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	 เ ม่ือวัน ท่ี 	 19 	 มีนาคม	 2560	 ท่ีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ	
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		
ประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นเพื่อน้อง	 นายพงษ์เทพ	 ไข่มุ	
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 ร่วมกันปล่อยตัวทีมนักปั่น
จักรยานท้ังชาวไทยและนักปั ่นจากมหาวิทยาลัยกลันตัน	
ประเทศมาเลเซีย	30	คน	รวม	400	คน	ในโครงการปั่นเพื่อน้อง	
เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และ
ฉลองครบรอบ	50	ปี	ม.อ.	มีเส้นทางจากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี	 ไปยังหาดตะโละกาโปร	์
อําเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี	ระยะทางไป-กลับ		36	กิโลเมตร		
	 ร ศ . อ่ิ ม จิ ต 	 เ ลิ ศ พ ง ษ ์ ส ม บั ต	ิ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัย
ส งขลานคริ นทร ์ 	 มี ก า รด� า เ นิ นภา ร กิ จ
ด้านการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา	50	ปี	
โดย ยึดมั่ นพระราชปณิธานของสมเด็ จ
พระบรมราชชนกท่ีว่า	 “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดมาเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมการจัดกิจกรรมโครงการปั่นเพ่ือน้องในครั้งนี้	 ถือว่าเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยร่วมสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยการปั ่นจักรยานรณรงค์ลดพลังงาน	 ลดโลกร้อน	 และส่งเสริม

ทีมนักปั่นจักรยานทั้งไทยและมาเลเซีย ร่วม 400 คน 
ร่วมปั่นจักรยานการกุศลในโครงการปั่นเพื่อน้อง ที่ ม.อ.ปัตตานี 
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ทีมนักปั่นจักรยานทั้งไทยและมาเลเซีย ร่วม 400 คน 

ร่วมปั่นจักรยานการกุศลในโครงการปั่นเพื่อน้อง ที่ ม.อ.ปัตตานี 

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

องค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์

ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11  ณ จังหวัดภูเก็ต

นักกีฬา ม.อ. คว้า 15 เหรียญ ในการแข่งขันสุรนารีเกมส์

คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนล 

ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ด้านสิทธิมนุษยชน

ม.อ.ปัตตานี จัด 5 โครงการ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน�้าท่วม

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สกอ.กว่า 4 แสนบาท

ม.อ.เปิดตัวกิจกรรมฉลอง 50 ปี

เริ่ม 13 มีนาคม นี้ เน้นใช้ศักยภาพวิชาการเพื่อชุมชน

เปิดเวทีนานาชาติมุสลิมโลก 40 ประเทศ สัมมนา

ประเด็นการศึกษาอิสลามพลังแห่งการขับเคลื่อน

ในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ณ ม.อ.ปัตตานี

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับที่	 1	 และ	 อันดับที่	 2	
ในโครงการ	 “นักศึกษาประพฤติดี	 เรียนดี	 มีคุณธรรม	 เครือข่าย
อิสลามศึกษา”	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560		เมื่อวันที่	11	เมษายน	2560	ณ	สถาบัน
อิสลามและภาษาอาหรับศึกษา	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร	์
อันได้แก่
	 1.รองชนะเลิศ	อันดับที่	1	(หญิง)	นางสาวรอฮานี	ยูโน	
	 2.รองชนะเลิศ	อันดับที่	2	(ชาย)	นายนิอักมาล	แวอาลี

การออกก�าลังกายเ พ่ือสุขภาพที่ดีตามนโยบายของรัฐบาล	
และมหาวิทยาลัยในเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว	 อันเป็นการช่วย
แก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในประเทศ
อีกด้วย
 “กิจกรรมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนโครงการ	Green	 and	
Clean	Campus	 หรือมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้
จักรยาน	 และลดการใช้รถจักรยานยนต์	 ตลอดจน	 เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษา	 บุคลากรมหาวิทยาลัย	 และประชาชน	 และ
หารายได้มาสนับสนุนโครงการ	ปั่นเพ่ือน้อง	ด้วยการจัดหาจักรยาน
ให้นักศึกษาใช้ปั ่นในชีวิตประจ�าวัน”	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ			
กล่าวเพิ่มเติม.
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์

ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11  ณ จังหวัดภูเก็ต
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี
เสด็จฯ	 เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	 ครั้งที่	 11	
ในวันท่ี	 13	 พฤศจิกายน	 2560	ณ	 จังหวัดภูเก็ต	 ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ระหว่างวันที่	12-21	พฤศจิกายน	
2560	 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก	 46	 ประเทศ
รวม	500	คน	เข้าร่วมการแข่งขัน	 
	 เมื่อวันท่ี	 16	 มีนาคม	 2560	 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตปัตตานี	
จัดแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์
ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	ครั้งท่ี	 11	ณ	 โรงแรมบุรีศรีภู	
อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 โดยมี	 รศ.ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	
รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์	 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 หรือ	 สอวน.				
รศ.บุญรักษา	 สุนทรธรรม	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ	 รศ.ดร.	 ซุกรี 	 หะยีสาแม	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ	 และ	 รศ.ภูวดล	 บุตรรัตน	์	
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต		ในฐานะเจ้าภาพร่วม

 	 ร ศ . ด ร . พิ นิ ติ 	 ร ต ะ น า นุ กู ล	
รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร ์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์	 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	
หรือ	สอวน.	กล่าวถึงความเป็นมาของการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการว่า	 การจัดการแข่งขันโอลิมปิก

วิชาการระหว่างประเทศเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี	 2502	ณ	ประเทศ
โรมาเนีย	ในสาขาคณิตศาสตร์	ต่อมาได้จัดการแข่งขันในวิชาฟิสิกส์	
เคมี	คอมพิวเตอร์	ชีววิทยา	ดาราศาสตร์		วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ	และการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์	
ตามล�าดับ	 ซึ่ งประเทศไทยได ้ เข ้าร ่วมการแข ่งขันครั้ งแรก
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	ครั้งที่	 30	 	 เมื่อ
ปี	 2532	ณ	ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์	ทรงให้การสนับสนุน	 ในปัจจุบันประเทศไทย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกสาขาวิชา	และยังได้รับเกียรติ

ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
ในวาระส�าคัญๆ	 โดยเฉพาะในปี	 2550	ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	
ครั้งท่ี	 1	 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกของโลกท่ีประเทศไทย	 และในคร้ังน้ี	
ในปี	 2560	 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพแข่งขันดาราศาสตร์และ
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	ครั้งที่	11	

 	 รศ.บุญรักษา	สุนทรธรรม	ผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	 กล่าวถึง
การสอบแข ่ งขันดาราศาสตร ์และฟ ิสิกส ์
ดาราศาสตร์ว่า	 เป็นสนามการแข่งขันทางด้าน
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศต่าง	 ๆ	
46	 ประเทศๆ	 ละไม่เกิน	 5	 คน	 และอาจารย์

ผู้ควบคุมทีมประเทศละไม่เกิน	 2	คน	 โดยมีการสอบทั้งภาคทฤษฎี	
ภาควิเคราะห์ข้อมูล	การสอบภาคสังเกตการณ์	ซึ่งเป็นการดูดาวจริง
บนท้องฟ้า	 โดยใช้กล้องโทรทรรศน์	 ในภายหลังได้มีการเพ่ิมเติม
การสอบลักษณะอ่ืนด้วย	 เช่น	 การใช้โดมท้องฟ้าจ�าลอง	 เป็นต้น	
ซึ่ งการแข ่งขันมิได ้มุ ่ ง เน ้นผลคะแนนและเหรียญรางวัลแต ่
เพียงอย่างเดียว	แต่นักเรียนผู้เข้าสอบจะได้รับประสบการณ์การใช้
ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ	แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
กันก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน	ซึ่งจะน�าไปสู่ความร่วมมือกัน
ในอนาคตอีกด้วย	

 	 รศ.ดร.ซุกรี 	 หะยีสาแม	 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 ในฐานะ
เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน	 ครั้งท่ี	 11	 กล่าวถึง
ความภาค ภูมิ ใ จ ในการ เป ็ น เจ ้ าภาพว ่ า
การจัดการแข ่งขันดาราศาสตร ์และฟิสิกส ์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ	ครั้งที่	 11	นับเป็นการ

จัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครั้งท่ี	 2	 ของประเทศไทย	 โดยครั้งที่	 1	 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก
ในประเทศไทยเมื่อปี	 2550	 ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 	 รั ชกาล ท่ี 	 9 	 ทรงมีพระชนมพรรษา	
80	 พรรษา	 และในครั้งที่	 11	 ครั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 วิทยาเขตปัตตานี	 มีความ
ยินดีท่ีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขัน	 	 ซึ่งคณะ	 ฯ	
มีความพร้อมและเตรียมการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า	 2	ปี	
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ในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ 	 	 นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ที่ได ้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัด
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติอีกด้วย	 โดยก�าหนด
จัดขึ้นระหว่างวันที่	12-21	พฤศจิกายน	2560	ณ	จังหวัดภูเก็ต	โดยใช้
สถานท่ีโรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา	 เป็นสถานจัดพิธีเปิด	
ที่พักของนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน	 และสถานที่สอบภาคทฤษฎี	 โรงแรม
ภูเก็ต	 แมริออท	 รีสอร์ทแอนด์สปา	 เมอร์ลินบีช	 เป็นสถานที่พัก
ของผู้ควบคุมทีม	สถานที่พิจารณาข้อสอบและจัดท�าข้อสอบ		สนาม
กีฬาเทศบาลต�าบลราไวย์	 เป็นสถานที่สอบภาคสังเกตการณ์	 และ
แหลมพรหมเทพ	เป็นสถานที่สอบปฏิบัติการดูดาว

  รศ.ภูวดล	บุตรรัตน์	 	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตภูเก็ต		
ในฐานะเจ ้าภาพร ่วม	 กล ่าวเ พ่ิมเติมว ่า	
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล านค ริ น ท ร ์ 	 ไ ด ้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ
เป ็นองค ์ประธานในพิ ธี เป ิดการแข ่ งขัน

ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	
ครั้งที่	11	ในวันที่	13	พฤศจิกายน	2560	ณ	โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท
แอนด์สปา	 จังหวัดภูเก็ต	 ซึ่งการเตรียมการรับเสด็จและการจัด
พิธีเปิดมีความพร้อมแล้ว	 และนับเป็นโอกาสดีท่ีจังหวัดภูเก็ต	
มีโอกาสต ้อนรับเยาวชนผู ้ เข ้าแข ่งขันและผู ้ควบคุมทีมจาก
นานาประเทศ	นอกจากจะได้น�าเสนอแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงาม
ซึ่งเป็นท่ีรู ้จักในระดับโลกแล้ว	 ยังมีวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีน่าสนใจ	
อาหารพื้นเมืองที่หลากหลาย	รสชาติอร่อย	พร้อมที่น�าเสนอสู่สายตา
ชาวต่างชาติ	 ให้สมกับการที่จังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติประกาศ
เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร	หรือ	City	of	Gastronomy	
ของยูเนสโกอีกด ้วย	 คาดหวังว ่าผู ้ เข ้าร ่วมการแข ่งขันจะมี
ความประทับใจในการต ้อนรับและความสุข ท่ี ได ้มาเ ยือน
จังหวัดภูเก็ต	และจะเผยแพร่ความประทับใจน้ีไปยังบุคคลอื่นและ
เชิญชวนให้กลับมาเยือนภูเก็ต	“ไข่มุกแห่งอันดามัน”	อีกครั้งหนึ่ง.
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นักกีฬา ม.อ. คว้า 15 เหรียญ
ในการแข่งขันสุรนารีเกมส์

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 ครั้งท่ี	 44	 “สุรนารีเกมส์”	
คว้า	 15	 เหรียญ	 อยู ่ในลําดับท่ี	 47	 ของการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้
 นายปิยพล	สุทธิพันธ์	 งานกิจกรรมนักศึกษา	กองกิจการ
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี	 รายงานผลการน�านักกีฬามหาวิทยาลัย
เข้าร ่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่ 	 44	
รอบมหกรรม	 “สุรนารีเกมส์”	 เมื่อวันที่	 16	 กุมภาพันธ์-3	 มีนาคม	
2560	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 จังหวัดนครราชสีมา	 ว่า	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีนักกีฬาและบุคลากรผู ้ควบคุม
จ�านวน	326	คนจาก	5	วิทยาเขต	โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ท�าผลงานได้ท้ังหมด	15	 เหรียญอยู่ในล�าดับท่ี	 47	ส�าหรับวิทยาเขต
ปัตตานี	มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	 14	 ชนิดกีฬา	จาก	34	 ชนิดกีฬา	
ประกอบด้วย		กีฬาเปตอง		กรีฑา	ปันจักสีลัต		เทควันโด้	 	มวยไทย
สมัครเล่น		มวยสากลสมัครเล่น	ดาบสากล	เรือพาย		ฮอกกี้		คาราเต้โด  
ว่ายน�้า	 จักรยาน	 วอลเลย์บอลในร่ม	 ลีลาศ	 ซึ่งนักกีฬาวิทยาเขต
ปัตตานี	 ได้รับ	 4	 เหรียญเงิน	 9	 เหรียญทองแดงจากชนิดกีฬาดังนี้
 เหรียญเงิน	จํานวน	4	เหรียญ		ได้แก่	 	กีฬามวยสากล
สมัครเล่นหญิง	รุ่นแบนตั้มเวท	น�้าหนักเกิน	51	กก.	แต่ไม่เกิน	54	กก.	
บุคคลหญิง	 	 ฮอกก้ี	 ประเภทในร่ม	 ทีมชาย	 	 	 เรือพาย	 ประเภท
เรือมังกร	10	ฝีพายชาย	200	เมตร		ปันจักสีลัต	ประเภทต่อสู้	รุ่น	C	
น�้าหนักเกิน	55	กก.	และไม่เกิน	60	กก.	บุคคลชาย
 เหรียญทองแดง	 จํานวน	 11	 เหรียญ	 	 	 ได้แก่	 	 	 กีฬา
มวยสากลสมัครเล่นหญิง	 รุ ่นฟลายเวท	 น�้าหนักเกิน	 48	 กก.	 
แต ่ไม ่ เ กิน	 51	 กก.	 บุคคลหญิง	 	 มวยสากลสมัครเล ่นชาย	
รุ ่นไลท์เวทเตอร์เวท	 น�้าหนักเกิน	 60	 กก.	 แต่ไม่เกิน	 64	 กก.	
บุคคลชาย	ฮอกกี้	ประเภทในร่ม	ทีมหญิง		เรือพาย	ประเภทเรือมังกร	
10	 ฝ ีพายชาย	 500	 เมตร	 ป ันจักสีลัต	 ประเภทต ่อสู ้ รุ ่น 	 S
น�้าหนักต้องเกิน	 40	 กิโลกรัมและไม่เกิน	 45	 กิโลกรัมบุคคลหญิง		
ปันจักสีลัต	 ประเภทต่อสู้	 รุ่น	 A	น�้าหนักต้องเกิน	 45	 กิโลกรัมและ
ไม่เกิน	 50	 กิโลกรัมบุคคลหญิงปันจักสีลัต	 ประเภทต่อสู้	 รุ ่น	 D	
น�้าหนักต้องเกิน	 60	 กิโลกรัมและไม่เกิน	 65	 กิโลกรัมบุคคลชาย
ปันจักสีลัต	ประเภทต่อสู้	 รุ่น	 E	 น�้าหนักต้องเกิน	 65	 กิโลกรัมและ
ไม่เกิน	 70	 กิโลกรัม	 บุคคลชาย		 ปันจักสีลัต	 ประเภทต่อสู้	 รุ่น	G	
น�้าหนักต้องเกิน	 75	 กิโลกรัมและไม่เกิน	 80	 กิโลกรัม	 บุคคลชาย	
บริดจ์	 ประเภททีมหญิง	และมวยไทยสมัครเล่นชาย	 รุ่นมิดเดิลเวท
น�้าหนักเกิน	71	กก.และไม่เกิน	75	กก.	บุคคลชาย	

	 เมื่อวันท่ี	 28	 มีนาคม	 2560	 	 ที่ห้องประชุมส�านักงาน
อธิการบดี	 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ�าวิทยาเขตปัตตานี	
ครั้งที่	3/2560	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ป ัตตานี	 น�าโดย	 รศ.อิ่มจิต	 เ ลิศพงษ ์สมบัติ 	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมแสดงความ
ยินดีและมอบของท่ีระลึกให้นักกีฬา	 ผู้จัดการทีม	 และผู้ฝึกสอน	
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งท่ี	 44	
“สุรนารีเกมส์”	 เมื่อวันวันที่	 16	 กุมภาพันธ์–	 3	 มีนาคม	 2560	
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	จ.นครราชสีมา	
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คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย
ลงนามความร่วมมือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 	 และแอมเนสตี้	 อินเตอร์เนชั่นเนล	 ประเทศไทย	 ลงนาม
ความร่วมมือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	 	 โดยม	ี	
ผศ.ชิดชนก	ราฮิมมูลา		คณบดีคณะรัฐศาสตร์	และนางปิยนุช		โคตร
สาร	ผู้อ�านวยการแอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นเนล	ประเทศไทย	ร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้
ความเข ้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน	 เมื่อวันที่ 	 24	 มีนาคม	 2560		
ณ	ห้องประชุม	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี

		 ผศ.ชิดชนก	 ราฮิมมูลา	 คณบดี
คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 การจัดท�าบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน	ในครั้งนี้
จัดท�าขึ้นเพ่ือส่งเสริมความรู้	 ความเข้าใจและ

ทักษะที่ เ ก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ์	
ตลอดจนเป ็นการขยายเครือข ่ายการขับเคลื่อนงานรณรงค ์
ที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนในภาคใต้	 	 มีข ้อตกลงร่วมกันคือ
จัดให้มีกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหน่ึงในวิชา
สิทธิมนุษยชนศึกษาและวิชาอื่นๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 จัดกิจกรรมสัปดาห์
สิทธิมนุษยชน	 เพ่ือเผยแพร่ความรู ้ด ้านสิทธิมนุษยชนให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		สนับสนุน
และพัฒนาความรู ้ความเข ้าใจประเด็นสิทธิมนุษยชนรวมถึง
เครื่องมือในการท�ากิจกรรมแก่กลุ่มนักกิจกรรมชุมนุมแอมเนสตี้	
สังกัดคณะรัฐศาสตร์	 และส่งเสริมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
พ้ืนที่ส�าหรับนักกิจกรรม	 ตลอดจนให ้การสนับสนุนนักศึกษา
ที่สนใจฝึกงานกับแอมเนสตี้ 	 อินเตอร์เนชั่นเนล	 ประเทศไทย
ความร่วมมือในครั้งนี้หวังว่าท�าให้นักศึกษามีความรู้	 เข้าใจประเด็น
ที่ เ ก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนเพ่ิมมากข้ึน	 และได้ฝ ึกทักษะในการ
ท�ากิจกรรมเพ่ือยกระดับจากกลุ่มกิจกรรมให้เป็นชมรม	 ตลอดจน

มีเครือข่ายการขับเคลื่อนรณรงค์ประเด็นที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
ในภาคใต้เพิ่มมากขึ้น
	 นางปิยนุช	 	 โคตรสาร	 ผู้อ�านวยการ
แอมเนสตี้	 อินเตอร์เนชั่นเนล	 ประเทศไทย			
กล่าวเพิ่มเติมว่า		แอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นเนล	
ประเทศไทย	 เป็นองค์กรท่ีเกิดจากการรวมตัว
ข อ ง ก ลุ ่ ม ค น ห ล า ก ห ล า ย ส า ข า อ า ชี พ
ที่ ไม ่สามารถเพิกเฉยต ่อความอยุติธรรม
การละ เมิด สิท ธิม นุษยชน 	 จึ งมี แนวคิดในการสร ้ า งกลุ ่ ม
นักกิจกรรมเยาวชนเพ่ือร่วมสนับสนุนงานรณรงค์ในประเด็นต่างๆ	
ขององค์กร	 รวมท้ังเพ่ือเป ็นการส ่งเสริมความรู ้ความเข ้าใจ
ในด้านสิทธิมนุษยชนแก่นักกิจกรรมที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	
ซึ่ งจากการท�างานสร ้างศักยภาพนักกิจกรรมในป ีที่ผ ่านมา
กลุ ่มนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 	 มีความตื่นตัวในการเข้าร ่วมกิจกรรมและ
ท�ากิจกรรมเก่ียวกับส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แอมเนสตี้	 อินเตอร์เนชั่นเนล 
ประเทศไทย	 จึ ง เ ล็ ง เ ห็นความส� าคัญในการที่ จะส ่ ง เสริม
การท�ากิจกรรมของนักกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวให้เข้มแข็งมากขึ้น	
และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มนักกิจกรรม
ในพื้นที่อื่นๆ	ในอนาคต		จึงได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ว่าด้วยเรื่องการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน	 ได้มีการประสาน
ความร ่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงานตลอดจนติดตาม
ประ เมินผลการด� า เนิ นงานตามบัน ทึกข ้ อตกลงดั งกล ่ าว
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีความร่วมมือ
เป็นเวลา	 1	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่	 24	 มีนาคม	 2560	 จนถึงวันท่ี	 24	
มีนาคม	2561	ทั้งนี้	 แอมเนสตี้	 อินเตอร์เนชั่นเนล	ประเทศไทยและ
คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		
อาจจะขยายระยะเวลาในการด�าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ออกไปได้ตามความเหมาะสมในอนาคต.
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
เตรียมพร้อม	 5	 โครงการฯ	 ลงพื้นท่ีฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยา	
ผู้ประสบภัยหลังนํ้าท่วมภาคใต้ในเขตจังหวัดปัตตานีและ
สงขลาภายในเดือนมีนาคมน้ี	 โดยได ้รับการสนับสนุน	
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	
จํานวนกว่า	400,000	บาท	
	 ดร.บดินทร์	 แวลาเตะ	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
วิทยาเขตปัตตานี	 ชี้แจงว่า	 มหาวิทยาลัย	 ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนงบจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	
เป็นเงินจ�าานวน	408,260	บาท	 ในการให้ความช่วยเหลือตลอดจน
การฟื ้นฟูสภาพจิตใจรวมถึงกิจกรรมการให้บริการซ ่อมแซม	
เครื่องใช้ไฟฟ้า	 ซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนในชุมชนในที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือของ	
ภาคส่วนต่างๆ	 	 ในมหาวิทยาลัย	 คือ	 นักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยา	
คณะ ศึกษาศาสตร ์ 	 นั ก ศึ กษา วิ ชา เ อกสั งคมสง เค ราะห ์	
คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 	 คณะพยาบาลศาสตร	์
วิทยาเขตปัตตานี	คณาจารย์จากคณะต่างๆ	ชมรมอาสาและพัฒนา
ชนบท	 ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ	และส�านักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเน่ือง	 ทั้งนี้เพ่ือสนองพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 ที่ว ่า	
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง	ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง”	 	 ในชื่อโครงการจิตอาสาลูกพระบิดา	 ม.อ.ปัตตานี	
ประจ�าปี	2560	

ม.อ.ปัตตานี จัด 5 โครงการ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน�้าท่วม
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สกอ.กว่า 4 แสนบาท 

 การลงพ้ืนที่เยียวยาฟื้นฟูชุมชนของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ด�าเนินการในรัศมี	200	กิโลเมตร	
จากมหาวิทยาลัยฯ	ภายใต้รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย	5	ด้านดังนี้	
ด้านการฟื ้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	 “จิตอาสาสงเคราะห์”,	 ด้านการ
ส่งเสริมและสร้างอาชีพเสริมรายได้,	 ด้านการร่วมท�าความสะอาด
และซ่อมแซม	 อาคารหน่วยงานและชุมชน	 “The	 South	 Big	
Cleaning”ด้านการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและด้าน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิต,	 โดยด�าเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี	
2 	 โ ค ร งกา ร 	 คื อ 	 โ ค ร งกา รส ่ ง เ ส ริ มศั กยภาพชุ มชน เ พ่ื อ
การจัดการภัยพิบัติน�้าท่วม	ซึ่งด�าเนินการ	2	ต�าบล	ในจังหวัดปัตตานี
คือ	 ต�าบลเตราะบอน	 อ�าเภอสายบุรี 	 และต�าบลปะกาฮะรัง	
อ� า เภอเมือง 	 จั งห วัดป ัตตานี 	 ซึ่ ง ใช ้กระบวนการมีส ่ วนร ่ วม
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ของภาคประชาชนและภาครัฐในพ้ืนที่ในการร่วมระดมความคิด
ในการฟื้นฟู	 และวางแผนป้องกันภัยพิบัติน�้าท่วม	 โดยมีอาจารย์
นวมน	 จันทร ์กลิ่น 	 ผู ้ ช ่ วยอธิการบดีฝ ่ายศิษย ์ เก ่าสัมพันธ ์
และกิจการพิเศษ	 วิทยาเขตปัตตานี	 และภาควิชาสังคมศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ	
	 ส�าหรับโครงการรักษ์สุขภาพ	 คืนใจหลังน�้าท่วม	 ซึ่งเป็น
โครงการร่วมกันบูรณาการในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นนั้น	ได้ลงพื้นที่วันที่	25	มีนาคม	
2560		ณ		ต�าบลปะกาฮะรัง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี		ทั้งนี้โดยมี
อาจารย์เจ๊ะยารีเย๊าะ	 เจะโซ๊ะ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ	 โดยมีการออกหน่วยพยาบาล
เคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย	
	 ดร.บดินทร ์ 	 แวลาเตะ	 กล ่าวต ่อไปว ่า	 นอกจากน้ี
มหา วิทยาลั ย ฯ 	 จั ด กิ จก ร รม เ พ่ื อบร ร เทาป ัญหาอุ ทก ภัย
โดยคณะท�างานลงพื้นที่	เมื่อวันที่	22	–	26	มีนาคม	2560	ณ	หมู่บ้าน
เชิ งแส 	 ต� าบลเชิ งแส 	 อ� า เภอกระแสสิน ธุ ์ 	 จั งห วัดสงขลา
เพ่ือจัดโครงการ	 3	 โครงการ	 คือ	 โครงการ	 “จิตวิทยา	 สงเคราะห	์
อาสาเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน�้าท่วม”	 	 ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุน
144,000	 บาท	 มีอาจารย์หริรักษ์	 แก้วกับทอง	 ผู ้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา	วิทยาเขตปัตตานี	 	และอาจารย์วรัญญา	 เต็มรัตน์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี	เป็นผู้รับผิดชอบ
น� า นักศึ กษา วิชา เอก จิต วิทยา 	 ลง พ้ืน ท่ี พูดคุ ย ให ้ ก� าลั ง ใจ
ผู้ประสบภัยพร้อมรับฟังปัญหาให้ค�าแนะน�าปรึกษาและหาแนวทาง
แก้ไข	 และอีกหนึ่งโครงการ	 คือ	 โครงการค่ายอาสาปันน�้าใจ
ฝ ่าอุทกภัยด ้วยสายใย	 ม.อ.ป ัตตานี 	 	 รับผิดชอบโครงการ
โดยนายธาดาพงษ ์ 	 ส� า เภาศรี 	 อ าจารย ์ ที่ ป รึ กษาชมรม
และคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชนบท	มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้รับงบประมาณ	 151,260	 บาท	
รูปแบบกิจกรรมเป็นการน�านักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท
และกลุ ่มบุคลากรจิตอาสาลงพ้ืนที่ไปช่วยฟื ้นฟูสภาพอาคาร
บ้านเรือน	วัด	ที่เสียหาย	ดูแลทางด้านกายภาพให้แก่ชาวบ้าน
	 และโครงการท่ี	 3	 โครงการฟื้นฟูอาชีพและรายได้ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้	 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	เป็นเงิน	60,000	บาท
มี	 ดร.ไมตรี	 แก้วทับทิม	นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ	สถานี
บริการวิชาการชุมชนปัตตานี	 และฝ่ายบริการวิชาการชุมชน	
ส� านักส ่ ง เสริมและการศึกษาต ่อ เนื่ อง 	 วิทยาเขตป ัตตานี	
เป็นผู้รับผิดชอบ	 รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการส�ารวจวัตถุดิบในชุมชน
ที่จะสามารถน�าไปส่งเสริมเป็นอาชีพให้คนในชุมชนได้อย่างย่ังยืน		
โครงการเยียวยาดังกล่าวนับว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	ดูแลชุมชน	สังคมในทุกมิติ	ทั้งด้านจิตใจ	กายภาพ	
อาชีพ	และสุขภาพ	สมดั่งพระปณิธานท่ีว่า	 “ประโยชน์เพ่ือนมนุษย	์
เป็นกิจที่หนึ่ง”	
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	 ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร ์ จัดงานแถลงข ่าวกิจกรรมในวาระ
ฉลอง	 50	 ปี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เม่ือวันที่	 9	
มีนาคม	 2560	 ณ	 สํานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 โดยมี	 ผศ.ดร.นิวัต	ิ
แก้วประดับ	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวแถลงความสําเร็จ
ของ	ม.อ.	50	ปีที่ผ่านมา	ผศ.	ดร.ภัทร	อัยรักษ์	รองอธิการบดี
ฝ ่ ายองค ์ กรสัมพันธ ์และสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 แถลงข่าวในประเด็นการจัดกิจกรรม
ในวาระครบรอบ	50	ปี	ม.อ.	ดร.ยูโซะ	ตาเละ	ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวแถลงข่าว
การจัดสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ	 ครั้งท่ี	 4	 และ
นางสาวศิริลักษณ์	 อินต่อม	 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร	์
วิทยาเขตหาดใหญ่	 หน่ึงในผู ้ จัดทําโครงการวิ จัยฯ	
กล่าวแถลงในโครงการวิจัย	 ผลงาน.	 “ยางธรรมชาติ
เทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ	3	มิติ”
 ผศ . นิ วั ติ 	 แ ก ้ ว ป ร ะดั บ
รองอธิการบดีฝ ่ายวางแผนและ
การเงิน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กล ่ า ว ในการแถลงข ่ า วการจั ด
กิ จ ก ร ร ม ใ น ว า ร ะ ค ร บ 	 5 0 	 ป ี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว ่า		
มหา วิทยาลั ย ได ้มี การประกาศ
การจัดต้ังอย่างเป็นทางการ	 เมื่อวันที่ 	 13	 มีนาคม	 2511	
จึงถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย	 และเรา
ก�าลังจะมีอายุย่างเข้าปีท่ี	 50	 หลังจากวันที่	 13	 มีนาคม	 นี้		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค	 เวลาที่ผ่านมา	50	ปี	 ได้ผลิต

ม.อ.เปิดตัวกิจกรรมฉลอง 50 ปี
เริ่ม 13 มีนาคม นี้ เน้นใช้ศักยภาพวิชาการเพื่อชุมชน

บัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและคุณธรรม	 มีทักษะ
ในการคิด วิ เคราะห ์ 	 และความคิดสร ้างสรรค ์ 	 เข ้ าใจ
เรื่องพหุวัฒนธรรม	 และมีการผลิตงานวิจัยนวัตกรรมในสาขา
ต่างๆ	 ท่ีเน้นการตอบโจทย์และมุ่งมั่นท่ีจะเข้ามีส่วนร่วมในการ
แก ้ป ัญหาของภาคใต ้ 	 รวมท้ังการท�านุบ�ารุง วัฒนธรรม	
นับว ่าประสบความส�าเร็จตามเป ้าหมายท่ีได ้วางเอาไว	้	
นอกจากน้ันมหาวิทยาลัย	 ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ภาวะวิกฤติต่างๆ	 ที่เกิดในภาคใต้	 ตลอดระยะเวลา	 50	 ปี
เช่น	การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและฟื้นฟูภาวะความเสียหาย
อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ	 เช ่น	 การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่
ในภาคใต้	 การเข้าไปมีส่วนในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
และร ่วมศึกษาด ้านธรณีวิทยาในเหตุการณ์คลื่นสึนามิ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติราคายางพารา	 โดยการใช้
งานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู ้ เรื่องยางพาราสู ่การใช้
ประโยชน์	 การร่วมในการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้โดยท�าหน้าท่ีสถาบันทางวิชาการ	 ที่ ให ้
การศึกษากับเยาวชนในพ้ืนที่	 และมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี

  ผศ.ดร.ภัทร	 อัยรักษ	์
รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
และสารสน เทศ 	มหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร์	 กล่าวถึงกิจกรรม
ที่จะจัดงานในวาระการฉลอง	 50	ปี	
ตั้งแต่วันที่	13	มีนาคม	2560	ถึง	13	
มีนาคม	 2561	 โดยมี ท้ั งการจัด

กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
วิ่งสู่ธรรมชาติ	กิจกรรม	50	ปี	ม.อ.วิชาการ	การบริการวิชาการ	
การจัดท�ารูปหล ่อพระราชบิดาและการระดมทุนผ ่าน
ทางโทรทัศน์	 การจัดท�าหนังสือครบรอบ	50	ปี	ม.อ.	ที่เกี่ยวกับ
การสร้างความดีตามพระราชปณิธาน	ผลงานวิจัย	ประวัติและ
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คว ามท ร ง จ� า เ ก่ี ย ว กั บมหา วิ ท ย าลั ย 	 ก า ร อ อกแบบ
ตราสัญลักษณ์ครบรอบ	50	ปี	 การแสดงดนตรีและจัดท�าเพลง
ในวาระ	 50	 ปี	 ส่วนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้	
คือการจัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์	 ประจําปี	 2560” 
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย	 วัน ท่ี 	 13	 มีนาคม	 2560
ท่ีศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	 60	 ปี	 โดยมี
การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ
รางวัลประกาศเกียรติคุณ	 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน	
อาจารย ์ 	 นัก วิจัย 	 ผู ้ประกอบการ	 และเจ ้าของผลงาน
ท่ีสร้างชื่อเสียง	 รวมท้ังบุคลากรท่ีมีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย	
โดยในปีนี้	ได้รับเกียรติจาก	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	มาปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เรียนรู้วิถี
พ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์”	 โดยกิจกรรมวันสถาปนา
จะจัดขึ้นในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย	 นอกจากน้ัน
คณะ	หน่วยงานต่างๆ	 ใน	 5	 วิทยาเขต	 ได้จัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสครบ	50	ปี	 มหาวิทยาลัย	 ในระยะเวลา	 1	ปี	 ต่อจากน้ี
เช่นกัน	โดยหัวข้อและเนื้อหากิจกรรมจะสอดคล้องกับศักยภาพ
ทางวิชาการของแต่ละคณะและหน่วยงาน	โดยจะมีทั้งกิจกรรม
ระดับนานาชาติ	 เช่น	 การจัดสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา	
ครั้งที่	 4	การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์
ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	คร้ังที่	 11	และ	 กิจกรรม
ทั่วไปของคณะ	หน่วยงาน

       ดร.ยูโซะ	ตาเละ		ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 วิทยาเขต
ปัตตานี 	 กล ่าวถึงการจัดสัมมนา
อิสลามศึกษานานาชาติ	 คร้ังที่	 4	 ว่า
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิม		

4 0 	 ป ร ะ เ ทศ 	 ร ่ ว มสั มมนาอิ ส ล ามศึ กษานานาช าติ	
เรื่องการศึกษาอิสลาม	 พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนา
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	ระหว่างวันที่	24-26	กรกฎาคม	
2560	นับเป็นครั้งที่	4		ในรอบ	8	ปี	เพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษา
อิสลามในการสร ้างสันติภาพและชี้น�าสังคมสู ่สันติสุข	
ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้นับเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญประการหน่ึง
ที่จะแสวงหากระชับความสัมพันธ์กับพันมิตรทางวิชาการ	
เพ่ือพัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทยรวมถึงสร้างเครือข่าย
ทางการศึกษาท่ีจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในการก้าวสู่
ความเป็นนานาชาติ	 สนองนโยบายที่ต้องการให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน	ตลอดจนเสริมสร้างสังคม
สันติสุขและสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมี
การประชุมโต๊ะกลม	 การแสดงปาฐกถาจากผู ้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันชั้นน�าของโลกมุสลิม		การน�าเสนอบทความทางวิชาการ	
เวทีวิพากษ์และเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา	
การประกาศปฏิญญา		

	 “การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ	 ท่ีจัดขึ้นทุกๆ
2	 ปี	 นับว่าเป็นการเปิดเวทีวงวิชาการด้านอิสลามศึกษา
ในแต่ละประเทศท่ัวโลก	 แลกเปลี่ยนและก�าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาอิสลามศึกษาให้มีผลต่อการพัฒนาสังคมโลก	
โดยเฉพาะในประเด็นการสร ้างสันติภาพและการสร ้าง
ความสามัคคีของประชาคมโลก	 คาดหวังว่าความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างเครือข่ายอิสลามศึกษาจะเป็นการยกระดับ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 	์
วิทยาเขตปัตตานี	 สู ่ระดับแนวหน้าของโลก	 สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
อาเซียน”		ดร.ยูโซะ	ตาเละ		กล่าวเพิ่มเติม

	 	 	 	 	 นางสาวศิริลักษณ์	 อินต่อม	
นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร 	์
วิทยาเขตหาดใหญ่	 หน่ึงในผู้จัดท�า
โครงการวิจัยฯ	กล่าวถึงโครงการวิจัย	
ผลงาน.	 “ยางธรรมชาติ เทอร ์ โม
พลาส ติกลอกลายแบบ 	 3 	 มิ ติ
ว่า	 ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก	

ได้ถูกวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช้งานพิสูจน์หลักฐาน	 โดยใช้
ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายรูกระสุนปืนจนสามารถ
รู ้ชนิดของกระสุนปืนและวิถีกระสุน	 นอกจากน้ียังใช้ในงาน
ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล	 โดยเฉพาะร่องรอยลายน้ิวมือ
ในผู้เสียชีวิตได้แบบ	3	มิติ	และผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัล
ชนะเลิศในประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	
ในงานประกาศรางวัลนวัตกรรมธุรกิจระดับประเทศ	ภายในงาน
	RSP	Innovation	2016
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เปิดเวทีนานาชาติมุสลิมโลก 40 ประเทศ 
สัมมนาประเด็นการศึกษาอิสลามพลังแห่งการขับเคลื่อน

ในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ณ ม.อ.ปัตตานี 

	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก	 40	
ประเทศ	 ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ	 เรื่อง	 การศึกษา
อิสลาม	 พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข	ระหว่างวันที่	24-26	กรกฎาคม	2560	ณ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เพื่อส่งเสริมคุณค่า
การศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นําสังคมสู่สันติสุข

    	 ดร.ยูโซะ	 ตาเละ	 ผู ้อ�านวยการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี	กล่าวว่า	
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เชิญ
ปราชญ์และนักวิชาการมุสลิม		40	ประเทศ	
ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ	 เรื่อง	
การศึกษาอิสลาม	พลังแห่งการขับเคลื่อน

ในการพัฒนาและการอยู่ร ่วมกันอย่างสันติสุข	 ระหว่างวันท่ี	 24-26	
กรกฎาคม	 2560	 นับเป็นครั้งท่ี	 4	 ในรอบ	 	 8	 ปี	 เพ่ือส่งเสริมคุณค่า
การศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้น�าสังคมสู่สันติสุข	 ดังน้ัน
การสัมมนาครั้งนี้นับเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญประการหนึ่งท่ีจะกระชับ
ความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางวิชาการ	 เพ่ือพัฒนาอิสลามศึกษาใน
ประเทศไทยรวมถึงสร้างเครือข่ายทางการศึกษาท่ีจะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา	การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรใน
การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ	 สนองนโยบายที่ต้องการให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน	 	 ตลอดจนเสริมสร้างสังคมสันติสุข
และสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 โดยมีการประชุมโต๊ะกลม
การแสดงปาฐกถาของผู ้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันชั้นน�าของโลกมุสลิม		
การน�า เสนอบทความทาง วิชาการ 	 เวที วิพากษ ์และเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา	การประกาศปฏิญญาและแถลงการณ์
ของการประชุมนานาชาติ	 ครั้งที่	 4	 และทัศนศึกษาโครงการพระราชด�าริ	
จังหวัดนราธิวาส	เป็นต้น		
	 การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ	 ในครั้งนี้	 เป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ	 3	 ครั้งที่ผ ่านมา
ผลสืบเน่ืองจากการจัดสัมมนาครั้งแรกเมื่อปี	 2553	 ประเด็น	 “บทบาท
อิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์”	 มีนักวิชาการอิสลามศึกษาและปราชญ์
มุสลิม	รวม	546	คน	จาก	16	 	ประเทศ	 	มีข้อตกลงจากทวิภาคี	14	ฉบับ	
มีก�าหนด	 “ปฏิญญาปัตตานี”	 มีสาระส�าคัญคือ	 ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว ่างเครือข ่ายภาคีในการพัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาและ
ภาษาอาหรับให้มีคุณภาพและสามารถเป็นฐานในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาสังคมให้มีความสันติสุข		นอกจากนั้นยังได้มีข้อตกลงที่จะร่วม
กันจัดการประชุมอิสลามศึกษานานาชาติทุกๆ	 2	ปี	ณ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ส�าหรับการสัมมนา	
ครั้งท่ี	 2	 เมื่อปี	 2556	มีปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมจาก	 30	ประเทศ	
รวม	 504	 คน	 ร ่วมระดมความคิดในหัวข ้ออิสลามศึกษาในโลก
ที่เปลี่ยนแปลง	 :	 โอกาสและสิ่งท้าทาย	 ผลจากการสัมมนาครั้งนั้น
ได้ยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ให้ก้าวสู่นานาชาติ	 สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาเอเซียน		
หรือ		Asean		Education		Hub		ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
มุสลิมและสร ้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท ์ ท่ี ย่ัง ยืนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ได้ในอนาคต	สร้างภาพมุสลิมในประเทศไทยต่อสายตา
ชาวโลกมุสลิมในมิติ เสรีภาพทางวิชาการและการนับถือศาสนา
เกิดเครือข่ายอิสลามศึกษา	 มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์	 นักศึกษา
มีการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน	และครั้งที่	 3	 	 เมื่อปี	 2558	
มีปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก	 รวม	 500	 คน	 จาก	 25	 ประเทศ
เป ิดประเด็น	 	 “ค ่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” 
ผลจากการสัมมนาครั้งน้ีท�าให้วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 เป็นสถาบัน
การศึกษาที่พร ้อมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งระดับนักเรียน
นักศึกษา	คณาจารย์	 และผู้สนใจ	และท�าให้ประชาคมโลกเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ของอิสลามสายกลาง		
	 ดร.ยูโซะ	ตาเละ	กล่าวเพ่ิมเติมถึงผลสัมฤทธ์ิจากการสัมมนา
อิสลามศึกษานานาชาติ	ทั้ง	3	ครั้ง	ว่า	นอกเหนือจากการมีปฏิญญาปัตตานี		
และแถลงการณ์ของการประชุมนานาชาติเรื่องอิสลามศึกษาแล้วยังมี
การจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา
(ASTEC),	 มีคณะกรรมการประสานงานอิสลามศึกษา	 (ISCC)	 ,	 บันทึก
ข ้อตกลงความร ่วมมือทางวิชาการระหว ่างวิทยาลัยอิสลามศึกษา	
ม.อ.ปัตตานี	 กับมหาวิทยาลัยต่างๆ	 คือ	 State	 Islamic	 University	 of	
Sultan	Syarif	Kasim	Riau	ประเทศอินโดนีเซีย,	University	 of	Malaya	
และ	International	Islamic	University	ประเทศมาเลเซีย,	Mutah	University	 
และ	 The	University	 of	 Jordan	 และ	 Yarmouk	University	 ประเทศ
จอร์แดน,	 University	 of	 Sharjah	 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 ,		
Ankara	 University	 ประเทศตุรกี,	 โครงการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ	 คือ	 ประเทศอินโดนีเซีย	
ได้แก่	 State	 Islamic	University	 of	 Sultan	 Syarif	 Kasim	Riau	 และ	
Universitas	Islam	Negeri	Syarif	Hidayatullah	Jakarta,	ประเทศบรูไน	
ได้แก่	 Universiti	 Islam	 Sultan	 Sharif	 Ali,	 ประเทศมาเลเซีย	 ได้แก่	
University	 of	Malaya,	Universiti	 Sains	 Islam	Malaysia,	Universiti	
Kebangsaan	Malaysia,	 Universiti	Malaysia	 Kelantan,	Universiti	
Utara	Malaysia,	 and	 International	 Islamic	University	Malaysia,		
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 ได้แก่	 University	 of	 Sharjah,	 United	
Arab	Emirate	University,	 and	Al	Qasimia	University,	ประเทศตุรกี	
ได้แก่	 Firat	 University,	 Ankara	University,	 and	 Fatih	University,	
ประเทศจอร์แดน	 ได้แก่	 	 Yarmouk	University,	 Al	AlBayt	University,	
and	 the	University	 of	 Jordan	 ,	 ประเทศจีน	 	 ได้แก่	 Studen	Ninxia	
University	 มีโครงการแลกปลี่ยนบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย	คือ		Universiti	 Islam	Negeri	(UIN)	
Sunan	Gunung	 Jati,	 Bandung,	 โครงการสองหลักสูตรแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย	 ได้แก่	 Universiti	 Sains	
Islam	Malaysia,	Universiti	 Kebangsaan	Malaysia	และ	University
of	 Malaya,	 การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา	 ม.อ.,	 การจัดต้ัง
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลาม	 (ATSDC),	 การจัดตั้งศูนย์ข ้อมูล
การจัดการข้อมูลอิสลาม	 (ICentre),	 โครงการวิสาหกิจเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ	(SEED)			
	 “การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ	ที่จัดขึ้นทุกๆ	2	ปี	นับว่า
เป ็นการเปิดเวทีวงวิชาการด้านอิสลามศึกษาในระดับโลก	 มีการ
แลกเปลี่ยนและก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอิสลามศึกษาให้มีผลต่อ
การพัฒนาสังคมโลก	 โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างสันติภาพและการ
สร้างความสามัคคีของประชาคมโลก	คาดหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างเครือข่ายอิสลามศึกษาจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”		ดร.ยูโซะ	ตาเละ		กล่าวเพิ่มเติม
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 		รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ		รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ให้การต้อนรับ
สองนักปั่นข้ามฝัน...2,000		วัน	รอบโลก	คุณเจริญ-คุณอรวรรณ		โอทอง	ในโอกาสบรรยายพิเศษ				“สร้างแรงบันดาลใจ...สู่ฝันใหม่ที่สดใสสันติสุข”
เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2560	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

 		“ชาวสงขลานครินทร์”	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	 ถวายสังฆทาน	 และ
ภัตตาหารเพลพระสงฆ์	 9	 รูป	ณ	 วัดมุจลินทวาปีวิหาร	 อ�าเภอหนองจิก	 จังหวัดปัตตานี	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	 ให้แก่หน่วยกู้ชีพ	
จังหวัดปัตตานี	 ได้แก่	 หน่วยกู้ภัยมูลนิธิท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง	 ปัตตานี	 	 หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์	 ปัตตานี	 	 (กู้ภัยมังกรปัตตานี)		
และศูนย์กู้ชีพ	กู้ภัย	วารี	ปัตตานี		เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2560		เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 เน่ืองจากวันที่	 13	 	 มีนาคม	 2511	 เป็นวันท่ีประกาศใช้พระราชบัญญัติ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 หรือ	 ที่เรียกว่าวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย	 ดังน้ันเพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย	 มีความสมานสามัคคี	 และตระหนักถึงความส�าคัญ
ของวันดังกล่าว	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จึงได้จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น	
ในวันที่	13		มีนาคม	เป็นประจ�าทุกปี
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 		ศู น ย ์ ภ า ษ า 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร 	์
วิทยาเขตปัตตานี 	 จัดโครงการอบรม	 “เตรียมสอบ	 IELTS”
ครั้งท่ี	 1	 เมื่อวันที่	 11-12	 มีนาคม	 2560	ณ	ห้องเรียนศูนย์ภาษา
ม.อ.ปัตตานี	 โดยมี	 Dr.Naginder	 Kaur,	 Senior	 lecturer,	
Academy	 of	 Language	 Studies,	 Universiti	 Teknologi	
MARA	เป็นวิทยากร

 		นายวีรนันทน์	 เพ็งจันทร์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 เป็นประธานเปิดงานสร้างสรรค์งานศิลป์	 ระดมทุนเพ่ือน้องและพัฒนา
บาลาเซาะห์	 ภายใต้	 “โครงการเปิดโลกเยาวชน	 เรียนรู้วัฒนธรรม	 รังสรรค์งานศิลป์	 เพื่อการพัฒนาถิ่นเกิด”	 โดยมี	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	
รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 คณาจารย์และนักศึกษา	พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้น�าท้องถ่ิน
ผู้น�าศาสนา	 ผู ้น�าชุมชนและประชาชน	 ร่วมกิจกรรม	 เมื่อวันที่	 10	 มีนาคม	 2560	 	ณ	 บริเวณชายทะเล	 ชุมชนสะพานไม้บ้านบานา
อ.เมือง	 จ.ปัตตานี	 โดยกิจกรรมดังกล่าวสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 ม.อ.ปัตตานี	 ร่วมกับชุมชนสะพานไม้บานา	 จัดขึ้น
เพ่ือพัฒนาส่งเสริมปลูกฝังพ้ืนฐานจิตใจของเยาวชนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	 ส่งเสริมความรักและสามัคคี	 ผ่านกิจกรรมท่ีใช้วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและศิลปะเป็นสื่อกลางในการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์	 โดยกิจกรรมภายในงานมีการประมูลภาพวาด
ของจิตรกรและนักศึกษา	เพื่อระดมทุนมอบแก่เยาวชนก�าพร้าและพัฒนาบาลาเซาะห์สะพานไม้บานา	ต.บานา	อ.เมือง	จ.ปัตตานี

 		ผศ.พัชรียา	 ไชยลังกา	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวางแผนปฏิบัติ
ศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่าน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2560	 	 และ	 ผศ.ดร.เอกรินทร์	
สังข์ทอง	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้	ณ	ห้องประชุม	 1	คณะศึกษาศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 โดยความร่วมมือ
ระหว่าง	 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 คณะศึกษาศาสตร์	
คณะพยาบาลศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตปัตตานี	 มีกลุ ่มเป ้าหมายผู ้ เข ้าร ่วมการประชุมกว ่า	 50	 คน
ได้แก่	 คณะท่ีปรึกษา	 คณะกรรมการขับเคลื่อน	 คณะกรรมการติดตามประเมินผล	 และองค์กรเครือข่ายร่วมด�าเนินงานท้ังภาครัฐ
เอกชน	 และประชาคม	 วัตถุประสงค์การประชุมครั้งน้ี	 เพ่ือเชื่อมประสานเครือข่ายความร่วมมือศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่าน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เสริมสร้างสุขภาวะในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของพหุวัฒนธรรมโดยใช้การอ่านเป็นเครื่องมือพัฒนาทุกกลุ ่มวัย	 ใช้กลไกการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
บัณฑิต	 การพัฒนาองค์ความรู ้	 วิชาการ	 และการบริการทางสังคม	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาคม	 สู ่ชุมชน
ที่อยู่ในพ้ืนที่	 5	 จังหวัดชายแดนใต้	 อีกประการเพ่ือแปรยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานีสู่ปฏิบัติการด�าเนินงาน	 ระยะ	 3	ปี	 (2560-2562)	 และเพ่ือพัฒนาศักยภาพ	 เสริมสร้างกลไกปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน
ระดับแกนน�าพ้ืนท่ีและคณะกรรมการการด�าเนินงานศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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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

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


