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	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ียงัคงเนน้คณุภาพการจดัการศกึษาใหต้รงตามเกณฑม์าตรฐาน		และตอบสนองนโยบาย
ของรฐัทัง้ดา้นคณุภาพหลกัสตูร	สาขาวชิาทีต่รงกบัความตอ้งการของชมุชน	ประเทศ	ตลอดจนผูใ้ชบ้ณัฑติของมหาวทิยาลยั	คำานงึถงึคณุภาพของ
บณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษา	ตลอดจนคณุภาพของทรพัยากร	เทคโนโลย	ีสารสนเทศทีส่นบัสนนุการจดัการศกึษา	โดยใชก้ระบวนการประกนัคณุภาพ
การศึกษา	และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วิทยาเขตปัตตานี จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
คำานึงถึงคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์

 ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	เปิดเผยว่า
ทางดา้นพฒันาคณุภาพทางวชิาการ		มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตปตัตานี	มมีาตรการในการขยาย
จำานวนการรับนักศึกษา	 และขยายสาขาวิชาในทุกระดับ	 ทั้งในระดับปริญญาตรี	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	
ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ในสาขาวิชาท่ีตรงกับความต้องการของท้องถ่ินและประเทศ	เพ่ือการขยายโอกาสทาง 
การศกึษาสูส่าธารณะอยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยในปกีารศกึษา	2552-2553	วทิยาเขตปตัตาน	ีเปดิชอ่งทางการ
รับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง	 โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี	 หลายช่องทางมากขึ้น	 เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความ
หลากหลาย	ทัง้นีเ้นือ่งจากผลกระทบจากสถานการณค์วามไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกวา่ครึง่	และ
ร้อยละ	90	เป็นนักเรียนจากภาคใต้		ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		จึงได้ขยายช่อง
ทางการรับนักศึกษาโดยการรับตรงจากภูมิภาคอื่น	 จากศูนย์ภาคเหนือและศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
และในปกีารศกึษา	2553	ไดม้โีครงการจดัสรรทนุเพือ่จงูใจนกัเรยีนตา่งพืน้ทีเ่ขา้ศกึษาตอ่ในวทิยาเขตปตัตานี	
จำานวน	250	ทุน	นอกจากนี้วิทยาเขตปัตตานี	ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร	คุณภาพการจัดการ
เรยีนการสอน	โดยความรว่มมอืของคณะวชิาทีไ่ดด้ำาเนนิการจดัโครงการ	กจิกรรมทีส่ง่เสรมิในการพฒันาการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ	โดยมีโครงการต่าง	ๆ	อาทิ

อ่านต่อหน้า	4
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---------------------
ข้าพเจา้ยนิดทีีไ่ดฟ้งัรฐัมนตรทีีจ่ะเขา้รบัหนา้ทีต่อ่ไปนี ้ไดป้ฏญิาณ

ตนว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างดี เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ ซ่ึงท่านมีหน้าท่ี 
ที่สำาคัญที่สุด เพราะว่าจะต้องทำาให้ประเทศชาติมีความสุข ความ
เรียบร้อย ถ้าท่านทำางานเรียบร้อย ทำาให้บ้านเมืองเรียบร้อย ก็เป็นสิ่งที่
เรียกว่าเป็นบุญสำาหรับประเทศ เพราะว่าประเทศต้องมีคนที่ดูแล 
ความเป็นอยู่อย่างดี ถ้ามิเช่นนั้นไม่สามารถจะปฏิบัติงานของประชาชน
ทั่วไปได้ดีนัก แต่ถ้าท่านได้ทำาให้บ้านเมืองมีความสุขเรียบร้อย ก็ทำาให้
ประเทศชาตผิา่นไปไดโ้ดยด ีซึ่งเปน็ความตอ้งการของประชาชนคนไทย
ทกุคนทีจ่ะใหป้ระเทศชาตดิำาเนนิไปโดยด ีเพราะวา่ทำาใหส้ามารถทีจ่ะมี
ความเป็นไทยอยู่ได้

ก็ขอให้ท่านพยายามท่ีจะปฏิบัติงานให้ดีท่ีสุด เพ่ือท่ีจะให้เมืองไทย 
มีความเรียบร้อย มีความสุข คือว่าถ้าทำาไม่ดี จะเป็นคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งสูง  
หรือคนทั่ว ๆ ไปทำาไม่ดีคนหนึ่งคนใด ก็ทำาให้ประเทศชาติล่มจมได้ 
ฉะนั้น ท่านมีหน้าที่สำาคัญ เพราะท่านอยู่สูง มีหน้าที่สูง ก็จะต้องทำาให้
ประเทศชาตดิำาเนนิไปโดยด ีกข็อใหท้า่นสามารถปฏบิตังิานเพือ่ความดี
ของประเทศ ความสงบสุขของประเทศ ซึ่งเป็นความจำาเป็นที่สุด ถ้าท่าน
ทำาได้ ท่านเองก็มีความสุข และประชาชนทั่วไปทุกพวก ทั้งหมู่ทั้งเหล่า 
ทกุเหลา่ไดม้คีวามสขุทัง้นัน้ คนไหนจะทำาอะไรกส็ามารถทีจ่ะปฏบิตังิาน
ได.้ ถา้ทา่นชว่ยกนัดแูลประเทศชาตใิหม้คีวามราบรืน่  ทา่นเองกม็คีวาม
สุขเหมือนกัน ฉะนั้น ที่ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานโดยดีนั้น เป็นความดีที่
ท่านจะทำาสำาหรับตัวเองด้วย เพราะว่าถ้าส่วนรวมอยู่ดี ท่านก็อยู่ดี

ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานโดยเรียบร้อย ทำาให้ทั้ง
ประเทศมคีวามราบรืน่ ซึ่งเราตอ้งการความสงบทัง้ประเทศ กข็อใหท้า่น
สามารถที่จะปฏิบัติงานโดยความเรียบร้อยทุกอย่าง และขอให้ท่านมี
ความสำาเร็จในงานการแต่ละส่วนที่ท่านต้องทำา เพื่อความสุขของ
ประชาชน และเพื่อความสุขของท่านเอง ก็ขอขอบใจที่ท่านตั้งอกตั้งใจ 
ทีจ่ะทำางานเพือ่ประเทศชาตมิคีวามเรยีบรอ้ย ขอใหท้า่นไดป้ระสบความ
สำาเร็จในงานการ ก็ขอให้ท่านมีความสำาเร็จและมีความสุขในงานการ
ด้วย

(ที่มา : สำานักราชเลขาธิการ www.ohmpps.go.th)
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วิทยาเขตปัตตานี จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คำานึงถึงคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์

มุมหนึ่งในเขตรั้วสีบลู

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดสัมมนา Scitech Grad Symposium

ม.อ. ผ่านการรับรองการพัฒนาตามเกณฑ์ PMQA ขั้นพื้นฐาน

อธิการบดีขอให้ “ครู ม.อ.” สร้าง 5 ระบบนิเวศ ให้เกิดใน

“สงขลานครินทร์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาผู้นำานักศึกษา

เตรียมพร้อมรับน้องใหม่

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ลงพื้นที่สานสัมพันธ์รักษ์บ้านเกิดฯ

ภาพเป็นข่าว

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้  

จัดอบรมวิธีการวิเคราะห์ในทางสถิติและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้ง

นานาทัศนะ....ศรีตรังช่อใหม่จากแดนไกล

 มุมหนึ่ง...ในเขตรั้วสีบลู
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หน่วยบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	จัดสัมมนา	Scitech	Grad	Symposium	โดยมี	ผศ.สมปอง 	ทองผ่อง	รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธานเปิดการสัมมนา  	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 การ
สัมมนาครั้งนี้	 เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	
นอกจากจะเปน็การเปดิมมุมองในการทำาวจิยั	สะทอ้นปญัหาใหแ้กผู่ท้ำาวจิยัแลว้	นกัศกึษาจะสามารถ
นำาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปได้
 รศ.ดร.เจรญิ นาคะสรรค ์คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวบรรยายพิเศษ เร่ือง “ทำาวิจัยอย่างไรให้มีความสุข”	 ว่า	 การจัด
สมัมนา	Scitech	Grad	Symposium	ครัง้นี	้จดัขึน้เปน็ครัง้แรก	เพือ่เปน็เวทสีำาหรบันกัศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการนำาเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	 มีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย	 จำานวน	 15	 คน	 มีงานวิจัยที่น่าสนใจ	 อาทิ	 แนวโน้ม
อุณหภูมิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ปี	 พ.ศ.	 2516	 -	 2551	 รูปแบบการให้อาหารเสริมของเด็ก 
แรกเกิด	-	1	ปี	ในจังหวัดปัตตานี	การจมน้ำาตายในประเทศไทยปี	พ.ศ.2543	-	2552
 นายมัรซุกรี  มะเย็ ง  ผู้นำ า เสนอผลงานวิจัย  แนวโน้มอุณหภูมิ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ปี พ.ศ. 2516 - 2551	 กล่าวว่า	 ตนเองมีแนวคิดจากการเกิดภาวะ
โลกร้อน	จึงอยากทราบว่าอุณหภูมิในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตเป็นอย่างไร
           นางสาวนัฎฐพร อนิสงค์ ผู้นำาเสนอผลงานวิจัยรูปแบบการให้อาหารเสริมของเด็ก
แรกเกิด - 1 ปีในจังหวัดปัตตานี	กล่าวว่า	รายงานของสำานักงานสาธารณสุข	ปี	2552	ระบุว่าเด็ก
แรกเกิดถึง	5	ปีในจังหวัดปัตตานีมีน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์	และเด็กวัยเรียนมีภาวะแคระแกร็น	ตนจึง
ต้องการศึกษารูปแบบการให้อาหารเสริมของแม่ภายในจังหวัดปัตตานี
 นางสาวมนสิการ เปรมปราชญ์ ผู้นำาเสนอผลงานวิจัย การจมน้ำาตายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543 - 2552	กล่าวว่า	การวิจัยเกี่ยวกับการจมน้ำาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เฉพาะกลุ่มซึ่งยังไม่ครอบคลุม	จึงต้องการทราบว่าผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำากลุ่มอายุอื่นเป็นอย่างไร	
U

	 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางวชิาการ	โดยคณะศกึษาศาสตร	์เพือ่สอนเสรมิรายวชิาพืน้ฐาน	คณติศาสตร	์ฟสิกิส	์เคม	ีและภาษา
อังกฤษ	 ซึ่งผลจากการประเมินผลการดำาเนินงานพบว่านักศึกษามีผลการสอบในรายวิชาดังกล่าวดีขึ้นและมีความเข้าใจบทเรียนในภาคเรียนนั้น
ดีขึ้น
	 กิจกรรมเวทีคุณภาพการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรม	 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์	 ซึ่งสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม	 
เป็นที่ยอมรับและนำามาซึ่งรางวัล	 เกียรติยศ	 และชื่อเสียง	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ	 สอดรับกับการประเมิน
คุณภาพภายใน	และการประเมินคุณภาพภายนอกตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 นโยบายการบ่มเพาะนักศึกษา	ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ด้านการแก้ไขปัญหาการเรียนอ่อนและตกออก	ซึ่งประกอบด้วย	
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษา	โดยคณะจัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาช้ันปีท่ี	1	ก่อนเข้าศึกษาจริง	โครงการพ่ีเล้ียงวิชาการท่ีช่วยเหลือ 
นักศึกษาใหม่ให้มีแนวทางในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำาเร็จ	โครงการแก้ไขนักศึกษาเรียนอ่อนและตกออกแบบบูรณาการ
	 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การทำางาน	 โดยเฉพาะคณะวิทยาการสื่อสาร	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามี 
ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 และพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพการทำางานในสาขาวิชาชีพของตน	 สำาหรับเนื้อหาหลักสูตรประกอบ
ด้วยทักษะการพูดและบุคลิกภาพ	ทักษะการเขียนสมัครงาน	ทักษะการแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ	ทักษะการทำางานเป็นทีม	และทักษะ
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม	U

ต่อจากหน้า	2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดสัมมนา Scitech Grad Symposium
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	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ผา่นการรบัรองการพฒันา

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน	 (Certify	

Fundamental	 Level)	 ซึ่งตรวจประเมินโดยสำานักงาน	 กพร.	 

โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละหมวดอยู่ที่	 88.30	 ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ำาหนดไวใ้หท้กุหมวดตอ้งมคีะแนนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	

80	 ทั้งนี้	 หมวดที่ได้คะแนนสูงเกินร้อยละ	 90	 คือ	 หมวด	 4	 

“การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้”	ได้คะแนนเต็ม	

100	หมวด	2	“การวางแผนเชงิยทุธศาสตร”์ 	ไดร้อ้ยละ	99	หมวด	

6	“การจัดการกระบวนการ”	ได้ร้อยละ	97	และ	หมวด	3	“การ

ให้ความสำาคัญกับนิสิตนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง”	ได้ร้อยละ	93

	 ในภาพรวมแล้ว	 ผู้ประเมินเห็นว่า	 ผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีความมุ่งมั่นและสนับสนุนอย่าง 

เต็มที่	 ในการผลักดันสถาบันสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการด้าน

การศกึษา	โดยใชเ้กณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	(PMQA)	

มาเปน็กรอบในการพฒันาองคก์ร	รวมทัง้คณะทำางานมคีวามตัง้ใจ

และทุ่มเทเพื่อดำาเนินการตามแนวทาง	 PMQA	 ทำาให้เห็นถึง

พัฒนาการท่ีจะเกิดอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน	 โดยควรเน้นการเรียนรู้ 

และการมสีว่นรว่มของบคุลากรอยา่งทัว่ถงึ	ควรใหค้วามสำาคญักบั

ม.อ. ผา่นการรบัรองการพฒันาตามเกณฑ ์PMQA ขัน้พืน้ฐาน

(ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์	กองกลาง	ม.อ.)

การทำาความเขา้ใจกบัเกณฑ	์PMQA	อยา่งชดัเจนในทกุหมวด	ทกุร

หัส	 และให้เข้าใจความเชื่อมโยงของรหัสต่างๆ	 ภายในหมวด	

ระหวา่งหมวด	และลกัษณะสำาคญัขององคก์ร	รวมทัง้ใหร้กัษาระบบ

ที่ดำาเนินการอยู่แล้วให้คงอยู่	 เพื่อให้สามารถดำาเนินการพัฒนา

องคก์รตามเกณฑค์ณุภาพ	การบรหิารจดัการภาครฐัระดบักา้วหนา้	

(Progressive	Level)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 สำาหรับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	คือการ

ทีม่หาวทิยาลยัไดม้กีารอธบิายลกัษณะองคก์รทีช่ดัเจน	ครอบคลมุ

ทุกประเด็นที่กำาหนด	มีการมอบหมายอำานาจ	มีระบบการควบคุม

ดูแลตนเองที่ดี	 มีการกำาหนดนโยบายและทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ	

มีการนำาปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวางแผน	 มีการสื่อสาร

เพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงาน	 มีระบบการ

จัดการข้อร้องเรียน	ข้อเสนอแนะ	เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม	มีการพัฒนาและทบทวนฐานข้อมูล	 มีระบบการบริหาร

งานบุคคลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณและวิชาชีพ	 มีการประเมินผลงานที่เป็นระบบ	

และมผีลการดำาเนนิการทีโ่ดดเดน่ในประเดน็ของการบรหิารความ

อ่านต่อหน้า	6
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เสี่ยงและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ

	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ประเมินเห็นว่า	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ควรพัฒนาด้านการจัดการผลกระทบเชิงลบที่เกิดกับ

สังคมซึ่งเกิดจากการดำาเนินการของมหาวิทยาลัย	 ควรมีการ

ทบทวนแผนและการจัดทำาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล	 รวมทั้งการเปรียบเทียบผลสำาเร็จก่อนและหลังการจัดการ

บริหารความเสี่ยง	 ควรมีการวัดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ควรมีแผนการพัฒนาความสุขและการ

ประเมินความสุขของบุคลากร	 และควรมีการปรับปรุงผลการ

ดำาเนนิการในสว่นของการสรา้งความเชือ่มัน่ดา้นธรรมาภบิาลของ

นักศึกษา	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 รวมถึงการพัฒนาขีดความ

สามารถของบุคลากรให้มีผลการดำาเนินการที่ดียิ่งขึ้น

 รศ .ดร .ธวัช  ชิตตระการ 	 รองอธิการบดี

ฝา่ยวางแผนและพฒันา	กลา่ววา่	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์นำา

ระบบคุณภาพมาจัดการองค์กรตั้งแต่ปี	 2542	 ทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัย	และระดับคณะ/หน่วยงาน	ในแผนพัฒนาการศึกษา

ฉบับที่	 9	 เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ

คุณภาพต่างๆ	 จนเมื่อแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่	 10	 ระบบ

คุณภาพได้ซึมซับเข้ามาเป็นวัฒนธรรมองค์กรในหลายคณะ/ 

หนว่ยงานของมหาวทิยาลยั	ดงันัน้	เมือ่มกีารนำาเกณฑค์ณุภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	มาเป็นกรอบในการพัฒนาองค์กร	

จึงได้รับการตอบรับจากทั้งผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัย

เป็นอย่างดี

	 การเตรียมการเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินโดย	

สำานักงาน	กพร.	ที่ผ่านมาในปี	2553	นั้น	มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี

บคุลากรซึง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งรางวลัคณุภาพแหง่ชาต	ิ(TQA)	

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มาเป็นพี่เลี้ยง	 โดยมีคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษา	 และมีคณะ

เภสัชศาสตร์เป็นคณะหนึ่งที่ได้ดำาเนินการนำาร่องไปแล้ว	 มีการให้

ความรู้แก่บุคลากรทั้งองค์กร	 โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน

และภายนอกมาบรรยาย	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 สนับสนุนให้

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกวิทยาเขต	 ได้มีการ

อบรมเพิ่มประสบการณ์และความรู้	และจัดตั้งคณะทำางานรับการ

ประเมิน	ทั้ง	6	หมวด

	 ปัจจัยซึ่งทำาให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการ

รับรองการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ	 การบริหารจัดการภาครัฐ 

ขั้นพื้นฐานในครั้งนี้	 เกิดจากผู้บริหารขององค์กรทุกระดับรวมทั้ง

สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำาคัญ	สนับสนุนงบประมาณ	และให้

เวลาในการตดิตามความกา้วหนา้อยา่งตอ่เนือ่ง	ไดน้ำาการจดัระบบ

คุณภาพเข้าเป็นวาระประจำาที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมหลักของ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	 มีคณะกรรมการชุดย่อยที่มี

ประสิทธิภาพในการนำาผลจากการปฏิบัติมาเป็นส่วนประกอบใน

การพิจารณาตอบแทนผลการทำางาน

 “การที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการรับรอง

การพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 

ขัน้พืน้ฐาน (Certify Fundamental Level) ซึง่ตรวจประเมนิ

โดย สำานกังาน กพร. ในปงีบประมาณ 2553 ถอืเปน็ความสำาเรจ็

ที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากเราเพิ่งรับเงื่อนไขการประเมินดังกล่าว 

เป็นปีแรก ในขณะที่หลายสถาบันมีประสบการณ์ในการรับ 

การตรวจประเมินมาแล้วก่อนหน้านี้ถึง 2 ปี ทั้งนี้จากสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐ 20 สถาบัน ซึ่งไม่รวมมหาวิทยาลัยในกำากับ

ซึ่งยังไม่ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน มีสถาบันซึ่งผ่าน 

การรับรองในปี 2553 เพียง 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีและ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร”์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากล่าว

	 สำาหรบัทศิทางตอ่ไปของมหาวทิยาลยัในเรือ่งการพฒันา

ตามเกณฑ์คุณภาพ	การบริหารจัดการภาครัฐนั้น	จะต้องมีการให้

ความสำาคัญลงไปถึงระดับคณะ/ภาควิชาอย่างจริงจัง	 จะต้องให้

ความสำาคัญกับบางหมวดให้มีการต่อยอดจากที่ดำาเนินการไปแล้ว	

รวมทั้งนำาความรู้เรื่องนี้เข้าสู่องค์กรของนักศึกษา	 เนื่องจากระบบ

คุณภาพจะเป็นส่วนที่นักศึกษาจำาเป็นต้องรู้เมื่อเข้าทำางานใน 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 นอกจากนั้น	 มหาวิทยาลัยจะ

พยายามสรา้งความเขม้แขง็เรือ่งการพฒันาตามเกณฑค์ณุภาพตาม

แนวทาง	PMQA	เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน	PMQA	

ของสถาบันการศึกษา	และส่วนของจังหวัดใน	14	จังหวัดภาคใต้	

ตามที่ได้รับมอบหมายจาก	กพร.	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	U

ต่อจากหน้า	5
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การหล่อหลอมมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก	 
ท่ีว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เปน็กจิทีห่นึง่”	ซึง่จะทำาใหม้หาวทิยาลยัของเรามคีณุคา่และมเีกยีรตภิมูิ	
เปน็ทีศ่รทัธาของสาธารณะ	เปน็ทีภ่าคภมูขิองบคุลากรทกุฝา่ย	นกัศกึษา	
และศิษย์เก่า	 และนำาไปสู่ความภาคภูมิใจของประชาชนที่เป็นเจ้าของ
มหาวทิยาลยัทีม่คีณุคา่	ภายใตจ้ติวญิญาณนีเ้ราจะไดม้กีารประดษิฐาน
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก	และพระราชปณิธาน	รวม
ทั้งคำาสอนของทุกศาสนาตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 ในทุกวิทยาเขต	 มีวิชา
กจิกรรมเสริมหลกัสูตรและสื่อตา่ง	ๆ 	เพื่อบ่มเพาะความมจีติสาธารณะ
	 เราจะมีระบบนิเวศทางปัญญาและการเรียนรู้	 หรือ	 PSU	
Intelectual	and	Learning	Eco	System	ความหมายของมหาวทิยาลยั
คือสถานที่ที่มีวิทยาการอันยิ่งใหญ่	 เราต้องมีระบบนิเวศที่เชิญชวน
เยาวชนให้ใฝ่รู้	ตั้งคำาถาม	และแสวงหาคำาตอบ	โดยมีแหล่งความรู้มาก
เพียงพอสำาหรับแสวงหาคำาตอบ	 เราคาดหวังว่าจะสามารถร่วมกันนำา
นักศึกษาในความดูแลของ	“สงขลานครินทร์” ไปสู่การเป็นผู้รักการ
เรยีนรู	้ชา่งสงสยั	ชา่งตัง้คำาถาม	และสามารถแสวงหาคำาตอบได	้ทัง้ดว้ย
ตนเองและไดร้บัการชีแ้นะจากครอูาจารย์	ภายใตร้ะบบนีเ้ราไดเ้นน้การ
ให้นักศึกษาต้องเสาะหาวิชา	 เช่น	 การติดตามความรู้ที่ทันสมัยจาก
วารสารชั้นนำา	จากทรัพยากรการเรียนรู้ที่สมบูรณ์	เช่นห้องสมุด	ระบบ	
E-learning	 การค้นคว้าหาคำาตอบจากห้องปฏิบัติการ	 การทำาวิจัย	 
สหกิจศึกษา	 เราจะมีระบบนิเวศของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	
Multi	Cultural	Eco	System	จะช่วยหล่อหลอมนักศึกษาให้มีทักษะ
ทางสังคม	 ให้เห็นความงดงามของความต่างทางวัฒนธรรมเหมือน 
การเหน็ความงามของภูมปิระเทศทีม่ทีัง้ภเูขาและปา่ไม้	และพรอ้มทีจ่ะ
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 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ใน	“วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์”	ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	
14	 มกราคม	 2554	 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ	 ครบ	 
60	ปี	โดยขอให้	“ครู”	ของสงขลานครินทร์	ต้องสร้าง	5	ระบบนิเวศ	
ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

หนกัแลว้	ยงัทำาใหเ้ขาหา่งจากอบายมขุ	เชน่	ยาเสพตดิ	
การพนัน	 เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีน้ำาใจนักกีฬา	 ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น	
	 เราจะเป็นสวนดอกไม้หลากสี	 ที่มีพื้นที่เต็ม
ไปด้วยไม้ดอกยืนต้น	และไม้ดอกขนาดเล็ก	 เราจะอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่มีทั้งสวนและป่าที่เราได้ร่วมกัน

อธิการบดีขอให้ “ครู ม.อ.”

สร้าง 5 ระบบนิเวศ

ให้เกิดใน “สงขลานครินทร์”

อยู่ท่ามกลางความแตกต่าง
อย่างมีความสุข	 เราต้อง 
บ่ ม เ พ า ะ ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักศึกษาให้ศรัทธาในความ
เท่าเทียมกัน	และการอยู่ร่วม
กนัอยา่งเสมอภาคของมนษุย	์
U

 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กล่าวว่า	 ความเป็นครูมีความสำาคัญย่ิง	
โดยเราจะต้องฝังจิตวิญญาณของการเป็น
ครูให้เป็นรากแก้วแห่งวัฒนธรรมของ
สงขลานครินทร์	 และให้เคียงคู่กับ
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี	มหาวทิยาลยัสงขลา

นครนิทร	์คอืมหาวทิยาลยัทีแ่ทจ้รงิ	ซึง่หมายถงึการมบีคุลากรทีม่คีวาม
รู้ที่แท้จริง	 และนำาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับศิษย์ด้วยจิตวิญญาณแห่ง
ความเป็นครู	 วันนี้เราปรารถนาอย่างแรงกล้าให้	“สงขลานครินทร์” 
เป็นสถาบันแห่งอุดมคติที่มีหน้าที่หล่อหลอมเยาวชนแห่งชาติ	เพื่อให้ผู้
ปกครองมุ่งส่งลูกหลานมาเล่าเรียนที่นี่	 และเพื่อให้นักเรียนอยากมา
ฝากตัวเป็นลูกศิษย์	 ซึ่งหากจะเป็นเช่นนั้นได้	 นอกจากเราจะต้องเป็น
มหาวิทยาลยัทีม่ีคุณภาพทางวชิาการเปน็ที่ยอมรบัแล้ว	เรายังจะตอ้งมี	
“บ้าน”	ที่เหมาะสมสำาหรับเยาวชนด้วย
	 บ้านที่เหมาะสมสำาหรับเยาวชน	 ในความหมายของสงขลา
นครินทร์	 คือ	 การสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมสำาหรับการหล่อหลอม
เยาวชนให้พร้อมไปด้วยความรู้	สติปัญญา	มีจิตใจที่ดีงาม	และสุขภาพ
กายที่แข็งแรง	 เปรียบเหมือนการที่เราช่วยกันเพาะปลูกไม้นานาพันธุ์	
จนกลายเป็นป่าใหญ่	 และร่วมรักษาหวงแหนป่าที่เราช่วยกันปลูกนี้ให้
คงไว้	โดยระบบนิเวศที่ว่านี้	มี	5	ระบบด้วยกัน	คือ	
	 เราจะเป็นสวรรค์ของการออกกำาลังกาย	 ทุกวันน้ีมีน้อยคน 
ที่จะได้สัมผัส	โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองใหญ่ที่เวลาต้องถูกเบียดบังด้วย
สิ่งแวดล้อมและระบบสังคมเมือง	จนไม่มีเวลาสำาหรับตนเอง	นักศึกษา
ของเราท้ัง	 5	 วิทยาเขตต้องมีพ้ืนท่ีสำาหรับการออกกำาลังกายที่เหมาะสม	
เพือ่ใหก้ารออกกำาลงัเปน็สว่นหนึง่ของชวีติประจำาวนั	เรากำาลงัปรบัปรงุ
สนามกฬีาและพืน้ทีอ่อกกำาลงักายทกุประเภทของทกุวทิยาเขต	เพราะ
การออกกำาลงักายนอกจากจะทำาใหเ้ยาวชนมสีขุภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรง
สมบูรณ์	มีสุขภาพจิตที่ดี	มีสมาธิดี	เพื่อรองรับกับการศึกษาเล่าเรียนที่

สร้างกันมาอย่างต่อเนื่องในระยะ	 
2	 ปีที่ผ่านมา	 รวมทั้งจะกลายเป็น
สถานที่พักผ่อนของประชาชนใน
ชุมชนในวันหยุด	
	 เราจะเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีระบบนิเวศทางจิตวิญญาณ	 
ที่เรียกว่า	 PSU	 Spiritual	 Eco	
System	 ซึ่งหมายความว่าเราจะ
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์
แห่งมวลมนุษย์	 จิตวิญญาณของ
ชาวสงขลานครินทร์ทุกรุ่น	 ได้รับ
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นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง นักกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขต
ปัตตานี กล่าวว่า องค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะ 

ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษาคณะ  เครือข่ายวิชาการเอก ชุมนุมและ

องค์กรอิสระ ถือเป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม

การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  แต่ละองค์กรมีกิจกรรมที่หลากหลาย หาก

ได้มีการหล่อหลอมและนำาจุดเด่นแต่ละองค์กรมาบูรณาการเข้าด้วย

กันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นการช่วยให้การจัด

กิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ภายในคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สนอง

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย ทั้งยังช่วยสร้างอุดมการณ์

การทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ความร่วมมือ ความสามัคคี 

และความเป็นหนึ่งเดียว

 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตระหนักถึงภาวะความอ่อนแอทางจิตวิญญาณของนักศึกษา  

ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรดงักลา่วเปน็อยา่งยิง่ จงึมุง่เนน้การมสีว่นรว่มในการพฒันาและ

ฟื้นฟูค่านิยมที่ดีของนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่มี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดสัมมนาผู้นำานักศึกษา 

เตรียมพร้อมรับน้องใหม่

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนผ่านการจัดการ

ความรูใ้นการสมัมนาผูน้ำานกัศกึษา เนน้การปฏบิตังิานเพือ่ถอืประโยชน์

ของเพือ่นมนษุยเ์ปน็กจิทีห่นึง่เมือ่อยูร่ว่มกนัในสงัคม ตระหนกัถงึคณุคา่

ในการยกระดับคุณภาพชีวิต  คุณภาพของกิจกรรมในสถานศึกษาและ

การต่อยอดสู่การพัฒนาสังคม ภายใต้ปณิธานแห่งสงขลานครินทร์  

รวมทั้งบ่มเพาะศักยภาพให้นักศึกษาได้เป็นแกนหลักของการพัฒนา

และการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและสังคมสืบไป

นางสาวฮัมซะห์ สุไงบารู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิทยาศาสตร์นิเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และเลขานุการสโมสร

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าว
เพิ่มเติมว่า กิจกรรมครั้งนี้ทำาให้ได้ทราบถึงบทบาทของผู้นำาและ

ผู้ตามที่เหมาะสม กระบวนการทำางานที่สามารถทำางานร่วมกับ 

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักคิดร่วมกันในการแก้ปัญหาที่จะมี 

ตามมาอย่างเหมาะสม สิ่งหนึ่งที่ได้รับรู้เมื่ออยู่ในสังคมต่อไปคือการมี

จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อเพื่อนมนุษย์ เป็นหลัก 

ในฐานะที่เราคือตัวแทนของประชาชนส่วนหนึ่งที่ได้รับการศึกษาจาก

ภาษีของประชาชน U

	 กิจการนักศึกษา	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
จัดค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำานักศึกษา	และเตรียมการรับน้องใหม่ 
ภายใต้แนวคิด	Beyond	Love	and	Care ตอนเลือดนกกล้า	
ถลาบินถึงถิ่นไกล	ให้กับผู้นำานักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี		เมื่อวันที่	23-24	เมษายน	2554	เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้นำานักศึกษา	 มีจิตสาธารณะ	 และสร้างความ 
เปน็เครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ในดา้นการพฒันากจิกรรมนกัศกึษาใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยมี	อาจารย์สุธา	เกลาฉีด	
อาจารยเ์ลก็แซจ่วิ	อาจารยส์มพร	ชว่ยอารยี	์เปน็วทิยากรเสวนา
เรื่องผู้นำานักศึกษาที่พึงประสงค์	 เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ดี
ในการเป็นผู้นำานักศึกษา	 การบรรยายวิธีการเขียนโครงการ	
โดย	อาจารย์สุธา	เกลาฉีด	และบรรยายพิเศษ	เรื่องศักยภาพ
ภาวะผู้นำา	โดย	รศ.ดร.มารุต	ดำาชะอม
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คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี   

ร่วมกับสมาคมชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดปัตตานี	 จัดโครงการ 

ฝึกอบรมค่ายศาสนธรรมนำาสันติสุขสู่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ

โครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม	 “สานสัมพันธ์รักษ์บ้านเกิด... 

สู่สันติภาพชายแดนใต้” เมื่อวันที่ 	 6	 -	 9	 เมษายน	 2554	

ณ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี	 และชุมชน 

ชาวประมงพื้นบ้าน	 อ.ยะหริ่ง	 จ.ปัตตานี	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 

ผู้แทนกลุ่มเยาวชนจากชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน	ชุมชนชาวนา	ชุมชน

ชาวสวน	 และผู้แทนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที	่ 3	 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	กิจกรรมเรื่องเล่าจากชุมชน	

การบรรยายพิเศษเร่ืองรู้จักป่าชายเลน	คุณค่าและการรักษา	การล่องเรือ 

ศกึษาดงูาน	อ.ยะหริง่	จ.ปตัตาน	ีการศกึษาศนูยศ์กึษาธรรมชาตปิา่ชาย

เลนยะหริ่ง	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี	นิทรรศการจากสมาคมชาวประมงพื้น

บา้นจงัหวดัปตัตาน ีกจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเหน็และการนำาเสนอ

ผลการเรยีนรูเ้รือ่งราวจากปา่ชายเลนอา่วปตัตานผีา่นรปูแบบสือ่ศลิปะ

ต่าง	 ๆ	 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	 ตลอดจนมีการแสดงความสามารถ

ของเยาวชน	และการแสดงละครสะทอ้นการใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย

ในชีวิตประจำาวัน โดยนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 	

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ลงพื้นที่สานสัมพันธ์รักษ์บ้านเกิด

พร้อมฝึกจิตใช้ศาสนานำาสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัตตานี	ศึกษากรณี	:	บ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่	4	ต.ท่ากำาชำา	อ.หนองจิก	

จ.ปตัตาน	ีมาสอดแทรกกจิกรรมดงักลา่ว	เพือ่ใหเ้ยาวชนรูจ้กัการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตใิหม้ากขึน้	จากผลการดำาเนนิงาน	ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

ซึ่งมาจากต่างพื้นที่และต่างศาสนา	ได้มีโอกาสเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมทั้ง

ในดา้นศาสนา	วถิชีวีติ	การประกอบอาชพี	และเยาวชนไดม้โีอกาสเรยีน

รู้และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลมากขึ้นกว่าชุมชนหรือสังคมของตนเอง	

เป็นการสร้างสำานึกในด้านรักษาทรัพยากรธรรมชาต	ิ ความภาคภูมิใจ	

และความรกัถิน่ฐานของตนเอง	ทำาใหเ้กดิเครอืขา่ยเยาวชนอนัจะนำาไป

สู่การปรับใช้ที่เหมาะสมต่อไปกับบริบทของสังคมตนเอง	 ตลอดจน

เปน็การสนบัสนนุบทบาทความรบัผดิชอบของคณาจารยแ์ละนกัศกึษา

คณะรัฐศาสตร์	ที่มีต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อไป	U

 ผศ .ปิ ย ะ  กิ จถาวร 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า 

คณะรัฐศาสตร์	 ได้นำารายงาน 

ผลการวิจัย	 เรื่องบทบาทของ

ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านในการ

จัดการทรัพยากรชายฝั่งและการ

บงัคบัใชก้ฎหมายในพืน้ทีร่อบอา่ว
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 ดร.ฮันส์ ชูมัคเคอร์	 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ประจำาประเทศไทย	

เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	ที่ผ่านมา	 

ได้พบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดี

วิทยาเขตปัตตานี	ผศ.ผดุงยศ	ดวงมาลา	รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชมุชนสมัพนัธ์	รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี  คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 ผู้อำานวยการ	 CSCD	 

ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง	ม.อ.ปัตตานี	กับชุมชนมุสลิมในพื้นที่ และนโยบายของประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ตัวประชาคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จากนั้น	 ดร.ฮันส์	 

ชูมัคเคอร์ เป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง	“Harmony of Muslim Society in Germany : Case 

study for Deep South”	โดยมีอาจารย์ศศิวรรณ	จริงจิตร	เป็นผู้แปลการบรรยายเป็นภาษาไทย	

มีผู้ร่วมกิจกรรมรวม	300	คน	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
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การเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง มอ.กับเยอรมัน

 รศ.ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	วิทยาเขตปัตตานี	 	กล่าวว่า	

ในปัจจุบันการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร	 ทั้งนี้การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

องค์กรภายนอกช่วยสร้างให้เกิดความร่วมมือที่ดี	ตลอดจนช่วยให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งในด้านวิชาการหรืองานวิจัย	 นอกจากนี้
การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัองคก์รภายนอกชว่ยทำาใหอ้งคก์รมแีนวรว่มทีด่ทีัง้ในดา้นการบรหิาร

จัดการและเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 คณะศึกษาศาสตร์มีอายุครบ	 40	 ปี	 เมื่อปี	 2551	 

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาไดผ้ลตินกัศกึษาและพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่งและยงัยนืหยดัในการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	 ถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับภาวะความเปลี่ยนแปลงทางบริบทการ

จดัการศกึษา	แตก่ย็งัมจีดุมุง่หมายอยา่งแรงกลา้ในการพฒันาใหเ้ปน็องคก์ารทีม่คีณุภาพในศาสตร์

ของศึกษาศาสตร์และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้ใช้กลไกทางด้าน

วิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 รวมถึง 

ด้านวิจัยเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

	 อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ตระหนักถึงปัญหา

ดงักลา่วและไดใ้หค้วามสำาคญักบัการสรา้งความรว่มมอืทีด่กีบัองคก์รตา่ง	ๆ 	โดยเฉพาะหนว่ยงาน

หรือสถาบันต่างประเทศ	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นทั้งในด้าน

การเรียนการสอนและการพัฒนาความร่วมมือทางด้านงานวิจัย	 อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบ

คุณภาพของคณะในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ	จึงเห็น	จัดโครงการแลกเปลี่ยนความร่วม

มือทางวิชาการกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	U



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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	 นกัศกึษาใหมไ่ทยพทุธ	ประจำาปกีารศกึษา	2554	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีรว่มกจิกรรม
ทำาบุญตักบาตร	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2554	ณ	สำานักงานอธิการบดี	วิทยาเขตปัตตานี	U

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมกับกลุ่มบริษัทโตชิบา	ประเทศไทย		
จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม	“นำาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”	สัญจร	ครั้งที่	22	
ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  โดยมีนายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล	
สมาชิกวุฒิสภา	เป็นประธานในพิธีเปิด		ประกอบด้วยนางกอบกาญจน์	 
วัฒนวรางกูร	 ประธานกรรมการบริหาร	 บริษัท	 โตชิบา	 ไทยแลนด์	
จำากัด	ผศ.กมล	คงทอง	ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยา- 
ณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 บุคลากร	
นักเรียน	นักศึกษาร่วมงาน เม่ือวันท่ี	5	เมษายน		ท่ีผ่านมา		โดยมีผลงาน 
ที่นำามาจัดแสดงในครั้งนี้มีจำานวนทั้งหมด	74	ชิ้น	เป็นผลงานที่ได้รับ
รางวลัของเยาวชนระดบัชัน้ตา่ง	ๆ 	ตลอดจนประเภทประชาชนทัว่ไป
จากทั่ วทุกภูมิภาค  และเป็นผลงานที่ มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ  ตลอดจนเป็นโอกาสดีที่คนในพื้นที่จะได้ชมนิทรรศการ 
ดังกล่าว	U

 นายธนาพล อนันตชัยวาณิช	 นักเรียนตัวแทนมูลนิธิ
สง่เสรมิโอลมิปกิวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตรศ์กึษา	ใน
พระอปุถมัภส์มเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ	เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา	กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์	 ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่งเป็นนักเรียน
โรงเรยีนคณะราษฎรบำารงุ	จงัหวดัยะลา	ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง	
จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ	ครั้งที่	7	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วนัที	่4	-	5	พฤษภาคม	ทีผ่า่นมา	ณ	มหาวทิยาลยันเรศวร	จ.พษิณโุลก
U

	 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน
ภาษามลาย	ู กับ	 Dewan	 Bahasa	 dan	 Pustaka	ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร	์
ประเทศมาเลเซีย	 เมื่อวันที่	 22	 เมษายน	ที่ผ่านมา	พร้อมส่งนักศึกษาวิชา
เอกภาษามลายู	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เข้าร่วมอบรมภาษา
มลายูเป็นเวลา	2	สัปดาห์	โดย	Dewan	Bahasa	dan	Pustaka	รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน	 และมอบวุฒิบัตร	 ให้แก่นักศึกษาที่ 
เข้าร่วมโครงการ	U

ภาพ เป็น ข่าว
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	 โครงการศึกษาและพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบนำาร่อง	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดค่ายติววิชาคณิตศาสตร์และ 

วิชาภาษาอังกฤษ	 แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ใน	 4	 ชุมชน	 

ซึ่งเป็นชุมชนประมงต้นแบบ	 ได้แก่	 ชุมชนบ้านบางปลาหมอ,	 ชุมชนบ้านบาราโหม	 อ.เมือง

จ.ปตัตาน	ีชมุชนบา้นปาตาบาระ	อ.สายบรุ	ีจงัหวดัปตัตาน	ีและชมุชนบา้นตอืลาฆอปาลสั	อ.เมอืง	

จังหวัดนราธิวาส	เมื่อวันที่	26	-	29	เมษายน	2554	ณ	อาคาร	19	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในชุมชนที่ขาดโอกาสเรียนพิเศษนอกห้องเรียนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนโดยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและ 

	 วทิยาลยัอสิลามศกึษา	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขต
ปตัตาน	ีจดัโครงการพฒันาวทิยากรและครสูอนอสิลามศกึษาในโรงเรยีน
ของรัฐ	คือจังหวัดยะลาเขต	1	และ	2	รุ่นที่	3 จำานวน	145	คน	โดยมีนาย
อภินันท์	 ซื่อธานุวงศ์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา    เป็นประธานพิธี 
เปิดโครงการ	 เมื่อวันที่	 19	 -	 21	 เดือนเมษายน	 2554  ที่ผ่านมา	 

ณ	โรงแรมปาร์ควิว	จ.ยะลา ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อหลักสูตรอิสลามศึกษา	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	
เรื่องหลักการวัดและการประเมินผลการประเมินตามสภาพจริง	 เรื่องระเบียบการวัดและประเมินผล	 เรื่องการปรับบุคลิกภาพความเป็น 
ครูอิสลามศึกษา	และเรื่องการวัดและการประเมินผลภาคปฏิบัติ	(ด้านความรู้	(K),	ด้านเจตคติ	(A)	และด้านทักษะกระบวนการ	(P)	)	พร้อมทั้งการ 
นำาเสนอและอภิปรายโดยผู้เข้าร่วมและวิทยากร	U

 น.ส.สุธีรา ศรีสุข 	 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์

การอาหารและโภชนาการ	 โดยมี  ผศ.ดร.จารุวรรณ	 มณีศรี	 และ	 ดร.พายัพ	 มาศนิยม  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์  ได้รับรางวัลประเภทการนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น	 กลุ่มที่	 2	 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	

เทคโนโลยีชีวภาพ	 และวิทยาศาสตร์ศึกษา	 เรื่อง	 “การคัดแยกยีสต์จากกล้าเชื้อขนมถ้วยฟูพื้นบ้าน” 

ในการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้ งที่  3 	 เมื่ อวันที่ 	 14	 - 	 15	 มีนาคม	 2554 

ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จ.พิษณุโลก		U

เครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 โดยมี	 อาจารย์สุธา	 เกลาฉีด	 รองคณบดี

ฝา่ยกจิการนกัศกึษา	คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี

เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกิจกรรมในครั้งนี้		U



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 สถาบันศึกษา
เศรษฐศาสตร์แห่งสตอกโฮล์ม	 มหาวิทยาลัยลุนด์	 ประเทศสวีเดน	 ร่วมจัดการอบรมวิธีการวิเคราะห์ในทางสถิติและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับ 

ความขัดแย้ง	 เมื่อวันที่	 31	 มีนาคม	 -	 1	 เมษายน	 ที่ผ่านมา  ณ	 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 คณะรัฐศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 โดยมีคณาจารย์	 
นักวิชาการศึกษา	และนักศึกษาระดับปริญญาโทร่วมอบรมจำานวน	25	คน 
 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี	 ผู้อำานวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีกลา่ววา่	การจดัอบรมครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็การเพิม่พนูทกัษะการวจิยัเชงิคณุภาพใหแ้กน่กัวจิยั	รุน่ใหมข่องมหาวทิยาลยั
สงขลาครินทร์	ในการทำาความเข้าใจปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อน	เกิดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
	 ผู้อำานวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		 
กล่าวเพิ่มเติมว่า	 การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการวิเคราะห์ทางสถิติกับข้อมูลความขัดแย้ง	 โดย	 
รศ. ดร.แอนเดอร ์องิคเ์วล	สถาบนัศกึษาเศรษฐศาสตรแ์หง่สตอกโฮลม์	และในวนัพรุง่นีเ้ปน็การอบรมเชงิปฏบิตักิารในหวัขอ้การวเิคราะหค์วามขดัแยง้
โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์	หรือ GIS	โดย	รศ.ดร.แมงกุส	แอนเดอร์สัน	มหาวิทยาลัยลุนด์	ประเทศสวีเดน	คาดว่านักวิชาการ	นักวิจัยที่
ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 จะได้นำาเทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลความขัดแย้งด้วยสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไปใช้ 
ในงานวจิยั	เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจมติดิา้นพืน้ทีข่องความขดัแยง้	อนัจะนำาไปสูก่ารแสวงหาขอ้เสนอแนะทางนโยบายในการแกป้ญัหาความขดัแยง้ตอ่ไป	

U

สถานวิจัยความขัดแย้งและ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

จัดการอบรมวิธีการวิเคราะห์ ในทางสถิติ

และภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้ง

	 คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วทิยาเขตปตัตาน	ี	นำาคณาจารยแ์ละนกัศกึษาคณะวทิยาการ

สื่อสาร	 ชั้นปีที่	 4	 ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อและการ

ประชาสัมพันธ์	 เพื่อเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนโดย

การเรยีนรูจ้ากผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่สารมวลชน	ณ	กรงุเทพฯ	

เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	U

	 สำานักงานวิชาการและบริการชุมชน	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 จัดค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชน	 ภาคฤดูร้อน	 ปีที่	 17	 ให้แก่เยาวชนมุสลิม 
ในจังหวัดภาคใต้	รวม	60	คน	ณ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา	เมื่อวันที่	7-16	เมษายน	2554	U
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นางสาววนัชพร อนุกานนท์ มาจากโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า "ตั้งใจเลือก
เรียนวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ อนาคตตั้งใจอยากเล่นการเมือง อยากทำางาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเรียนสาขานี้จะได้เรียนรู้ด้านภาษาต่าง ๆ  ด้วย และที่สำาคัญอยาก
เปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนสถานที่มาทางภาคใต้ เพราะใช้ชีวิตที่ จ.จันทบุรี มาตั้ง 18 ปีแล้ว อยากเรียนรู้ 
อะไรใหม่ ๆ บ้าง ซึ่งคุณพ่อเคยรับราชการอยู่ที่ปัตตานี จึงไว้วางใจให้ตนมาเรียนที่นี่ เพราะในความเป็น
จริงสถานการณ์ไม่ได้น่ากลัวอย่างในสื่อต่าง ๆ ที่เราได้รับ แต่สิ่งที่ต้องปรับตัวก็มีหลายอย่าง เช่น อาหาร 
การกิน ที่ทางใต้จะมีกลิ่นและรสจัดกว่า แต่ก็เชื่อว่าสามารถเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่นี่ได้"

นางสาวทิพวรรณ พุทธรักษา (น้องมด) นักเรียนจากโรงเรียนมัญจาศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น "ตั้งใจเลือกเรียนวิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอย่างเจาะจงค่ะ เพราะส่วนตัวอยากเป็นครู
สอนเด็กนักเรียน และทราบว่าหลักสูตรที่นี่ดีที่สุด ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของการ
สร้างครูที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาชีพและจริยธรรมของความเป็นครู และที่สำาคัญอยากลอง
เปลี่ยนบรรยากาศมาใช้ชีวิตทางภาคใต้บ้าง อยากเรียนรู้สังคมที่มีความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งที่นี่มีเพื่อน ๆ ชาวมุสลิมเยอะ ส่วนเรื่องของสถานการณ์ไม่ได้กังวลอะไรมาก 
เพราะเชื่อในระบบการดูแลความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยค่ะ"
 ดา้นนายนศรนิทร ์พทุธรกัษา พีช่ายของนางสาวทพิวรรณ พทุธรกัษา ไดเ้ปดิเผยวา่ 
"พอทราบว่าน้องสาวสอบระบบ Admission ได้คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ก็รู้สึกเป็นห่วง 
ในเรื่องของสถานการณ์ แต่น้องสาวยืนยันที่จะมาเรียนที่นี่ ก็ไม่ขัดข้อง และมหาวิทยาลัยได้
จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักอยู่ภายในหอพักมหาวิทยาลัย ก็คลายความกังวลได้ระดับหนึ่ง 
และไว้วางใจในระบบการดูแลความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ที่สำาคัญได้ลงมาเห็นพื้นที่ด้วย 
ตัวเอง ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่สื่อได้นำาเสนอผ่านทางสื่อโทรทัศน์"

นางสาวฐิติภรณ์ ขามพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า "เลือกคณะรัฐศาสตร์ 
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.อ.ปัตตานี เป็นอันดับหนึ่ง และการท่องเที่ยว ม.อ.ตรัง เป็นอันดับสอง เมื่อผลคะแนนได้
คณะรฐัศาสตร ์สาขาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดใีจมาก แตก่ลวัสถานการณ ์เพราะตอ้งการทำางานกระทรวงการตา่งประเทศ 
หรอืงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาวตา่งชาต ิเพือ่สรา้งสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศไทยกบันานาชาต ิในขณะทีค่รอบครวัไมเ่หน็ดว้ยใหม้าเรยีน 
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เมื่อมาถึงเหตุการณ์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ที่สำาคัญได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่ 
แตกต่าง ที่ผ่านมาเคยใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำาให้เกิดความประทับใจ"

นางสาวพัชรียา ทองแดง (น้องแพร) นักเรียนจากโรงเรียนลือคำาหาญวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
กลา่ววา่ "ตนเลอืกคณะวทิยาการสือ่สาร วชิาเอกนเิทศศาสตร ์เพราะปกตเิปน็คนพดูไมเ่กง่ คดิวา่การทีไ่ดเ้รยีนในคณะวทิยาการ
สื่อสาร จะทำาให้สามารถพัฒนาความกล้า ความสามารถ ซึ่งอาจจะแปลกจากคนอื่น ๆ ที่เลือกในสิ่งที่ชอบ แต่ตนขอเลือก 
ในสิ่งที่จะสามารถเข้ามามีผลและเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีได้ และคิดว่าการมาเรียนที่ ม.อ.ปัตตานี ต้องอาศัยการ 
ปรับตัวมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ภาษาสื่อสาร แต่ก็เชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคในการที่จะเรียน  
ส่วนในเรื่องของสถานการณ์ ไม่ได้มีความกังวลมากนัก เพราะมีญาติอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ทุกคนก็คอยดูแลตนอยู่แล้ว"

นางสาวณัฐภัทรา ธีระประภาส นักเรียน
จากโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า "ตั้งใจเลือกมาเรียนวิชา
เอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยตรง เพราะมั่นใจในหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่นี่มาก เพราะตั้งใจว่าจบมาอยากเป็นล่ามภาษาจีน 
หรือทำางานเป็นไกด์นำาเที่ยวของชาวจีน ซึ่งในตอนแรก 
ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้มา แต่ตนเองยืนยันว่าจะมา
เรียนที่ ม.อ.ปัตตานี ประกอบกับมีญาติอยู่ทางภาคใต้ 
ผูป้กครองจงึไวว้างใจใหม้าเรยีนทีน่ีไ่ด ้สว่นตวัคาดหวงั
มากกับการเรียนภาษาจีนที่นี่ อยากศึกษาหาความรู้ 
ให้ดีที่สุด เพื่อจบไปจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มี 
ความรู้ความชำานาญด้านวิชาชีพอย่างแท้จริง"

นายพีรเพชร เจียรมาศ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ นนทบรุ ีไดส้อบผา่น Admission ในคณะรฐัศาสตร ์สาขาการ
ปกครอง กล่าวว่า "เลือกคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปตัตาน ีเปน็อนัดบัสอง รองจากคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ เพราะสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทำาใหค้นหวาดกลวัไมก่ลา้มาเรยีน จงึมัน่ใจวา่ สอบเขา้คณะรฐัศาสตรท์ี่
นี่ได้อย่างแน่นอน สำาหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเฉย ๆ พ่อแม่เพียง
กำาชบัวา่ มาเรยีนแลว้ตอ้งเรยีนใหจ้บ ทีผ่า่นมาผลการเรยีนไดเ้กรดเฉลีย่  
สามกว่ามาตลอด หวังว่าจะผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้เข้าศึกษา
ที่คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และต้องปรับตัวเรื่องอาหารการกิน  
แตไ่มไ่ดก้งัวลอะไร ใจจรงิอยากเลอืกสาขาความสมัพันัธร์ะหวา่งประเทศ
มากกว่าสาขาการปกครอง แต่มีปัญหาที่ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ"



มหา	วิ	ทยา	ลัยฯ	 	 ได้	ต้ัง	ปณิธาน	ท่ี	จะ	มุ่ง	ม่ัน	ทำา	ภารกิจ	หลัก	ของ	มหา	วิ	ทยา	ลัยฯ	 	 ให้	สัมฤทธ์ิ	ผล	และ 
ตาม	รอย	เบื้อง	พระ	ยุคลบาท	ของ	สมเด็จ	พระ	มหิ	ตลาธิเบ	ศร	 อดุลย	เดช	วิกรม	 พระบรมราช	ชนก	 
ดังพระ	ราช	ดำารัส	ของ	พระองค์	ท่าน	ที่	ว่า

“ขอ ให้ ถือ ประโยชน์ ส่วน ตัว เป็น ที่ สอง
ประโยชน์ ของ เพื่อน มนุษย์ เป็น กิจ ที่ หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติยศ จะ ตก แก่ ท่าน เอง
ถ้า ท่าน ทรง ธรรมะ แห่ง อาชีพ ไว้ ให้ บริสุทธิ์”

กว่า	40	ปี	ของ	มหาวิทยาลัย	สงขลา	นครินทร์	วิทยาเขต	ปัตตานี	มุ่ง	ผลิต	บัณฑิต	ทุก	ระดับ	ให้	มี	
ความ	รู้	คุณ	ธรรม	จริยธรรม	มี	ความ	เป็น	ผู้นำา	และ	วิสัย	ทัศน์	กว้าง	ไกล	สอดคล้อง	กับ	ความ	ต้องการ	
ของ	สังคม	และ	มี	คุณภาพ	เป็น	ท่ี	ยอมรับ	ใน	ระดับ	ประเทศ	และ	นานาชาติ	 คือ	การ	ทำา	หน้าท่ี	ผลิต	บัณฑิต	
ปัจจุบัน	วิทยาเขต	ปัตตานี	เปิด	สอน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	โท	และ	เอก	ดังน้ี
คณะ ศึกษา ศาสตร์

จัด	ต้ัง	ข้ึน	เม่ือ	พ.ศ.	2511	ท่ี	คณะ	ศึกษา	ศาสตร์	ได้	ผลิต	บัณฑิต	มี	คุณภาพ	มากว่า	40	ปี
ระดับ ปริญญา ตรี 5 ปี

-	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	คณิตศาสตร์,	ฟิสิกส์,	เคมี,	ชีววิทยา,	วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	ภาษาไทย,	ภาษาอังกฤษ
-	 (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)	 การประถมศึกษา,	 ศิลปศึกษา,	 พลศึกษา,	 สุขศึกษา,	 เทคโนโลยี

สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ระดับ ปริญญา ตรี 4 ปี

-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	จิตวิทยา,	เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
ระดับ ปริญญา โท

-		(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	 การบริหารการศึกษา,	 จิตวิทยาการศึกษา,	 หลักสูตรและการ
สอน,	การวัดผลและวิจัยการศึกษา,	เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา,	ศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน,	
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
ระดับ ปริญญา เอก

-	(ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)	การบริหารการศึกษา,	ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี

-	 (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)	วิชาชีพครู
	 นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี	 5	 ปี	 จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเร็จ 

การศึกษา	ซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
คณะ	ศึกษา	ศาสตร์	มุ่ง	เน้น	ความ	เป็น	เลิศ	ทาง	วิชาการ	 และ	เป็น	สถาบัน	ที่	ผลิต	ครู	วิชาชีพ	และ

บุคลากร	ทางการ	ศึกษา	เป็น	ที่	ยอมรับ	ใน	ระดับ	ประเทศ	เนื่องจาก	มี	องค์	ความ	รู้	ทาง	ด้าน	วิชาชีพ	มี	
ทักษะทาง	สังคม		 ด้วย	สภาพ	แวดล้อม	การ	เรียน	รู้	ที่	ใช้	นวัตกรรม	เทคโนโลยี	ที่	ทัน	สมัย	สนับสนุน	การ	
เรียน	การ	สอน	 บัณฑิต	จึง	มี	ความ	รู้	ทาง	ด้าน	วิชาชีพ		นำา	ไป	ใช้ได้	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	และ	ประสิทธิผล	
เว็บไซต์	:	http://eduit.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร	:	0	7333	1301
คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

จัด	ตั้ง	ขึ้น	เมื่อ	วัน	ที่	 23	 เมษายน	 2517	 กว่า	 35	 ปี	ที่	คณะ	มนุษยศาสตร์	และ	สังคมศาสตร์	 
มีชื่อ	เสียง	และ	ความ	โดด	เด่น	ด้าน	การ	เรียน	การ	สอน	สาขา	วิชา	ต่าง	ประเทศ	 โดย	เฉพาะ	 ภาษา	จีน	
ภาษา	เกาหลี	 และ	ภาษา	ญี่ปุ่น	 รวม	ถึง	ภาษา	ไทย	ที่	มี	คุณภาพ	 เป็น	ที่	ยอมรับ	ใน	ระดับ	ประเทศ	
นอกจาก	นี	้ยงั	ม	ีสาขาสงัคมศาสตร	์ภมูศิาสตร	์ประวตัศิาสตร	์พฒันา	สงัคม	การ	จดัการ	สารสนเทศ	
เศรษฐศาสตร์	พัฒนาการ	 การ	เรียน	การ	สอน	เน้น	การ	ฝึก	ประสบการณ์	จริง	อย่าง	เข้ม	ข้น	จาก	 
ห้อง	ปฏิบัติ	การที่	มี	คุณภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย,	 สาขาภาษาจีน,	 สาขาภาษาจีน	
(หลักสูตรนานาชาติ),	 สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา,	 สาขาภาษาอาหรับ,	 สาขาภาษาญ่ีปุ่น,	 
สาขาภาษาเกาหลี,	สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาภาษาฝร่ังเศส,	สาขาภาษาเยอรมัน,	สาขาการจัดการ
สารสนเทศ,	 สาขาประวัติศาสตร์,	 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,	 สาขาพัฒนาสังคม,	 
สาขาปรัชญา

-	 (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)	แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ,	เศรษฐกิจอาเซียน
-	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาภูมิศาสตร์
-	 (บริหารธุรกิจบัณฑิต)	แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ,	การบัญชี

ระดับ ปริญญา โท
-	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทย,	 สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาพัฒนาสังคม,	 สาขา

การจัดการสารสนเทศ
ระดับ ปริญญา เอก

-	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์	:	http://huso.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร.	0	7333	1304	โทรสาร	0	7331	2232

คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
จัด	ตั้ง	ขึ้น	เมื่อ	วัน	ที่	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็น	คณะ	ที่	มี	ความ	พร้อม	และ	มี	ศักยภาพ	ทาง 

การ	สอน	และการ	วิจัย	ทาง	วิทยาศาสตร์	 มี	ความ	เข้ม	แข็ง	ทาง	วิชาการ	สาขา	วิทยาศาสตร์ประยุกต์	
วิทยาศาสตร์	บริสุทธิ์และ	ด้าน	เทคโนโลยี	 จน	ได้	รับ	ความ	ไว้	วางใจ	จาก	มหาวิทยาลัย	ต่างๆ	 ใน	ต่าง	
ประเทศ	ให	้ความ	รว่ม	มอืทาง	วชิาการ	โดย	เฉพาะ	ประเทศ	ฝรัง่เศส	ใน	สาขา	วชิา	เทคโนโลยี	ยาง	และ	
พอ	ลิ	เม	อร์	 เคมี	อุตสาหกรรมซึ่ง	มี	แหล่ง	อุตสาหกรรม	ใน	พื้นที่	 เช่น	 อุตสาหกรรม	ยางพารา	
อุตสาหกรรม	ประมง	 อุตสาหกรรมอาหาร	ทะเล	 คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 ยัง	มี	ความ	
แข็งแกร่ง	ทาง	ด้าน	คณิตศาสตร์	ประยุกต์สถิติ	วิทยาการ	คอมพิวเตอร์	เทคโนโลยี	การ	ประมง		และ	
วิทยาศาสตร์	การ	อาหาร	และ	โภชนาการวิธี	วิทยาการ	วิจัย	ซึ่ง	มุ่ง	ผลิต	บัณฑิต	ใน	สาขา	วิชา	ที่	มี	ความ	
ต้องการ	ของ	ตลาด	แรงงาน	สูง
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 เทคโนโลยียาง,	เทคโนโลยีการประมง,	คณิตศาสตร์ประยุกต์,	วิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ,	 เทคโนโลยีการเกษตร,	 เคมี-ชีววิทยา,	 เคมีอุตสาหกรรม,	 ฟิสิกส์,	 เทคโนโลยีการประมง,	
วิทยาศาสตร์นิเทศน์,	วิศวกรรมเคมี,	วิทยาศาสตร์นิเทศ
ระดับ ปริญญา โท

-	 เคมีประยุกต์,	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	ฟิสิกส์พอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย,	วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ,	ชีววิทยาประยุกต์
ระดับ ปริญญา เอก

-	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์	:	http://www.sat.psu.ac.th/	เบอร์	โทร.	0	7333	1303	โทรสาร	0	7333	5130

วิทยาลัย อิสลาม ศึกษา
จัด	ตั้ง	ขึ้น	เมื่อ	วัน	ที่	 11	 ธันวาคม	 2532	 มุ่ง	ผลิต	บัณฑิต	ให้	มี	ความ	รู้	เทียบ	เท่า	ต่าง	ประเทศ	 

เปิด	สอนวิทย	อิสลาม	นานาชาติ	 วิทยาการ	อิสลาม	 เศรษฐศาสตร์	อิสลาม	 โดย	ประสาน	ความ	 
ร่วม	มือ	กับ	มหาวิทยาลัยและ	องค์กร	ใน	ต่าง	ประเทศ	 บัณฑิต	จึง	มี	ความ	พร้อม	ใน	การ	สื่อสาร	และ	การ	ใช้	
ภาษา	ต่าง	ประเทศ	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาอิสลามศึกษา,	 สาขากฎหมายอิสลาม,	 สาขาเศรษฐศาสตร์และการ
จัดการในอิสลาม,	สาขาตะวันออกกลางศึกษา,	สาขาครุศาสตร์อิสลาม

-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา	(หลักสูตรนานาขาติ)
ระดับ ปริญญา โท

-	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา	(ครุศาสตร์อิสลาม,	ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลามชะรีอะหฺ,	อุศูลุดดีน,	มุสลิมศึกษา)

-	 (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ระดับปริญญาเอก

-	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์	:	http:/www.cis.psu.ac.th/	เบอร์	โทร.	0	7333	1305	โทรสาร	0	7334	8726

คณะ วิทยาการ สื่อสาร
ผลติ	บณัฑติ	เปน็	นกั	สือ่สาร	มวลชน	และ	นกั	ออกแบบ	และ	ผลติ	สือ่	แอ	น	ิเม	ชนั	ผลติ	รายการ	วทิยแุละ	

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

-	 (นิเทศศาสตรบัณฑิต)	สาขานิเทศศาสตร์	
-	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจัดการ			
-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขานวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ
เว็บไซต์	:	http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร./โทรสาร	0	7334	9692

คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์
มุ่ง	เน้น	ให้	บัณฑิต	มี	ความ	รู้	ใน	วิชาชีพ	 มี	คุณภาพ	ตาม	มาตรฐาน	สากล	 โดย	เฉพาะ	การ	สร้าง	ความ

เข้าใจ	และ	สร้าง	ทักษะ	ด้าน	ศิลปกรรม	ชั้น	สูง	แก่	บัณฑิต		 ควบคู่	ไป	กับ	การ	สร้าง	เสริม	คุณธรรม	ใน	วิชาชีพ	
บัณฑิต	สามารถ	สร้างสรรค์	งาน	ด้าน	ศิลปะ	ที่	มี	เอกลักษณ์	ของ	ท้อง	ถิ่น	และ	ของ	ชาติ	ตลอด	จน	การ	วิจัย
ค้นคว้า	องค์	ความ	รู้	ใหม่	 ส่ง	ผล	ให้	บัณฑิต	คณะ	ศิลปกรรม	ศาสตร์	เป็น	ที่	ต้องการ	ของ	หน่วย	งาน	ทั้ง	ภาค	รัฐ
และ	ภาค	เอกชน	เนื่องจาก	เป็น	สาขา	ที่	ตลาด	ยัง	มี	ความ	ต้องการ
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 (ศิลปบัณฑิต)	สาขาวิชาทัศนศิลป์,	ศิลปะการแสดง
-	 (ศิลปบัณฑิต)	ศิลปะการแสดง	(ต่อเน่ือง),	ศิลปะประยุกต์	(ต่อเน่ือง)
เว็บไซต์	:	http://finearts.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร./โทรสาร	0	7331	3126

คณะ รัฐศาสตร์
การ	จัด	ตั้ง	คณะ	รัฐศาสตร์	 เน้น	การ	วิจัย	และ	บริการ	วิชาการ	ด้าน	รัฐศาสตร์	ทั้ง	ระดับ	ท้อง	ถิ่น	และ

ระดับ	สากล	เพื่อ	สร้างสรรค์	งาน	สังคม	 รวม	ถึง	เป็น	องค์กร	ที่	พัฒนา	ความ	รู้	 โดย	เฉพาะ	การ	วิจัย	ทาง	ด้าน
การเมือง	การ	ปกครอง	สังคม	และ	เศรษฐกิจ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	เพื่อ	ให้	บัณฑิต	ได้	เรียน	รู้	ข้อ	เท็จ	จริง	และ	สร้าง
ประสบการณ์ใน	ฐานะ	นัก	ปกครอง
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 (รัฐศาสตรบัณฑิต)	สาขาการปกครอง,	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	นโยบายสาธารณะ
	การปกครองท้องถ่ินจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์:	http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/	เบอร์	โทร./โทรสาร	0	7331	2269

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่ในการ

ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล		เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2555
บัณฑิต ศึกษา

เป็น	หน่วย	งาน	กลาง	เทียบ	เท่า	คณะ	มี	ภารกิจ	ใน	การ	รับ	สมัคร	คัด	เลือก	บุคคล	เข้า	ศึกษา	และ	จัดการ
ใน	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	โดย	ประสาน	งาน	กับ	คณะ	ที่	เปิด	สอน

สวัสดิการ และ สิ่ง อำานวย ความ สะดวก
หอพัก

-	 หอพักนักศึกษา	11	หอ	นักศึกษาช้ันปี	1	มี
สิทธ์ิอยู่หอพักทุกคน
ประกัน สุขภาพ

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

ในโรง	พยาบาล	สงขลา	นครินทร์	 โรง	พยาบาล	ปัตตานี 
โรง	พยาบาล	ยะลา

(4)	กรณี	อุบัติเหตุ	มี	สิทธ์ิ	เข้า	รับ	การ	รักษา	
พยาบาล	ท้ัง	ใน	โรง	พยาบาล	ของ	รัฐ		 เอกชน		 คลินิก 

และ	โพ	ลี	คลินิกทั่วโลก
ทุน การ ศึกษา และ เงิน ยืม เพื่อ การ ศึกษา

(1)	 ทุนการศึกษาท่ัวไป
(2)	 ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 -	 เงินยืมเพ่ือการศึกษา	 นักศึกษาสามารถ

ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน	2,000	บาท
	 	 -	 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา	รัฐบาลจัดต้ัง

กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม	 
ไม่เกิน	100,000	บาท/คน/ปี

	 	 -	 ทุนเรียนฟรี	250	ทุน	ๆ 	ละ	50,000	บาท
ต่อปีการศึกษา	จนจบหลักสูตร

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Prince of Songkla  University, Pattani Campusม 



วิสัย ทัศน์
 “เป็นสถาบนัอดุมศกึษาชัน้นำา มุง่ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ
และสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นในสังคมพหุ
วฒันธรรม โดยใชก้ารวจิยัและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเปน็ฐาน”
 “To be a reliable leading higher educational 
institution, to produce qualified graduates and to 
create a body of knowledge for local multicultural 
society, based on research and appropriate tech-
nology” 

พันธ กิจ
	 1.	บู รณาการองค ์ความรู ้ประยุกต ์สู ่ การสอนเพื่ อ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
	 2.	สร ้างองค์ความรู ้ โดยการวิจัยเพื่อการพัฒนาและ

แก้ปัญหาสังคม
	 3.	พัฒนาและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะกับ 

วิถีชีวิตชุมชน
	 4.	ส่งเสริม	อนุรักษ์และฟนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 5.	สร ้างความร ่วมมือด ้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

กับนานาชาติ	เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาในภูมิภาค
	 6.	เป ็นองค ์กรบริหารโดยใช ้หลักธรรมาภิบาลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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