
	 เมื่องำนวิจัยแล้วเสร็จก็ไปแนะน�ำสู ่ชุมชนเป็นบริกำร
วิชำกำรต่อไป	หำกท่ำนใดสนใจจะมำศึกษำเรียนรู้	หรือ	ลองปลูก
เล่นดูก็ได้	มีวิธีกำรปลูกที่หลำกหลำย	ถ้ำเข้ำใจหลักกำร	มำศึกษำ
เรียนรู้ดูตัวอย่ำงได้ท่ีแผนกวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร	 ภำควิชำ
เทคโนโลยีและกำรอุตสำหกรรม	 คณะวิทยำศำสตร ์และ
เทคโนโลยี	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	วิทยำเขตปัตตำนี



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน

 พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ผู้ ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภาคใต้ หรือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในปัจจุบัน เป็นอธิการบดีท่านแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ระหว่างเดือนเมษายน 2511 – มีนาคม 2512 และ นายกสภามหาวิทยาลัย 

ท่านที่ 2 ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ด้วยอายุ 102 ปี

	 พันเอก	(พิเศษ)	ดร.	ถนัด	คอมันตร์	ได้รับกำรยกย่องในฐำนะ
ผู้วำงรำกฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ	 เป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญ
อย่ำงย่ิงในกำรก่อตั้ง	 “สมำคมอำเซียน”	 หรือ	 สมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เมื่อ	 ปี	 พ.ศ.	 2510	หรือ	 “ประชำคม
อำเซียน”	 ในปัจจุบัน	 เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรร่วมปักปันเขตแดนระหว่ำง
ประเทศอินโดนีเซีย	มำเลเซีย	ฟิลิปปินส์	ซึ่งเพิ่งได้รับควำมเป็นอิสระ
จำกกำรเป็นอำณำนิคม	 ให้มีควำมชัดเจนโดยกำรเจรจำด้วยสันติวิธี	
เป็นควำมส�ำเร็จที่ได้รับกำรชมเชยจำกนำนำชำติ	 และได้รับเลือกให้
เป็นสมำชิกฝ่ำยไทยในศำลประจ�ำอนุญำโตตุลำกำร	ณ	 กรุงเฮก	
ประเทศเนเธอร์แลนด์	 มีวำระ	 6	ปี	 ระหว่ำงปี	 พ.ศ.	 2539	 -	 2545
	 เป็นผู้มีแนวทำงกำรหยุดย้ังภัยคุกคำมของลัทธิคอมมิวนิสต์
โดยใช้ควำมรู ้และกำรศึกษำมำเป็นตัวน�ำ	 ในยุคสงครำมเย็น	
โดยเห็นว่ำกำรจะหยุดคอมมิวนิสต์ได้ต้องอำศัยกำรร่วมสร้ำงควำม
มั่นคงทั้งทำงด้ำนอำหำร	เศรษฐกิจ	สังคม	รวมทั้งกำรให้ควำมรู้และ
กำรศึกษำ	 ซึ่งกำรตั้งมหำวิทยำลัยขึ้นในภำคใต้	 และภูมิภำคอ่ืนๆ	
ของประเทศก็เป็นหนึ่งในกำรสนองนโยบำยดังกล่ำว
	 พันเอก	(พิเศษ)	ดร.	ถนัด	คอมันตร์	เคยกล่ำวให้สัมภำษณ์ไว้
ในวิดีทัศน์	 “30	ปี	 แห่งควำมหมำย	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์”	
เมื่อเดือนมิถุนำยน	 2540	 และตีพิมพ์ในสำรมหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์	 ปีท่ี	 6	 ฉบับที่	 6	 เดือนสิงหำคม-กันยำยน	 2540	 ว่ำ
	 “ประเทศไทยได้รอดพ้นจำกกำรล่ำอำณำนิคม	 เพรำะเรำมี
พระมหำกษัตริย ์ ท่ีทรงมีพระปรีชำญำณสูงส่ง	 สำมำรถท�ำให้
ประเทศไทยรอดพ้นจำกกำรเป็นเมืองข้ึน	 หรือเป็นอำณำนิคมของ

ต่ำงด้ำวได้	อย่ำงไรก็ตำมเรำก็ยังขำดควำมสะดวกหรือสิ่งต่ำงๆ	ที่จะ
ช่วยให้ประชำชนมีอำชีพ	 มีชีวิตท่ีก้ำวหน้ำ	 และส่ิงท่ีจะแข่งขันกับ
ประเทศต่ำงๆ	 ในโลกได้	 ส่ิงน้ีคือกำรศึกษำ	 เพรำะฉะนั้นผมจึงมุ่งที่
จะท�ำให้เกิดมีศูนย์กำรศึกษำระดับสูง	 ไม่ใช่ระดับประถมหรือมัธยม	
แต ่ น่ี เป ็นกำรก ่อตั้ ง ศูนย ์กำรศึกษำระดับ สูง 	 คื อในระดับ
มหำวิทยำลัย”

ดร.ถนัด คอมันตร์ อธิการบดี ม.อ. ท่านแรก ถึงแก่อนิจกรรม
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบปริญญาศึกษาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) แก่ ศาสตราจารย์ 

ดร.เกษม สุวรรณกุล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 

20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร ์ เซ็นทรัลเวิลด ์ กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ นพ.จรัส 

สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ล่ิมสกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ 

สังข ์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

	 ศำสตรำจำรย์	ดร.เกษม	สุวรรณกุล	เป็นปูชนียบุคคลที่ส�ำคัญ
คนหนึ่งของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 เคยด�ำรงต�ำแหน่งนำยก
สภำมหำวิทยำลัยต่อเน่ืองยำวนำนมำเป็นเวลำ	 25	 ปี	 ตั้งแต่
ปี	 2532	 -	 2557	 ซึ่งก่อนหน้ำน้ัน	 ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง	 กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหำวิทยำลัย	 เป็นระยะเวลำ	 11	ปี	
รวมระยะเวลำท่ีท่ำนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย

ม.อ. มอบปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
แก่ ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล

สงขลำนครินทร์เป็นเวลำ	 36	 ปี	 โดยได้ทุ ่มเทสติปัญญำ	 ควำมรู	้
ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์	 ให้ควำมช่วยเหลือพร้อมท้ังช่วยชี้แนะ
แนวทำงแก้ป ัญหำในระดับนโยบำยและติดตำมกำรท�ำงำน	
เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวหน้ำ	 ได้มีส่วนในกำรพัฒนำ	 ขยำย
เขตกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยสู ่จังหวัดต ่ำงๆ	 ของภำคใต	้
เช่น	ภูเก็ต	 สุรำษฎร์ธำนี	และ	จังหวัดตรัง	และผลักดันส่งเสริมเพ่ือ
สร้ำงควำมเจริญ	และกำรร่วมแก้ไขหลำยปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภำพมหำวิทยำลัย	 โดยบำงปัญหำเป็นเรื่องใหญ่และใช้เวลำ
นำนให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 ส่งผลให้มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	
ก้ำวจำกควำมเป็นมหำวิทยำลัยภำคใต้	 สู ่มหำวิทยำลัยชั้นน�ำ
แห่งหนึ่งของประเทศ	และ	สู่สถำบันอุดมศึกษำระดับนำนำชำติ
	 นอกจำกนั้น	 ศำสตรำจำรย์	 ดร.	 เกษม	 สุวรรณกุล	 ยังเป็น
นักวิชำกำร	 และนักบริหำรท่ีมีควำมสำมำรถสูงย่ิง	 เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งต่ำงๆ	ที่มีควำมส�ำคัญระดับชำติ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำน
กำรบริหำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ	จำกผลงำนและประสบกำรณ์
ในกำรด�ำรงต�ำแหน่งอธิกำรบดีของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 4	
สมัย	นำยกสภำของ	14	มหำวิทยำลัย	และเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรทบวง
มหำวิทยำลัยถึง	 8	 สมัย	 เป็นกรรมกำรกฤษฎีกำ	 สมำชิกสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ	วุฒิสมำชิก	และเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
ชุดต่ำงๆ	อีกเป็นจ�ำนวนมำก
	 สภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
มอบปริญญำศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (กำรบริหำร
กำรศึกษำ)	แก่	ศำสตรำจำรย์	ดร.	เกษม	สุวรรณกุล	เพื่อเป็นเกียรติ
และสิริมงคลสืบไป

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

05



 รศ.อิ่ มจิต  เลิ ศพงษ ์สม บั ติ  รองอธิการบดีมหาวิทยา ลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี น�าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาทิ  

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  

อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู ้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.นภดล ทิพรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  

รศ.ดร.สุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. 

ยุพดี ชัยสุขสันต์  ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ  และ รศ.อาซีซัน แกสมาน 

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ส่งมอบสนามฟุต

ซอลยางพารา ให้กับโรงเรียนบ้านรูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี  โดยมี

นางนันทา แววสง่า ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง 

จ.ปัตตานี และคณะครู เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559   

	 รศ.ดร.อำซีซัน	แกสมำน	ผู้อ�ำนวยกำร
สถำบัน วิจั ยและน วัตกรรมยำงพำรำ	
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขต
ปัตตำนี	กล่ำวว่ำ กำรผลิตแผ่นยำงปูพ้ืนลำน
กีฬำสนำมฟุตซอล	เป็นนวัตกรรมร่วมระหว่ำง
ภำควิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์	 คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 และ
ชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยำงสตูล	 จ�ำกัด	 ท่ีจัดตั้งโรงงำนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยำง	 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงรำยได้แก่เกษตรกรและสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำรำคำยำงตกต�่ำ	 	 โครงกำรดัง
กล่ำวเป็นผลสืบเนื่องจำกผลงำนวิจัยของภำควิชำเทคโนโลยียำง
และพอลิเมอร์	 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 เปิดสอนด้ำนเทคโนโลยียำง

ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี มอบสนามฟุตซอล แก่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
เป็นผลงานวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา สนองนโยบายภาครัฐ
แก้ปัญหาราคายางตกต�่า และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชน

มำเป็นระยะเวลำมำกว่ำ	30	ปี	มี
ท้ั ง ก ำ ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด ้ ำ น
เทคโนโลยียำง	 กำรศึกษำวิจัย	
และกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน	
โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ ก ำ ร แ ก ้ ป ั ญ ห ำ
สถำนกำรณ์รำคำยำงพำรำทีต่กต�ำ่
ลงในปัจจุบัน
	 “ก่อนหน้ำนี้ศูนย์อ�ำนวยกำร
บริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 	 มี
งบประมำณในกำรสร้ำงสนำม

กีฬำหรือลำนกีฬำเอนกประสงค์ส�ำหรับฟุตซอลให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	3	จังหวัด	ในส่วนงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย	ได้
ตอบโจกท์ต่อปัญหำสถำนกำรณ์ยำงพำรำในปัจจุบัน	ได้มีกำรศึกษำ
ผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม	ตนคิดว่ำมหำวิทยำลัย	
สำมำรถช่วยแก้ปัญหำเรื่องยำงพำรำได้โดยกำรท�ำเป็นโครงกำร
น�ำร่องกำรใช้ยำงพำรำจัดท�ำเป็นนวัตกรรม	 สนำมฟุตซอล	 และ
สนำมเด็กเล่นเอนกประสงค์ให้แก่โรงเรียน	และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	ใช้ประโยชน์จำกยำงพำรำ”	รศ.ดร.อำซีซัน		กล่ำว
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ขอเชิญร่วมโครงการค่ายเยาวชนดาราศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการค่ายเยาวชนดาราศาสตร์ ส�าหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 19– 21 เมษายน 2559

	 รำยงำนจำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 แจ้งว่ำ	 คณะฯ	มีนโยบำยเพ่ือ
พัฒนำกำรศึกษำ	 และให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน	 จึงได้จัด
โครงกำรค ่ำยเยำวชนดำรำศำสตร ์ 	 ส� ำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย	 ในวันท่ี	 19–	 21	 เมษำยน	 2559	ณ	คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	วิทยำเขต
ปัตตำนี	 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้เก่ียวกับ
ปรำกฏกำรณ์ท้องฟ้ำจำกประสบกำรณ์จริง	มีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย
มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์เข้ำไปแก้
ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ	มีเจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์	-	ดำรำศำสตร์	
และมีจิตสำธำรณะ	ประกอบกันในปี	 2560	คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	 ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำ
มำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำในพระอุปถัมภ์	 (สอวน.)	 รับเป็น
เจ้ำภำพจัดแข่งขันดำรำศำสตร์และฟิสิกสิ์ดำรำศำสตร์โอลิมปิก
ระหว่ำงประเทศ	ครั้งที่	11	ในประเทศไทย	เพื่อเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมและประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวในประเทศไทย	
คณะฯจึงได้จัดโครงกำรค่ำยเยำวชนดำรำศำสตร์	 ส�ำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	(ม.4	–	ม.6)	ขึ้น	
	 รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	 (ม.4	 –	 ม.6)	
จ�ำนวน	 60	คน	 	 ค่ำลงทะเบียน	คนละ	 200	บำท	 (เป็นค่ำเอกสำร
อำหำรเท่ียง	 อำหำรเย็น	 อำหำรว่ำง)สั่งจ่ำย	ณ	 ปทฝ.	 รูสะมิแล	
ในนำม	นำงสำวมำรีย๊ะ	บูมำมะ	คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 จังหวัดปัตตำนี	
94000	สอบถำมรำยละเอียด	โทร.	โทร.073-331303.

	 	 รศ.ดร.อำซีซัน	แกสมำน		กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ		นอกเหนือจำก
กำรสร้ำงสนำมกีฬำฟุตซอล		ได้มีกำรจัดสร้ำงสนำมกีฬำที่มีลักษณะ
อเนกประสงค์ในพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 ท้ัง	 5	
วิทยำเขต	ที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้ว	 คือ	 วิทยำเขตปัตตำนี	 วิทยำเขต
สุรำษฎร์ธำนี	 	และวิทยำเขตหำดใหญ่	 	 	ขณะนี้ก�ำลังด�ำเนินกำรติด
ตั้งนวัตกรรมจำกยำงพำรำ	ที่วิทยำเขตภูเก็ต	 	 และวิทยำเขตตรัง	 5	
สนำมที่เหลือจะสร้ำงในโรงเรียนที่วิทยำเขตของมหำวิทยำลัย	 จัดตั้ง
อยู่	 	 	 ส�ำหรับจังหวัดปัตตำนีนั้น	 วิทยำเขตปัตตำนี	 ได้เลือกโรงเรียน
บ้ำนรูสะมิแล	ต.รูสะมิแล	อ.เมือง	 จ.ปัตตำนี	 เป็นสถำนด�ำเนินกำร
เป็นโครงกำรน�ำร่อง	 	 ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกนำงนันทำ	แววสง่ำ	
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรูสะมิแล	 เป็นอย่ำงดีในกำรจัดหำพ้ืนท่ี
ภำยในโรงเรียน	 	 นอกจำกเป็นสนำมฟุตซอลให้แก่นักเรียนแล้ว	
ชุมชนรอบข้ำงยังใช้สนำมท�ำกิจกรรมกีฬำและอื่นๆ	 อีกด้วย.
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย  เม่ือวันที่  13 มีนาคม 2559  โดยมี รศ.อิ่มจิต 

เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม วันสถาปนา

มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล

พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป และมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

มอบเคร่ืองใช้สิ่งของและเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ  

ณ ฐานปฏิบัติการของต�ารวจกองร้อยตระเวนชายแดน อ.เมือง จ.ปัตตานี  

และกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ของ สถานีวิทยุ 

ม.อ.ปัตตานี  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559.

	 มหำวิทยำลัยแห่งแรกในภำคใต้	 เริ่มก่อต้ังท่ีต�ำบลรูสะมิแล	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดปัตตำนี	 เมื่อปี	พ.ศ.2509	 ในระยะแรกใช้ชื่อว่ำ	
มหำวิทยำลัยภำคใต้	(UNIVERSITY	OF	SOUTHERN	THAILAND)	
ต่อมำในเดือนกันยำยน	พ.ศ.	2510		มหำวิทยำลัย	ได้รับพระรำชทำน
ชื่อว่ำ	 “มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์”	 (PRINCE	OF	 SONGKLA	
UNIVERSITY)	ตำมพระนำมฐำนันดรศักดิ์สมเด็จพระบรมรำชชนก	
เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลำนครินทร์	 และในวันท่ี	 12	
มีนำคม	2511	 ได้มีพระบรมรำชโองกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์			จึงก�ำหนดให้วันที่	13	มีนำคม	ซึ่งเป็น
วันที่พระรำชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้	 เป็นวันสถำปนำมหำวิทยำลัย			
ในปีนี้	 	 วันสถำปนำมหำวิทยำลัยตรงกับวันอำทิตย์ท่ี	 13	 มีนำคม	
2559			

บุคลากร ม.อ.ปัตตานี  พร้อมใจร�าลึกจัดงาน
วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ที่มา : http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/PR/energy.html

สาระวิธีประหยัดไฟ
(ต่อจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559)

ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ภาษา จัดอบรม 8 ภาษา กว่า 20 หลักสูตร 
ให้ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมตลอดปี

	 ศูนย์ภำษำ	 	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 เปิด
หลักสูตรอบรมภำษำต่ำงประเทศ	 8	ภำษำ	กว่ำ	 20	หลักสูตร	 ระยะเวลำ	
20-25	ชั่วโมง	ปีละ	3	รอบ	ตั้งแต่เดือนมีนำคม	2559		ให้ผู้สนใจสมัครเรียน
นอกเวลำรำชกำร	

	 	 	 	 	 	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิกำรบด	ี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์	 วิทยำเขตปัตตำนี	
แจ้งว่ำ	 ศูนย์ภำษำ	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	
วิทยำเขตปัตตำนี	 	 ก�ำหนดเปิดอบรมภำษำต่ำง
ประเทศ	 ให้แก่ผู้สนใจท่ัวไป	 รวม	 8	ภำษำ	ประกอบ
ด้วยภำษำจีน	ภำษำญี่ปุ่น	ภำษำเกำหลี	ภำษำอังกฤษ	
ภำษำไทย	ภำษำมลำยู	ภำษำพม่ำ	และภำษำเยอรมัน	
หลักสูตรท่ีเปิดสอนทั้ง	 8	 ภำษำได้แก่	 ภำษำต่ำง
ประเทศขั้นพ้ืนฐำน	 กำรสนทนำภำษำต่ำงๆ	 ในชีวิต
ประจ�ำวัน	ภำษำต่ำงประเทศเพ่ือสอบเข้มหำวิทยำลัย

	 กำรติวข้อสอบภำษำต่ำงๆ	 กำรเตรียมสอบTOEIC	ภำษำเพ่ือกำรท่อง
เท่ียว	 กำรพูด	 เขียน	 อ่ำนภำษำไทยเบื้องต้นส�ำหรับชำวต่ำงประเทศ	
เป็นต้น	โดยเปิดอบรมปีละ	3	รอบ	ทั้งนี้ในรอบแรกจะเริ่มเปิดอบรมตั้งแต่
เดือนมีนำคม	2559	 เป็นต้นไป	หลักสูตร	20	 -25	ชั่วโมง	อบรมนอกเวลำ
รำชกำร	นักเรียน	นักศึกษำ	ชั่วโมงละ	50	บำท	บุคลำกรมหำวิทยำลัย	และ
บุคคลทั่วไป	ชั่วโมงละ75	บำท	

	 นักเรียน	 นักศึกษำ	 และผู้สนใจภำษำต่ำงๆ	 สำมำรถสอบถำม

รำยละเอียดและสมัครเข ้ำรับกำรอบรมได้	 ตั้งแต่บัดนี้ เป ็นต้นไป

ที่นำยซำนูซี	 	 เจ๊ะมะ	 โทร.	 095-0344146	E-mail	 :	 Sanusee_chema@

hotmail.com	หรือ	 ดูรำยละเอียดได้ที่	 website	 มหำวิทยำลัยสงขลำ

นครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 หรือที่	 http://lc.pn.psu.ac.th/	 ทั้งน้ีองค์กร

ต่ำงๆ	 	 ท่ีประสงค์จะน�ำบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมจ�ำนวนตั้งแต่	 20	 คน	

ขึ้นไป	สำมำรถก�ำหนดควำมต้องกำร	กำรอบรมได้เช่นกัน.
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 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้  

คณะวิทยาการสื่อสาร ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ศูนย์ทรัพยากร

สันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับเครือ

ข่ายภาคประชาสังคมกว่า 10 องค์กร จัดงาน “วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/

ปาตานี คร้ังท่ี 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016”  เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2559 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ย่ังยืน โดยมี รศ.อ่ิมจิต 

เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิด  ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อ�านวยการ

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวรายงานการจัดงาน  

ในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เวทีรายงานความคืบหน้าของการพูดคุย

สันติภาพ “ความท้าทายและก้าวต่อไปของการพูดคุยเพื่อสันติสุข”  

โดย พลโทนักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด

ชายแดนใต้ นายอาวัง ญาบัต ประธานสภาชูรอแห่งปาตานี (MARA PATANI) ,

“ความท้าทายและก้าวต่อไปของการอ�านวยความสะดวกในกระบวนการพูด

คุยเพื่อสันติภาพ”  โดยดาโต๊ะ ซัมซามิน บิน ฮาซิม  ผู้อ�านวยความสะดวก

ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ  

	 เปิดเวทีเสวนำสะท้อนย้อนคิดข่ำวสันติภำพชำยแดนใต้/
ปำตำนี		น�ำเสนอประเด็น	:	ผลกำรศึกษำสถำนภำพกำรสื่อสำรภำย
ใต้บริบทกำรพูดคุยสันติภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 โดย	 ศูนย์
ศึกษำและพัฒนำกำรสื่อสำรสันติภำพ	 (CPCS)	 คณะวิทยำกำร
สื่อสำร	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 โดย	
ผศ.ดร.กุสุมำ	กูใหญ่	รองคณบดีคณะวิทยำกำรสื่อสำร	มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์	วิทยำเขตปัตตำนี	 	กำรเสวนำ	“สะท้อนย้อนคิดข่ำว
สันติภำพชำยแดนใต้/ปำตำนี”	 	 ร่วมอภิปรำยโดย	 นำยปกรณ์	
พึ่งเนตร	บรรณำธิกำรศูนย์ข่ำวภำคใต้	สถำบันข่ำวอิศรำ	นำงสำวติชิลำ 
พุทธสำระพันธ์	ผู้สื่อข่ำวสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 นำงสำวอัจฉรำ	
อัชฌำยกชำติ	ผู ้สื่อข ่ำวบำงกอกโพสต์	 	 ผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย์

เปิดเวทีสันติภาพชายแดนใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี ทุกฝ่ายเห็นพ้อง
การใช้กระบวนการสันติภาพเป็นวิธีแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ยั่งยืน
ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องและการมีเสถียรภาพของรัฐบาล 

ภีรกำญจน์		 ไค่นุ่นนำ	หัวหน้ำสถำนีวิทยุมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี	 	นำยตูแวดำนียำ	มือรีงิง	บรรณำธิกำรส�ำนักข่ำว
อำมำน	และผู้สื่อข่ำวช่อง	3	มำเลเซีย	
	 เวทีรำยงำนสถำนกำรณ์สันติภำพและข้อเสนอ	มีแถลงกำรณ์
ของเครือข่ำยประชำสังคมและกลุ่มองค์กร	 	อำทิ	 	สภำประชำสังคม
ชำยแดนใต้,	 สถำบันภำษำมลำยูไทยแลนด์,	 เครือข่ำยชำวพุทธฃ
เพ่ือสันติภำพ,	 สมำคมรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ภำคใต้,	
กลุ่มด้วยใจ	องค์กรเครือข่ำยสิทธิมนุษยชน	ปำตำนี,	มูลนิธิเพ่ือกำร
พัฒนำเด็ก,	 คณะท�ำงำนวำระผู้หญิงชำยแดนใต้,	 สมำคมผู้หญิง
เพ่ือสันติภำพ	 เครือข่ำยสำธำรณสุขยะรัง,	 สมำคมเพ่ือสันติภำพ
ชำยแดนใต้	,	กลุ่มช่ำงภำพเพื่อสันติชำยแดนใต้	,	กลุ่มเยำวชนควำม
ฝันชำยแดนใต้,	 เครือข่ำยชุมชนศรัทธำ	 “กัมปงตักวำ”,	 มูลนิธิศูนย์
ทนำยควำมมุสลิม,	 องค์กำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ	ม.อ.ปัตตำนี,	
เครือข ่ำยผู ้หญิงภำคประชำสังคมเพ่ือสันติภำพชำยแดนใต้,	
ศูนย์ฟ้ำใส	เครือข่ำยเยำวชน	จังหวัดยะลำ,	สถำบันสันติศึกษำ	ม.อ.,
กลุ ่มนักศึกษำหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุขในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้	 รุ ่นที่	 3,	 เครือข่ำยประชำสังคมจังหวัดยะลำ,	
สมำคมเด็กและเยำวชนเพ่ือสันติภำพชำยแดนใต้,	 มูลนิธิมุสลิมเพ่ือ
สันติ	,	ชมรมสื่อมวลชน	(เพื่อสื่อมวลชน)	จังหวัดชำยแดนใต้,	เครือข่ำย
นักศึกษำ	ม.อ.ปัตตำนี	 เพ่ือควำมเป็นธรรม	 ,	 เครือข่ำยโฆษกภำษำ
มลำยูชำยแดนใต้	 และเครือข่ำยประชำชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดน
ภำคใต ้ปกป ้อง สิท ธิชุมชนและสิ่ งแวดล ้อมเ พ่ือ สันติภำพ		
เป็นต้น	

      รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิกำรบด	ี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	
ประธำนในพิธีเป ิดงำนวันสื่อสันติภำพชำย
แดนใต้/ปำตำนี	 	 ครั้งที่	 3	 และสมัชชำสันติภำพ	
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2016	 กล่ำวว่ำ	 งำนวันสื่อสันติภำพชำยแดน/ปำตำนี	 ครั้งที่	 3	
และ	 สมัชชำสันติภำพ	 2016	 ครั้งน้ี	 ถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อสำธำรณะที่ทำงมหำวิทยำลัยได้ให้กำรสนับสนุน
มำตลอด	กำรจัดงำนในครั้งที่ผ่ำนมำ	ท�ำให้เรำสำมำรถเห็นพลังของ
กำรเชื่อมระหว่ำงองค์ควำมรู้ที่เก่ียวกับสันติภำพและกำรสื่อสำร
สำธำรณะกับคนท�ำงำนในภำคปฏิบัติกำรจริงอยู่ในกิจกรรมเดียวกัน
ควำมพยำยำมของผู้จัดงำนในกำรเปิดพ้ืนที่ทำงกำรเมืองและเน้นย�้ำ
ให้เห็นควำมส�ำคัญของกำรสื่อสำรเพ่ือสันติภำพ	 เป็นสิ่งน่ำชื่นชม	
โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่ผู้คนต่ำงสนใจและติดตำมควำมเป็นไปของ
กระบวนกำรสันติภำพในขณะนี้		

	 	 	 	ผศ.ดร.ศรีสมภพ	จิตร์ภิรมย์ศรี	ผู้อ�ำนวยกำร
สถำนวิจัยควำมขัดแย้งและควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรมภำคใต้	 (DSCD)	 มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์	วิทยำเขตปัตตำนี		กล่ำวรำยงำนว่ำ 
วัตถุประสงค์กำรจัดงำนนี้เพ่ือเปิดโอกำสให้ฝ่ำย

ที่ขัดแย้งหลักและผู้อ�ำนวยควำมสะดวกของกำรพูดคุยสันติภำพ
ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำของกระบวนกำรพูดคุยสันติภำพต่อ
สำธำรณะ	 	 นอกจำกน้ียังเปิดเวทีให้ภำคประชำสังคมกลุ่มต่ำงๆ	
ได้ส่งเสียงน�ำเสนอข้อกังวล	 ข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่อฝ่ำย
ต่ำงๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรสันติภำพชำยแดน/
ปำตำนี	 เพ่ือด�ำเนินกระบวนกำรสันติภำพอย่ำงมั่นคง	 ย่ังยืน	 และ
เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ำย	และเพ่ือเป็นกำรเปิดมุมมองจำกประสบกำรณ์
และบทเรียนของผู้ท่ีท�ำงำนสื่อสำรในกำรรำยงำนข่ำวท่ีเก่ียวกับกำร
พัฒนำของกระบวนกำรสันติภำพในห้วงปีที่ผ่ำนมำ

     พลโทนักรบ	บุญบัวทอง	เลขำนุกำรคณะพูด
คุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชำยแดนใต้	 เปิดเผยว่ำ			
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้	เป็นไปในลักษณะ
เดียวกันกับกลุ่มประเทศอื่นทั่วโลก	แต่ประเทศอื่นๆ	
สำมำรถแก้ปัญหำได้เน่ืองจำกควำมมีเสถียรภำพ

ของรัฐบำล	 	 กำรที่ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 ที่ไม่สำมำรถแก้
ปัญหำได้	 มำจำกปัญหำหลักคือเรื่องกำรบริหำรจัดกำรท่ีไม่ลงตัว	
ท�ำให้กำรแก้ปัญหำภำคใต้หลุดไปจำกเวทีสันติภำพ	 ไม่ต่อเนื่อง	
และควำมไม่มีเสถียรภำพของรัฐบำล	ทั้งๆ	 ท่ีรัฐบำลมีควำมจริงใจท่ี
จะแก้ปัญหำ	ส่วนปัจจัยอื่นๆ	 เป็นส่วนประกอบเท่ำนั้น	 เช่น	ศำสนำ	
วัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อม	 	 จะเห็นว่ำกำรแก้ปัญหำในอดีตช่วงป	ี
2548-2550	 	 รัฐใช้อ�ำนำจรัฐเข้ำมำควบคุม	 โดยไม่ยอมรับในควำม
เห็นต่ำง	 และปี	 2556	 รัฐบำล	 ใช้แนวคิดกระบวนกำรสันติภำพ	
เป็นพลังขับเคลื่อนในกำรแก้ปัญหำ	 ได้มีกำรเจรจำสันติภำพ
ชำยแดนใต้ระหว่ำงไทยและมำเลเซีย	อย่ำงเป็นทำงกำร	รวม	4	ครั้ง	
ไม่เป็นทำงกำร	รวม		เป็นเวลำ	1	ปี	2	เดือน	2	ครั้ง	ในกำรสร้ำงควำม
เชื่อใจ	กำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 ทิศทำง	กรอบเวลำ	ที่ชัดเจน	 	 ขณะน้ี
กำรเจรจำสันติภำพ	 อยู่ในกระบวนกำรจัดท�ำแบบทดสอบ	 หรือ	
เซฟตี้โซน		
	 “ตนมองว่ำ	 กระบวนกำรสันติภำพ	 ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำ
มำกขึ้น	 เหตุกำรณ์ในพ้ืนท่ีเริ่มลดลง	แต่ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน	มำจำก
สำเหตุกำรเกิดช่องว่ำงของเจ้ำหน้ำที่รัฐ	 	 และเจตนำรมณ์ของ
ผู้กระท�ำมำกกว่ำ”	พลโทนักรบ	บุญบัวทอง	เปิดเผยเพิ่มเติม	

	 					นำยอำวัง	ญำบัต		ประธำนสภำชูรอแห่งปำตำน ี
(MARA	 PATANI)	 ได้เปิดเผยผ่ำนวิดีโอ	 ว่ำ	 ใน
บริบทของกระบวนกำรพูดคุยสันติภำพปำตำนี	
เรำยังจะต้องเผชิญกับปัญหำอีกมำก	 อุปสรรค
ที่ส�ำคัญ	คือ	ทัศนคติเชิงลบซึ่งกันและกัน	ที่รัฐบำล

ยังมีข้อสงสัยและข้อกังวลกับมำรำปำตำนี	 ว่ำจะมีควำมสำมำรถ
ควบคุมสถำน	 กำรณ์ในพ้ืนที่ได้หรือไม่	 และรัฐบำลเองก็ยังมองว่ำ
สถำนะของควำมขัดแย้งเป็นปัญหำภำยในประเทศ	 ขณะท่ีฝ่ำย
มำรำปำตำนีเองก็ยังไม่มั่นใจในควำมจริงใจของรัฐบำลท่ีจะหำ
แนวทำงแก้ไขควำมขัดแย้งท่ีมีควำมยุติธรรม	กำรมีส่วนร่วมจำก
ทุกฝ่ำยและมีควำมยั่งยืน
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 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  แถลงผลการส�ารวจ

สถานภาพการสื่อสาร ภายใต้บริบทการพูดคุยสันติภาพในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี คร้ังที่ 3 และ

สมัชชาสันติภาพ 2016 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะวิทยาการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ผศ.ดร.กุสุมา 

กูใหญ่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นผู้แถลง  โดยระบุว่า

การรู้เท่าทันสื่อและการพัฒนาคุณภาพข่าวสารสันติภาพเป็นปัจจัยสร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการพูดคุยสันติภาพสันติสุขของประชาชน

					 	ผศ.ดร. กุสุมำ	 กูใหญ	่
รองคณบดีฝ ่ ำย วิชำกำรและ
วิเทศสัมพันธ ์ 	 คณะวิทยำกำร
สื่ อสำร 	 มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี		 คณะ
ผู ้ส�ำรวจสถำนภำพกำรสื่อสำร	
ภำยใต้บริบทกำรพูดคุยสันติภำพ
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
กล่ำวว่ำ	 	 กำรส�ำรวจในครั้งน้ีเป็น
ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนวิจัย

ควำมขัดแย ้งและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมภำคใต ้
ศูนย์ศึกษำและพัฒนำกำรสื่อสำรสันติภำพ	คณะวิทยำกำรส่ือสำร		
ศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	
วิทยำเขตปัตตำนี	 	 ในโครงกำรกำรศึกษำสภำพทำงสังคมและ
สถำนกำรณ์ยำเสพติด	 ภำยใต้บริบทกำรสันติภำพในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้	 	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรเปิดรับข่ำวสำร
ของประชำชนผ่ำนสื่อสำรมวลชน	สื่อชุมชนและสื่อสังคม	ควำมคิด
เห็นต่อข้อมูลข่ำวสำรและบทบำทของสื่อในกำรสนับสนุนกำรแก้
ปัญหำในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 รวมท้ังควำมเชื่อมั่นต่อ
กระบวนกำรพูดคุยสันติภำพ	กำรส�ำรวจในครั้งนี้ได้ด�ำเนินกำรตั้งแต่

เดือนธันวำคม	 2558-มกรำคม	 2559	 	 มีกำรสุ่มตัวอย่ำงประชำกร
จ�ำนวน	 1,205	 ตัวอย่ำง	 ในชุมชน	 200	 ชุมชน	 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้และ	4	อ�ำเภอของจังหวัดสงขลำ	
	 	 พบว่ำ	 ส่ือโทรทัศน์และสื่อวิทยุยังคงเป็นส่ือท่ีประชำชน
เปิดรับข่ำวสำรมำกท่ีสุด	 	 ในขณะที่กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลใน
ชุมชน	 อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคม	 	 เช่น	 	 ไลน์	 มีแนวโน้มเข้ำมำมี
บทบำทส�ำคัญในกำรรับข่ำวสำรเก่ียวกับสถำนกำรณ์ปัญหำควำม
ไม่สงบในภำคใต้	 นอกจำกนี้	 จำกกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกระบวนกำรพูดคุยสันติภำพ	
สันติสุข	ที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน	พบว่ำ	ประชำชนมีควำมเชื่อมั่น
ต่อควำมส�ำเร็จของกระบวนกำรพูดคุยสันติภำพ	สันติสุขอยู่ในระดับ
ผ่ำนเกณฑ์เล็กน้อย	คือ	คะแนนเฉลี่ย	5.39	จำก	10	คะแนน			และมี
ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยและกำรท�ำงำนของรัฐบำลปัจจุบัน
ในระดับปำนกลำง	 คือคะแนนเฉลี่ย	 5.58	 	 จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ
ควำมเช่ือมั่นต่อควำมส�ำเร็จและควำมต่อเนื่องของกระบวนกำร
พูดคุยสันติภำพ	สันติสุขยังคงเปรำะบำง
	 	 ผศ.ดร.กุสุมำ	 กูใหญ่	 	 กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ	 ระดับกำรเปิดรับ
ข่ำวสำรและกำรรู้เท่ำทันส่ือและข่ำวสำรของประชำชนน้ันสัมพันธ์
กับควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกระบวนกำรพูดคุยสันติภำพ	
สันติสุข	 ในส่วนท่ีประชำชนท่ีเปิดรับข่ำวสำรและมีกำรคิดวิพำกษ์
ข่ำวสำรมำก	 ก็จะมีควำมเชื่อมั่นต่อควำมส�ำเร็จและควำมต่อเน่ือง
ของกระบวนกำรพูดคุยมำกด้วย	 กำรส�ำรวจครั้งนี้จึงเป็นกำรยืนยัน
แนวคิดกำรพูดคุยสันติภำพไม่ควรจ�ำกัดเพียงระหว่ำงผู้มีอ�ำนำจท่ี
เป็นคู่ขัดแย้ง	 แต่ประชำชนจ�ำเป็นต้องมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ดังกล่ำวโดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ	 ดังน้ันกำรเปิด
พ้ืนที่กำรส่ือสำรมีส่วนส�ำคัญต่อควำมเชื่อมั่นของประชำชนในกำร
แก้ปัญหำด้วยวิถีทำงกำรเมืองและสันติวิธี		อันเป็นกำรยืนยันว่ำกำร
พูดคุยเจรจำเพื่อสันติภำพ	สันติสุขนั้น	เป็นวิธีกำรที่มีเหตุผลมำกกว่ำ
กำรใช้ควำมรุนแรงหรือกำรโฆษณำชวนเชื่อ	 และส่งผลให้กำรสร้ำง
สันติภำพ	สันติสุขในพื้นที่เป็นจริงและยั่งยืน.

นักวิชาการสื่อสารมวลชน ม.อ.ปัตตานี 
แถลงผลการส�ารวจสถานภาพการสื่อสาร เชื่อมั่นถึงกระบวนการ
พูดคุยเป็นวิธีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืน
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 ส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

จัดโครงการพัฒนาความรู้หมอพื้นบ้านเพื่อสอบ

ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมแผนไทย  

ให้แก่หมอพื้นบ้าน ผู้ผ่านการอบรมด้านสมุนไพร 

และผู ้ที่สนใจ จ�านวน 30 คน เม่ือวันที่  24 

กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2559 ณ สถานีบริการ

วิชาการชุมชนป ัตตานี  อ.เมือง จ.ป ัตตานี 

	 ผศ.ดร.	ระพีพร	เรืองช่วย	รองผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ	ส�ำนักส่ง
เสริมและกำรศึกษำต่อเนื่อง	 มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 กล่ำวว่ำ	
โครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรสนับสนุนภำยใต้
โครงกำรพัฒนำชุมชนและกำรศึกษำในเขต
พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้	มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ	 เพ่ือให้ผู ้เข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู้
ทำงวิชำกำรแพทย์แผนไทย	 ก่อนสอบเพ่ือ
ขอรับใบประกอบโรคศิลปะ	สำขำเภสัชกรรมไทย
ตลอดจนเพ่ือลดปัญหำกำรว่ำงงำนและ	
ปัญหำควำมยำกจนให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระ
ทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนท่ีสำม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้	 ทั้งน้ีได้ให้ควำม
ส�ำคัญต่อกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำกำรแพทย์

ส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
จัดอบรมหมอพื้นบ้านเพื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะ

 สาขา เภสัชกรรมแผนไทย 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รับสมัครอาจารย์ 

แ ผ น ไ ท ย 	 ส ำ ข ำ
เภสัชกรรมแผนไทย	
เ พ ร ำ ะ เ ป ็ น ม ร ด ก
ตกทอดของบรรพบุรุษ
ไทยที่ มี ค ่ ำต ่ อกำร
ด�ำรงชีวิตของคนไทย
มำเป็นเวลำเน่ินนำน	
ได้มีกำรพัฒนำด้ำน
กำรแพทย์และเภสัชกรรม

แผนไทยโดยได้ประสำนกำรใช้ควำมรู้เหล่ำ
นี้เข้ำกับกำรแพทย์แผนปัจจุบัน	 ให้สำมำรถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด�ำรงชีวิตและเพ่ือ
เสริมสร้ำงสุขภำพ	ป้องกันโรคและรักษำโรค
โดยไม่ต้องพ่ึงยำแผนปัจจุบันโดยไม่จ�ำเป็น	
อีกท้ังกำรส่งเสริมอำชีพและพัฒนำควำมรู้
หมอพ้ืนบ ้ำน	 นั้นจะน�ำไปสู ่ กำรสร ้ ำง
มำตรฐำนและควำมน่ำเชื่อถือและให้เป็นท่ี
ยอมรับด้ำนกำรรักษำมำกย่ิงขึ้น	 อันจะน�ำ
ประโยชน์มำสู ่ตนเอง	 ครอบครัว	 และคน
ในชุมชนต่อไป

	 คณะวิ ทยำศำสตร ์ และ เทคโน โล ยี		
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำน	ี
ประสงค ์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย	
ต�ำแหน่งอำจำรย ์ 	 จ�ำนวน	 4	 อัตรำ	 	 ดังน้ี
	 •	วุฒิปริญญำเอกทำงวิทยำศำสตร์	สำขำ
ฟ ิ สิกส ์ 	 ฟ ิ สิกส ์ประยุกต ์ 	 วิศวกรรมไฟฟ ้ำ	
วิศวกรรมวัสดุจ�ำนวน	1	อัตรำ
	 •	 วุฒิปริญญำเอก/เทียบเท ่ำ	 สำขำ
วิทยำศำสตร์	 พอลิเมอร์	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์	
วัสดุศำสตร์	 และต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวิทยำ
ศำสตรบัณฑิตในสำขำวิชำเคมี	จ�ำนวน	1	อัตรำ
	 •	 วุฒิปริญญำเอก	 	 สำขำโลกศำสตร์	
ธรณีวิทยำ	 ธรณีฟิสิกส์	 โดยต้องศึกษำในแผนก		
และท�ำวิทยำนิพนธ์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์	หรือมี
ผลงำนตีพิมพ์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์	 จ�ำนวน	 1	
อัตรำ
	 • 	 วุฒิปริญญำเอก	 สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์	 วิศวกรรมซอฟแวร์	 วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์ 	 และต ้องมี คุณวุฒิในระดับ
ปริญญำตรีหรือปริญญำโท	 สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	หรือวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์	จ�ำนวน	1	อัตรำ

	 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้	–	29	เมษำยน	
2559	 	 ที่หน ่วยกำรเจ ้ำหน้ำท่ี	 	 ส�ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี		
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำน	ี
94000	โทร.0	7333	1303			0	7331	3928-45	ต่อ	
1925	 ,	 1928	 	 	ส่วนผู้ที่สมัครทำงไปรษณีย์	 จะ
ถือวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นวันย่ืนใบสมัคร
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 		สถำบันฮำลำล	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงสรรค์	 นักจัดรำยกำรวิทยุ
ให้แก่บุคลำกรสถำบันฮำลำล	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	เมื่อวันที่	21-22	มีนำคม		2559			เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถเขียนบทวิทยุเพื่อเผยแพร่
สู่สังคมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์				โดยมีวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำนีวิทยุมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	วิทยำเขตปัตตำนี			ได้แก่	ผศ.ภีรกำญจน์	
	ไค่นุ่นนำ		หัวหน้ำสถำนี	ฯ			นำงสำวพรพิมล		อุไรรัตน์		นักจัดรำยกำร		นำงสำวหทัยกำญจน์		เพชรประวัติ			นำงสำวพัชรำ		ยิ่งด�ำนุ่น		ผู้สื่อข่ำว

 		กองกิจกำรนักศึกษำ	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	วิทยำเขตปัตตำนี	จัดกิจกรรมมอบป้ำยร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำร	My	Bottle	My	
Psu	My	World	ซึ่งเป็นป้ำยแสดงส่วนลดรำคำ	5	บำท	ที่ร้ำนค้ำมอบให้ลูกค้ำที่ใช้กระบอกน�้ำส่วนตัวซื้อเครื่องดื่ม	โดยมี	รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัต ิ
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 	 น�ำคณะผู้บริหำรและบุคลำกร	 ร่วมกิจกรรมมอบป้ำยแก่เจ้ำของร้ำนท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร		(ในภำพ)	มอบป้ำยให้แก่ร้ำน	ร้ำน	Follow	Me	และร้ำนอำมำนี		ถ.เจริญประดิษฐ์		อ.เมือง	จ.ปัตตำนี			เมื่อวันที่	23	กุมภำพันธ์	
2559

 			 ศูนย์เครื่องมือกลำง	คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 	 จัดกำรอบรมหลักสูตร
กำรผลิตน�้ำประปำและตรวจสอบคุณภำพ	 เมื่อวันท่ี	 15-16	 มีนำคม	 2559	 ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 เทศบำลต�ำบล
เทศบำลเมือง	ในจังหวัดปัตตำนี	ยะลำ	นรำธิวำส	และสงขลำ	จ�ำนวน	46	คน			ณ	ห้องประชุมคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตปัตตำนี	 เพ่ือยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำรผลิต
และจ่ำยน�้ำประปำ	 กำรตรวจสอบคุณภำพเบื้องต้น	 และสำมำรถเก็บตัวอย่ำงเพ่ือกำรส่งวิเครำะห์คุณภำพน�้ำได้อย่ำงถูกวิธีต่อไป
นอกจำกนี้ได้มีกำรศึกษำดูงำน	ณ	โรงผลิตน�้ำประปำเทศบำลเมืองปัตตำนี	ต.ตะลูโบ๊ะ	อ.เมือง	จ.ปัตตำนี		
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คณะวิทยาการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี
   • (นิเทศศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นิเทศศาสตร์
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  ทัศนศิลป์, ศิลปะประยุกต์
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (รัฐศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ การปกครอง, การปกครองท้องถิ่น , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาตรี
   • (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
 

บัณฑิตศึกษา

 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
http://www.grad.psu.ac.th  โทรศัพท์ : 0 7442 9084 

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ คณิตศาสตร์ , เคมี ,ฟิสิกส์ , ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)    ได้แก่ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  การประถมศึกษา  ,  ศิลปศึกษา , พลศึกษา , สุขศึกษา , เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • (ศิลปศาตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , 
หลักสูตรและการสอนการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี  
  • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ครูหลังสำาเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรสภา
 เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษามลายู, มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาสังคม
  • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ , เศรษฐกิจอาเซียน
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ ภูมิศาสตร์  
  • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   
  • (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) ได้แก่  สังคมสงเคราะห์  

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์และ
การกำาหนดอาหาร

ระดับปริญญาโท
  • (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, 
ชีววิทยาประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

โทรศัพท์ : 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

 ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา, กฎหมายอิสลาม, เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม, 
ตะวันออกกลางศึกษา
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  การสอนอิสลามศึกษา
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 
ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ระดับปริญญาเอก
          • (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  สาขาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

หอพัก
 หอพักนักศึกษา 11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัย ที่หน่วยพยาบาล
 (2). การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3). กรณี ป่ วย  มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รับการ รักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาล
ยะลา
 (4). ก ร ณี อุ บั ติ เ ห ตุ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า
พ ย า บ า ล ท้ั ง ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  เ อ ก ช น  ค ลิ นิ ก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1). ทุนการศึกษาทั่วไป       
 (2).  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  -  เ งินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
  - กองทุนเงินกู้ เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดต้ัง
กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม ไม่เกิน 
100,000 บาท/คน/ปี
  -  ทุ น เ รี ย น ฟ รี  ทุ น ล ะ  6 0 , 0 0 0  บ า ท
ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ	บนฐำนพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

	 1.	 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นสังคมฐำนควำมรู้
	 	 บนพ้ืนฐำนพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
	 	 พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกำสเข้ำถึงควำมรู้
	 	 ในหลำกหลำยรูปแบบ
	 2.	 สร้ำงควำมเป็นผู้น�ำทำงวิชำกำร	 ในสำขำท่ี
	 	 สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนฐำนของภำคใต้
		 	 และเชื่อมโยงสู่เครือข่ำยสำกล
	 3.	 ผสมผสำนและประยุกต์ควำมรู้บนพ้ืนฐำน
	 	 ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติสู่กำรสอนเพ่ือสร้ำง
	 	 ปัญญำคุณธรรม	สมรรถนะและโลกทัศน์สำกล
	 	 ให้แก่บัณฑิต


