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ผู้ประกอบการพึงพอใจบัณฑิตม.อ.

ด้านความซื่อสัตย์มีศีลธรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยระดับความพึงพอใจของ

นายจ้างผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งในด้านความรู้

ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ความรู้ความสามารถทั่วไป บุคลิกภาพ และ

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบความ

พงึพอใจของนายจา้งหรอืผู้ใช้บณัฑติระหวา่งภาครฐักบัภาคเอกชนตามกลุม่สาขา

วิชาการศึกษาดังกล่าวได้มีการทำทุก2ปี

สำหรับการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร์รุน่ปีการศกึษา2550โดยใช้วธิีการวจิยัเชงิสำรวจจากนายจา้งของ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้งานทำแล้วจำนวน3,501คนโดย

การส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ถึงนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตในช่วงเดือนสิงหาคม

-กันยายน2552และได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน1,180ฉบับคิดเป็นร้อยละ

38.2 ของแบบสอบถามที่ส่ง พบว่า นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย7.81)โดยมีความ

พึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(ค่าเฉลี่ย 8.26) และมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้

ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ด้านความรู้

ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก

ในความสามารถในการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และแสวงหาความรู้ใหม่

เพือ่พฒันางานความรู้เกีย่วกบังานที่รบัผดิชอบและความสามารถในการประยกุต์

ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานที่ได้รับมอบหมาย บัณฑิตที่ได้รับความพึงพอใจใน

ด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะศิลปศาสตร์

และคณะการบริการและการท่องเที่ยว

ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก

ในความมีระเบยีบวนิยัในการทำงานความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการทำงาน ยกเว้นความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับพึงพอใจ โดยบัณฑิตที่ได้รับความพึงพอใจใน

ดา้นนี้สว่นใหญ่เปน็บณัฑติคณะการบรกิารและการทอ่งเทีย่วคณะนติศิาสตร์และ

คณะเภสัชศาสตร์

ด้านบุคลิกภาพ นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากในการให้ความ

ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน และความมี

มนุษยสัมพันธ์ โดยบัณฑิตที่ได้รับความพึงพอใจในด้านนี้ส่วนใหญ่

เป็นบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว

คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์และ

คณะศึกษาศาสตร์

ดา้นคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี

นายจ้าง/ผู้ ใช้ บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ในความซื่อสัตย์สุจริต การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

อันดีและความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

โดยบัณฑิตที่ได้รับความพึงพอใจในด้านนี้ส่วนใหญ่

เป็นบัณฑิตคณะการบริการและการท่องเที่ยว

คณะ ศิ ล ปก ร รม ศ าสต ร์  คณะ ศึ ก ษ า ศ าสต ร์ 

คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยอิสลามศึกษา

เมือ่มีการเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่

ของความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ กับ

ภาคเอกชนพบวา่มีสว่นของความพงึพอใจที่แตกตา่งกนั

ยกเว้นด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่ทั้ง2ภาคส่วนมีส่วน

ของความพึงพอใจที่สอดคล้องกันg
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พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี21

วันที่8กันยายน2515

****************

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัด

ชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้ว

ศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วย

จึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือ

ที่มาเว็บไซต์http://www.ch7.com/news/news_speech.aspx)

	 มุม	หนึ่ง...ใน	เขต
	รั้ว	สี	บลู
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เมื่อเวลา18.00น.วันที่21พฤศจิกายน2553สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัด

งานสืบสานประเพณีลอยกระทงโดยมีผศ.นพพรเหรียญทองรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต

ปตัตานีเปน็ประธานในพธิีเปดิกจิกรรมประกอบดว้ยขบวนแห่นางนพมาศการประกวดกระทงประกวดนางนพมาศประกวดหนูน้อยนพมาศการออก

ร้านจำหน่ายสินค้าและการแสดงตระการตา

ผศ.นพพรเหรียญทองรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วทิยาเขต

ปัตตานี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงเป็นประจำ

ทุกปี เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบไป สำหรับปีนี้กำหนดจัดงานประเพณีวันลอย

กระทงเมื่อที่21พฤศจิกายน2553เป็นต้นไปณอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ในงานประกอบดว้ยขบวนแห่นางนพมาศการประกวดกระทง2ประเภทคอืประเภทความคดิและประเภทสวยงาม

การประกวดหนูน้อยนพมาศ  ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเด็กหญิงและเด็กชาย อายุ 4-6 ปี แต่งกายชุดประจำชาติไทย

การประกวดนางนพมาศ ผู้เข้าประกวดต้องเป็นสาวโสดอายุ 17 - 25 ปี แต่งกายชุดประจำชาติไทยการแสดงดนตรี

การแสดงนาฏศิลป์ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยให้หน่วยงานราชการบริษัทห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไป ส่งขบวน

แห่นางนพมาศนางนพมาศหนูน้อยนพมาศและกระทงโดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวดกระทง2ประเภท

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล3,000บาทได้แก่นายอับดุลเลาะมานปูนิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล2,000บาทได้แก่นายซุลกิฟรีอาลี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล1,000บาทได้แก่คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล3,000บาทได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล2,000บาทได้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล1,000บาทได้แก่นางสมฉายยอดใจ

ผลการตัดสินหนูน้อยนพมาศ

หนูน้อยนพมาศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย ได้แก่ เด็กหญิงศุภกานต์ บุญพิพัฒน์

กองธุรการสำนักงานอธิการบดีม.อ.ปัตตานี

รองหนูน้อยนพมาศอันดับ1เงินรางวัล3,000บาทได้แก่เด็กหญิงชฌาณาอิสกันดาร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองหนูน้อยนพมาศอันดับ2เงินรางวัล2,000บาทได้แก่เด็กหญิงอรณีเด็ดทิพย์โรงเรียนจ้องฮั้วขวัญใจประชาชนเงินรางวัล3,000บาท

พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย ได้แก่  เด็กหญิงศุภกานต์  บุญพิพัฒน์ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี  ม.อ.ปัตตานี และ

เด็กหญิงชฌาณาอิสกันดาร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการตัดสินนางนพมาศ

นางนพมาศเงินรางวัล10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายได้แก่นางสาวสายใจแก้วเขียวคณะศิลปกรรมศาสตร์

รองนางนพมาศอันดับ1เงินรางวัล8,000บาทได้แก่นางสาวณิชกานต์นุ่นคันชูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองนางนพมาศ อันดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท ได้แก่  นางสาวภัทรพร จันทร์สุข  คลินิกหมอศิริวัฒน์ขวัญใจประชาชน เงินรางวัล

5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย ได้แก่ นางสาวสุทธาศิณี สร้างคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัล สาวหน้าใส ได้แก่

นางสาวณิชกานต์นุ่นคันชูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์g

ชาวปัตตานีร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ณม.อ.ปัตตานี
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บันทึกเทปโทรทัศน์“ถวายพระพร5ธันวามหาราช”

ผศ.นพพร เหรียญทอง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พฒันาระบบมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์วทิยาเขตปตัตานีนำ

คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ“ถวาย

พระพร5ธนัวามหาราช”ณสถานีวทิยุโทรทศัน์แหง่ประเทศไทย

จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553g

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจดับรรยายหลกัเกณฑ์แตง่ตัง้บคุคล

ให้มีตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตปัตตานี จัดบรรยาย

หลักเกณฑ์แต่งตั้งบุคคลให้มีตำแหน่งทางวิชาการ ผศ./รศ./ศ. ให้กับ

อาจารย์ในวิทยาเขตปัตตานี ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ และผลักดัน

ให้บุคลากรสายวิชาการมีตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน โดยมี รศ.วรัญ

ตันชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์เป็นวิทยากรบรรยายเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2553g

พุทธบริษัทจ.ปัตตานีร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับพุทธบริษัท ต.ควนโนรี

อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประชาสามัคคี หรือ

วัดหนองครกต.ควนโนรีอ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานีเมื่อวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2553มีผู้

มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญรวมเป็นเงินทั้งสิ้น452,720บาท(สี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อย

ย่ีสิบบาทถ้วน)ในจำนวนน้ีเป็นเงินจากผู้ร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยฯเป็นเงิน330,252บาท

(สามแสนสามหมืน่สองรอ้ยหา้สบิสองบาทถว้น)เงนิที่ได้จากการเรีย่ไรในเขตเทศบาลเมอืง

ปัตตานีของบุคลากรเป็นเงิน80,240บาท(แปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)g

ค่ายโอลิมปิกวิชากรค่าย1ครั้งที่11ณศูนย์สอวน.ปัตตานี

ศูนย์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาเขต

ปัตตานี(ศูนย์สอวน.ปัตตานี)จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย1คร้ังท่ี11

ประจำปี2553ให้กบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย

รวม149คนในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและพัทลุงทั้งนี้

ศนูย์สอวน.ปตัตานีจะคดัเลอืกนกัเรียนที่ผา่นเกณฑ์จำนวน20คนของ

แต่ละสาขาเข้าอบรมค่าย2ระหว่างวันที่10-28มีนาคม2554g

ชาวปัตตานีร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ณม.อ.ปัตตานี

ภาพเป็น
ข่าว
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แสดงนิทรรศการภาพถ่าย“เบื้องหลังชีวิต”

ณหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

สถาบัน วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ วัฒนา มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับมูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ทสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

กลุม่เพือ่นครอบครวัผู้สญูเสยีกองทนุวรรณกรรมไทย-มลายูโครงการผู้หญงิภาคประชาสงัคมสำนกัสง่เสรมิและ

การศึกษาต่อเนื่อง และกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี จัดนิทรรศการ

ภาพถ่าย“เบื้องหลังชีวิต”เมื่อวันที่25พฤศจิกายน–12ธันวาคม2553ณหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้สถาบัน

วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีการนำเสนอผลงานภาพถ่ายจำนวน40 ช้ิน ฝีมือการถ่ายภาพจากคนในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าชมได้เดินทางไปในสถานที่ที่ปราศจากการแบ่งแยกฝักฝ่าย และไร้ “พวกเรากับพวกเขา” โดยมี

เป้าหมายเพื่อให้คนภายนอกได้เข้าใจชีวิต ประจำวันของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง โดยมี ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2553g

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ

การใช้เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์แผนกวชิาชวีวทิยาศาสตร์ให้กบันกัศกึษาสาขาวชิาเอกเคม-ีชวีวทิยาและสาขาวชิา

เอกชีววิทยาเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2553

อาจารย์เจริญ ภคธีรเธียร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า

การปฏิบัติงานในห้องทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามจำเป็นท่ีจะต้องมีเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์

พื้นฐานในการทำปฏิบัติการ ความรู้เรื่องความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเมื่อเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์มีปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้นั้นจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการต่างๆด้วยดังนั้นผู้ใช้จึงจำเป็น

ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือชำรุดของเครื่องมือภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเครื่องมือมี

การใช้งานบ่อยดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาเครื่องมือให้มีอายุการใช้งานนานไม่ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงบ่อยๆจึงจำเป็นต้องมีการอบรมความปลอดภัยใน

การใช้หอ้งปฏบิตัิการและการใช้เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์ขึน้เมือ่วนัที่13พฤศจกิายนที่ผา่นมาณแผนกวชิาชวีวทิยาโดยผู้เขา้รบัการอบรมประกอบ

ด้วยนักศึกษาวิชาเอกเคมี-ชีววิทยาและเอกชีววิทยาโดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของแผนกวิชาชีววิทยาประกอบด้วย

นายวิทูลไชยภักดีนางสาวสุกัลญาบริสุทธิ์นายสมศักดิ์บัวทิพย์นางสาวรจนาเจ๊ะอุบงนางนูรอัยนีหะยีอาแวและนางใยนุงโตจั่นg
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บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วม

กิจกรรมวันรูสมิแล เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 กิจกรรม

ประกอบดว้ยการทำบญุตกับาตรพระภกิษุสงฆ์มอบทนุการศกึษา

และอาหารแห้งแก่นักเรียนณ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล มอบเงิน

สนบัสนนุอาหารกลางวนัและอาหารแห้งณศูนย์รับเล้ียงเด็กกำพร้า

และยากจนบ้านบานาเล้ียงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์

คนชราบ้านทักษิณจังหวัดยะลาg

นักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างอาคารต้นแบบบ้านรังนกต้นทุนต่ำ

นักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้องค์ความรู้ใหม่สร้างอาคารต้นแบบบ้านรังนก

ต้นทุนต่ำ จากการศึกษาวิจัยเรื่องชีววิทยาและการออกแบบการสร้างบ้านรังนกนางแอ่นต้นทุนต่ำ เน้นถึงความประหยัด และการเลือกใช้วัสดุที่

เหมาะสมจากภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผศ.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต  หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยเรื่องชีววิทยาและการออกแบบการสร้างบ้านรังนกนางแอ่นต้นทุนต่ำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่าการศึกษาวิจัยเร่ืองชีววิทยาและการออกแบบการสร้าง

บา้นรงันกนางแอน่ตน้ทนุตำ่เพือ่ศกึษาและคน้ควา้ความรู้ทางดา้นชวีวทิยาและเทคโนโลยีการออกแบบการสรา้งบา้นรงันกตน้แบบที่มีตน้ทนุตำ่โดย

การเลือกใช้วัตถุที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่เดิมและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงอย่างเป็นระบบใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ความรู้ในเชิงวิชาการโดยได้สร้างอาคารต้นแบบ

โครงการบริเวณดาดฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างเสร็จเมื่อเดือนเมษายน2553และปัจจุบันได้มี

นกนางแอ่นเริ่มเข้าทำรังในอาคารต้นแบบของโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้จะเป็นรังนกที่ไม่

สมบูรณ์แบบมากนักแต่นับว่าเป็นรังนกรังแรกของโครงการชีววิทยาและการออกแบบการสร้างบ้านรังนกนางแอ่นต้นทุนต่ำ

ผศ.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการบ้านรังนกนางแอ่นต้นทุนต่ำได้รับความร่วมมือจาก

นายชูเกียรติปิติเจริญกิจประธานมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจจังหวัดปัตตานีผู้ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์อำนวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี 2552 สาขาจิตบริการสาธารณะ ของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่ได้ให้คำแนะนำเชิงวิชาการและเปิดโอกาสให้ทีมผู้วิจัยได้เยี่ยมชมบ้านรังนกเพื่อเป็นความรู้และแนวคิด

ในการออกแบบและเขียนแบบ ซึ่งออกแบบโดย อาจารย์ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ เป็นบ้านโครงเหล็กแบบก่ออิฐมวลเบา

ขนาด5.0x13.5x5.0เมตรราคาค่าก่อสร้างสี่แสนบาทภายในประกอบด้วยห้องรังนกร่องน้ำและคานไม้กระดาน

สำหรบัเปน็ทีพ่กัอาศยัหลงัคาบา้นมีฝา้เพดานและฉนวนกนัความรอ้นเพือ่ลดความรอ้นบรเิวณดาดฟา้ทัง้นี้ราคาบา้น

อาจต่ำกว่านี้ถ้าหากเลือกใช้วัสดุที่มีราคาถูก

ทัง้นี้คณะผู้วจิยัได้ดำเนนิการกอ่สรา้งโดยเนน้ถงึความประหยดัและการเลอืกใช้วสัดุที่เหมาะสมจากภมูปิญัญา

ดั้งเดิม เช่นการเลือกใช้คุณภาพของวัสดุที่ดีพอใช้ในงบประมาณที่ไม่แพงจนเกินไปเป็นต้นนอกจากน้ีในระหว่าง

การเล้ียงน้ันจะมีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพชีววิทยาและพฤติกรรมอย่างเป็นระบบอีกด้วยg

ชาววิทยาเขตปัตตานีร ่วมรำลึกว ันร ูสมิแล

ผศ.สมปองทองผอ่งรองอธกิารบดีมหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา

ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ณหน้าสำนักงานอธิการบดีg
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งที่ตำบล

รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อ พ.ศ. 2509 โดยในเวลาดังกล่าว

มหาวิทยาลัยมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาใน

ปี 2510 มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็น

คณะแรกและในปี2511ก็เปดิรบันกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์โดยอาศยั

พืน้ที่ของมหาวทิยาลยัมหดิลเปน็ทีท่ำการเชน่เดยีวกนัเมือ่การกอ่สรา้ง

อาคารที่ปัตตานีแล้วเสร็จเป็นบางส่วนในภาคการศึกษาท่ี 2 นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยก็ได้ย้ายมาอยู่ที่วิทยาเขต

ปัตตานีซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ต.รูสะมิแลอ.เมืองจ.ปัตตานีพร้อมกันเม่ือวันท่ี

9พฤศจิกายน 2511  ดังน้ันในวันท่ี 9พฤศจิกายนของทุกปีจึงเรียกว่า

“วันรูสมิแล” ซึ่งมีความหมายว่า “สนเก้าต้น” ตามชื่อตำบล ที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยเพื่อระลึกถึงการมาอยู่ที่ตำบลรูสะมิแลวันแรกg

อาจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์

ผู้ชว่ยอธกิารบดีฝา่ยพฒันานกัศกึษา

และวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี

พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา

มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน

และอาหารแห้งณศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

กำพร้า และยากจนบ้านบานา

อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีg

นายจรัส ชูชื่น ผู้ช่วย

รองอธิการบดี วิทยาเขต

ปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากร

และนกัศกึษาจดัเลีย้งอาหาร

กลางวนัณสถานสงเคราะห์

ค น ช ร า บ้ า น ทั ก ษิ ณ

จังหวัดยะลาg

ดร.จำเนียรฉุ้นประดับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรและ

นักศึกษา มอบทุนการศึกษาและอาหารแห้งแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง

จังหวัดปัตตานีg

รำลึกวันรูสมิแล
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี 9

คุณสมหมาย พงษ์รักไทย ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์รุ่นแรก และ คุณศิริพร พงษ์รักไทย คู่ชีวิต

ซึง่เปน็ศษิย์เกา่“สงขลานครนิทร”์เชน่กนัทัง้คู่ทำงานอยู่ที่ประเทศสวเีดนเขา้พบรองศาสตราจารย์ดร.บญุสม

ศิริบำรุงสุขอธิการบดี เพื่อขอการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปจัดแสดงในพิธีเปิด

“วดัปยิะธรรมาราม”เมอืงบสิโกเด้นท์ประเทศสวเีดนเมือ่29ธนัวาคม2549เลา่ถงึประสบการณ์ชวีติในม.อ.

ว่าการเดินทางย้ายที่เรียนจากกรุงเทพฯ ไปยังปัตตานีเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและอบอุ่น เนื่องจาก

เปน็การเหมาโบกี้รถไฟลงใต้โดยมีชาวบา้นผู้บรหิารมหาวทิยาลยับคุลากรรอตอ้นรบัอยู่ที่สถานีรถไฟโคกโพธิ์

ภาพของวิทยาเขตปัตตานีครั้งแรกที่ได้ไปเห็นยังไม่มีต้นไม้มากนัก ชายทะเลเป็นหาดชายเลน ทั้งอาจารย์และลูกศิษย์รุ่นแรกๆ จึงต้องร่วมมือ

เคียงบ่าเคียงไหล่พัฒนาพื้นที่ด้วยกัน แม้แต่การก่อสร้างอาคารบางแห่งเช่นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี นักศึกษาก็มีส่วนช่วยขนทราย

ก่อสร้าง

“ความสัมพันธ์กับชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัยก็เป็นไปอย่างดีมากเมื่อ40ปีที่แล้วเมืองปัตตานียังเป็นเมืองเก่าเล็กๆนักศึกษาและชาว

บ้านรักกันรู้จักกัน ตอนเรียนได้เป็นประธานชมรมอาสาพัฒนา ได้มีโอกาสออกพัฒนาหมู่บ้านมุสลิม สร้างสะพานให้ชาวบ้าน โดยจัดฉาย

ภาพยนตร์การกุศลและขอบริจาคไม้ ปูน เพื่อร่วมก่อสร้าง เมื่อถึงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลฮารีรายอ ก็เชิญพวกเราเข้าร่วมฉลองด้วยกัน

ซึ่งหากไม่รักใคร่ไว้ใจกันจริงคงไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน”(ที่มาจากสำนักหอประวัติม.อ.http://www.psuhistory.psu.ac.th)g

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ เป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 35 “ประสานมิตรเกมส์”

เมื่อวันที่ 17 - 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้รับเหรียญทอง

7 เหรียญ  เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 5 เหรียญ รวม

15เหรียญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ  เหรียญทองแดง

7เหรียญรวม12เหรียญ

โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานีประกอบด้วย

เหรียญทอง 4 เหรียญ กีฬาเปตองชายเดี่ยวประถม ได้แก่

เด็กชาย ปีย์มนัส ชุณหภากร เปตองชายคู่ประถม ได้แก่ เด็กชาย

ปีย์ มนัส ชุณหภากร นายนวมินทร์ เย็นทรวง นายปวรภรรษ

ไชยมงคล เปตองคู่ผสมประถม  ได้แก่ เด็กชาย ปีย์มนัส ชุณหภากร

เด็กชายนาถวัฒน์ ผ่องอารมณ์ เด็กหญิงอรวรรยา เกตุเรน เด็กหญิง

กัลยาณีเจ๊ะอุบง

เหรียญเงินกีฬากรีฑา2เหรียญประเภทกระโดดไกลรุ่นประถม

ชายและประเภทวิ่ง60เมตรรุ่นประถมชายได้แก่นายพัสกรเกตุเรน

กีฬาแบดมินตัน1เหรียญประเภทบุคคลหญิงคู่ประถมได้แก่เด็กหญิง

พิมพ์มาบวรวิชญ์ธนกุลและเด็กหญิงมนัสศิริบวรวิชญ์ธนกุลกีฬาเปตอง

1เหรียญประเภททีมชาย3คนได้แก่เด็กชายนาถวัฒน์ผ่องอารมณ์

เด็กชายพัชรพลก่อเกียรติพิทักษ์เด็กชายนวมินทร์เย็นทรวงเด็กชาย

ณัฏฐ์สุทธิเวธานนท์

เหรียญทองแดงกีฬาเปตอง4เหรียญประเภทชายเดี่ยวประถม

ชายคู่ประถม หญิงคู่ประถม และทีมหญิง 3 คนประถม กีฬากรีฑา

1 เหรียญประเภทวิ่ง 60 เมตร ประถมชาย ได้แก่ เด็กชายพัสกร

เกตุเรน

สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานีประกอบด้วย

เหรียญทองกีฬาลีลาศ5เหรียญประเภทLatinAmarican

ClassCประถม ได้แก่ เด็กหญิงณภัสร์ แก้วขาว  เด็กหญิงปริญา

ภูยุทธานนท์ประเภทStandardClassCประถมได้แก่เด็กหญิง

ปริญาภูยุทธานนท์เด็กหญิงณภัสร์แก้วขาวประเภทStandard

Class D ประถม ได้แก่ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ลิ่มกังวาฬมงคล

เด็กหญิงธรนันท์ แตกกิ่ง  ประเภท Latin Amarican Class E

มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงกฤติน สินธุอุทัย เด็กหญิง

มัญชุดาสารบรรณประเภทLatinAmaricanClassDมัธยมศึกษา

ตอนปลายได้แก่นายธีรัชดวงจิโนนางสาวณิชกานต์นวภูษณะ

เหรียญเงิน กีฬากรีฑา 2 เหรียญ ประเภททุ่มน้ำหนัก

มัธยมศึกษาตอนต้นชายและประเภทขว้างจักรมัธยมศึกษาตอนต้น

ชายได้แก่เด็กชายศุภกฤษ์ดำมณีกีฬาลีลาศStandardClassE

มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายพริษฐ์ วิพุฑฒิกุลวาทย์ เด็กหญิง

เพ็ญพิชชาพูลสวัสดิ์

เหรียญทองแดง กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภททีมมัธยมศึกษา

ตอนตน้หญงิและประเภทบคุคลหญงิคู่มธัยมศกึษาตอนตน้2เหรยีญ

กีฬาเปตองประเภทชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา

ตอนปลายเหรียญกีฬากรีฑาประเภทว่ิง1,500เมตรรุ่นมัธยมศึกษา

รร.สาธิตระดับประถมและมัธยมม.อ.ปัตตานี

รับเหรียญทอง9เหรียญเงิน6เหรียญ

ทองแดง12เหรียญการแข่งขันกีฬาสาธิตคร้ังท่ี35
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ตอนตน้หญงิ1เหรยีญไดแ้ก่เดก็หญงิวารินธิิ์ชณุหภากรกฬีาบาสเกตบอล1เหรยีญ

ไดแ้ก่ทมีมธัยมศกึษาตอนตน้ชายกฬีาลลีาศประเภทStandardClassBมธัยมศกึษา

ตอนต้น 1 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายทัศไนย เนยะอนันต์ตระกลู เด็กหญิงจินต์จุฑา

วิทยาปรีชากุล

โดยมีโรงเรียนสาธิต ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 18 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยันเรศวรโรงเรยีนสาธติ

“พบิลูบำเพญ็”มหาวทิยาลยับรูพาโรงเรยีนประถมสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒปทมุวนัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมติร(ฝา่ยประถม)โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร

(ฝ่ายมัธยม)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร์วทิยาเขตปตัตานีโรงเรยีนอนบุาลสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

วิทยาเขตปัตตานี

สำหรับการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันแบดมินตัน แฮนด์บอล ฟุตบอล

ซอฟตบ์อลกรฑีากอลฟ์หมากกระดานลลีาศเปตองวา่ยนำ้เซปกัตะกรอ้เทนนสิ

วอลเลย์บอลบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสฮอกกี้โดยมีผลการแข่งขันโรงเรียนสาธิต

ระดบัมธัยมไดแ้ก่อนัดบั1โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคำแหงฝา่ยมธัยมจำนวน

142เหรียญคือเหรียญทอง56เหรียญเหรียญเงิน38เหรียญเหรียญทองแดง

48 เหรียญอันดับ 2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน

138เหรียญคือเหรียญทอง50เหรียญเหรียญเงิน37เหรียญเหรียญทองแดง

51 เหรียญ อันดับ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

(ฝ่ายมัธยม)จำนวน112เหรียญคือเหรียญทอง39เหรียญเหรียญเงิน37เหรียญ

เหรียญทองแดง36เหรียญอันดับ4โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจำนวน114เหรียญคือเหรียญทอง32เหรียญ

เหรียญเงิน 41 เหรียญ เหรียญทองแดง 41 เหรียญ อันดับ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวน 68 เหรียญ คือ เหรียญทอง

10เหรยีญเหรยีญเงนิ24เหรยีญเหรยีญทองแดง34เหรยีญอนัดบั6โรงเรยีนสาธติ

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัฝา่ยมธัยมจำนวน65เหรยีญคอืเหรยีญทอง18เหรยีญ

เหรียญเงิน 24 เหรียญ เหรียญทองแดง 23 เหรียญ อันดับ 7 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน62เหรียญคือเหรียญทอง21เหรียญเหรียญเงิน

11เหรยีญเหรยีญทองแดง30เหรยีญอนัดบั8โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

จำนวน31 เหรียญคือ เหรียญทอง10 เหรียญ เหรียญเงิน12 เหรียญ เหรียญ

ทองแดง9เหรยีญอนัดบั9โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขต

กำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจำนวน27เหรียญคือเหรียญทอง6

เหรียญ เหรียญเงิน 12 เหรียญ เหรียญทองแดง

9 เหรียญ อันดับ 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จำนวน 26 เหรียญ คือ เหรียญทอง

6 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ เหรียญทองแดง

14 เหรียญ อันดับ 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร จำนวน 11 เหรียญ คือ เหรียญทอง

4 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง

6 เหรียญ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 12 เหรียญ คือ

เหรียญทอง2เหรียญเหรียญเงิน3เหรียญเหรียญ

ทองแดง 7 เหรียญ อันดับ 12 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน5เหรียญคือเหรียญ

ทองแดง5เหรียญ

ผลการแข่งขันโรงเรียนสาธิตระดับประถม  ได้แก่

อันดับ1โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่าย

ประถม จำนวน 88 เหรียญ คือ เหรียญทอง

30เหรียญเหรียญเงิน27เหรียญเหรียญทองแดง

31 เหรียญ อันดับ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)จำนวน

85เหรียญคือเหรียญทอง31เหรียญเหรียญเงิน

31 เหรียญ เหรียญทองแดง 23 เหรียญ  อันดับ 3

โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศนูยว์จิยั

และพัฒนาการศึกษาจำนวน72เหรียญคือเหรียญ

ทอง22เหรยีญเหรยีญเงนิ23เหรยีญเหรยีญทองแดง

27 เหรียญ อันดับ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคำแหงฝา่ยประถมจำนวน55เหรยีญคอืเหรยีญ

ทอง11เหรยีญเหรยีญเงนิ15เหรยีญเหรยีญทองแดง

29 เหรียญ อันดับ 5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน43เหรียญคือเหรียญทอง

9 เหรียญเหรียญเงิน13 เหรียญ เหรียญทองแดง21

เหรียญ อันดับ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวน29เหรียญคือเหรียญทอง10เหรียญเหรียญ

เงิน8เหรียญเหรียญทองแดง11เหรียญอันดับ7

โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานีจำนวน15เหรียญคือเหรียญทอง

7 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง

5 เหรียญอันดับ 8 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคามจำนวน11เหรียญคือเหรียญทอง3เหรียญ

เห รียญ เ งิน  3  เ ห รี ยญ  เ ห รี ยญ ท อ ง แ ด ง

5 เหรียญ อันดับ 9 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา จำนวน 8 เหรียญ คือ เหรียญทอง

5 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง

1 เหรียญ อันดับ 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวรไม่ได้รับเหรียญg
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัด

ปัตตานีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานีเขต1โดยมีผศ.สมปองทองผ่องรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีนายสงบ

มณีพรหม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นายสุรศักด์ิ  อินศรีไกร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1นายอมรชคทิศ ประธานกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และนายวิลาพ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25กันยายน2553

ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา

การจดัการศกึษารว่มกนัในครัง้นี้กำหนดกรอบความรว่มมอืระหวา่งโรงเรยีนเบญจมราชูทศิจงัหวดัปตัตานีสำนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต1กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย

การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากลโดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต

ปตัตานีเปน็สถาบนัการศกึษาที่เขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาระบบบรหิารในโรงเรยีนเบญจมราชูทศิจงัหวดัปตัตานี

รว่มมอืดา้นการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผู้เรยีนตามโครงการรว่มพฒันาหอ้งเรยีนพเิศษกบัมหาวิทยาลยัฯเปดิ

โอกาสให้เป็นสถานศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมกับการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเป็นวิทยากรพิเศษ

ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศึกษาและด้านภาษาต่างๆ ความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย

การจดัอบรมพฒันาบคุลากรการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกบัการจดัการศกึษาให้กบัครูและนกัเรยีนมีการรบันกัเรยีนที่มีความ

สนใจเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา การจัดสอนพิเศษนอกเวลาราชการ นับเป็นการต้ังใจและความเข้าใจร่วมกันท่ีจะช่วยเหลือ

กันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลของสถาบันทางการศึกษาg

ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

เพื่อจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ปัตตานีสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

รายงานพิเศษโดย

ผศ.ดร.ศรีสมภพจิตร์ภิรมย์ศรี

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ม.อ.ปัตตานี


 เดือนตุลาคม 2553 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเหมือนจะยังอยู่ในความรุนแรง การก่อเหตุด้วยการทำลายชีวิตและทรัพย์สินที่คล้ายจะ
ลดลงในตอนต้นปีที่ผ่านมากลับมีระดับสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนและกันยายนในเดือนตุลาคมเหตุการณ์การก่อความไม่สงบก็
ยังอยู่ในระดับท่ีสูงข้ึนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในวันท่ี25ตุลาคมอันเป็นวันครบรอบ6ปีของกรณีสังหารหมู่ในเหตุการณ์ตากใบ(25ตุลาคม2547)
กล่าวโดยรวมนับตั้งแต่เดือนมกราคม2547จนถึงเดือนตุลาคม2553มีเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้เกิดขึ้น10,386ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต
รวม4,453คนผู้บาดเจ็บ7,239คนถ้านับรวมผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันจะมียอดรวมสูงถึง11,692คนโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายน
และตุลาคมนี้มีสถิติการตายจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยเฉลี่ยวันละประมาณ2คนสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้กระแสสันติภาพการแก้ปัญหา
ความยตุธิรรมและการพฒันาจะถกูประดษิฐ์สรา้งขึน้มาโดยรฐัเพือ่ยตุิหรอืลดระดบัความรนุแรงแต่อกีดา้นหนึง่บทเพลงแหง่ความรนุแรงสงคราม
และการเรียกร้องความยุติธรรมก็ยังถูกบรรเลงขับขานสะท้อนก้องอย่างไม่หยุดยั้งในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงและพลวัตของสถานการณ์
ในพ้ืนท่ียังสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงอีกด้านหน่ึงท่ีว่าทางออกแห่งสันติยังต้องสร้างสรรค์กันต่อไปในท่ามกลางสถานการณ์อันซับซ้อนดังกล่าว

เมือ่เทยีบจำนวนและสดัสว่นผู้เสยีชวีติและบาดเจบ็โดยดูที่ภมูิหลงัทางดา้นศาสนารอ้ยละ59.02(2,628คน)ของผู้เสยีชวีติจากเหตกุารณ์
ความไม่สงบเป็นกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนอีกร้อยละ38.15(1,699คน)ของผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาพุทธส่วนในกลุ่มผู้ได้
รับบาดเจ็บทั้งหมดร้อยละ60.13(4,353คน)เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอีกร้อยละ32.68(2,362คน)เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเหยื่อจาก
การโจมตีในกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนมากจะเป็นคนมุสลิมส่วนในกลุ่มเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บนั้นส่วนมากและในสัดส่วนที่มากกว่าจะเป็นคนพุทธ

ความซ้ำและคงที่ของแบบแผนสถานการณ์ความรุนแรง
จากช่วงเวลา 6 ปี 10 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงแรกนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา
เริ่มมีระดับลดลงในช่วงกลางปี 2550 อันเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐใน
การควบคุมและจำกัดพื้นที่ของการก่อความรุนแรงด้วยการระดมกำลังพลและใช้อำนาจ

เดือนที่82ของไฟใต้:บทเพลงแห่งความรุนแรงความยุติธรรมและสันติภาพยังไม่จบ
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แหง่กลไกกฎหมายพเิศษเพือ่กดความรนุแรงในพืน้ที่หลายแหง่ให้ลดลงใน
ชว่งเวลาดงักลา่วมีการปดิลอ้มตรวจคน้และควบคมุตวัผู้ตอ้งสงสยัไปจำนวน
มากถึงประมาณ3,000กว่าคนแม้ว่าจะมีการปล่อยตัวคนเหล่านี้ไปเป็น
จำนวนมากเช่นกัน กระนั้นก็ตาม แม้โดยเฉลี่ยระดับของความรุนแรง
นบัจากความถี่หรอืจำนวนครัง้ของเหตกุารณ์หลงัจากนัน้จะลดลงประมาณ
ร้อยละ 50 โดยเปรียบเทียบกับช่วงก่อนปี 2550 แต่ก็ควรสังเกตด้วยว่า
เหตกุารณ์ในชว่งหลงัจากปี2550มีลกัษณะที่แกวง่ไกวขึน้สงูๆตำ่ๆอยู่ใน
ระดบัใกล้เคยีงกนัมาโดยตลอดและในบางครัง้บางชว่งระดบัของเหตกุารณ์
ก็จะพุ่งสูงโด่งขึ้นอย่างฉับพลันในลักษณะซิกแซ็กสลับฟันปลาอย่างเห็นได้
ชัดเจน

นอกจากนี้แลว้ลกัษณะ
พิเศษของสถานการณ์ความ
รุนแรงในภาคใต้ระยะหลังส่อ
ให้ เห็นแนวโน้มที่ ว่า แม้ 
จำนวนครั้งและความถี่ รวม
ทั้งพื้นที่ของการก่อความไม่
สงบจะลดลงแต่สิ่งที่สะท้อน

ให้เหน็เปน็ตวัคงที่ก็คอืระดบัของการตายและความสญูเสยีที่เกดิจากความ
รุนแรงหรือการก่อความไม่สงบ ภาพของข้อมูลการสูญเสีย (การเสียชีวิต
และบาดเจ็บ) ที่เกิดขึ้นจึงดูเหมือนจะมีลักษณะแบบแผนที่ไม่ต่างกันมาก
นักระหว่างช่วงเวลาทั้งก่อนและหลังปี2550โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจาก
รายงานความสญูเสยีรายเดอืนขอ้มลูลา่สดุก็ยงัสอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์
ของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าเป็นความรุนแรง
เชิงคุณภาพในขณะที่ระดับความถี่หรือจำนวนครั้งความรุนแรงน้อยลงแต่
จำนวนการตายและบาดเจ็บก็ยังคงที่ กล่าวในอีกแง่หนึ่งก็คือการก่อเหตุ
ความรุนแรงลดลงแต่การก่อเหตุแต่ละครั้งมีแนวโน้มที่จะทำให้มีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บจำนวนมาก

15วันนับต้ังแต่ปี2550เป็นต้นมาระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2550ใน
รอบ15วันนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึง105ครั้งนับตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าว
เปน็ตน้มาจนถงึปี2553ไม่เคยมีชว่งเหตกุารณ์ในรอบ15วนัชว่งใดที่สถติิ
เกินกว่า 80 ครั้งเลย แต่ปรากฏว่าในรอบ 15 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 15
มิถุนายนปี2553นี้มีเหตุการณ์ความไม่สงบสูงถึง89ครั้งและในระหว่าง
วันที่1-15กันยายนปีนี้เช่นกันที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบสูงถึง83ครั้ง
ก็นับเป็นสถิติสูงท่ีสุดในรอบสามปีเช่นเดียวกัน นอกจากน้ีเม่ือดูสถิติ
การเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบ15วันช่วงเวลาสองเดือน
ระหว่างเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2553 นับเป็นช่วงเวลาที่มีการ
สูญเสียมากมีการตายจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยเฉลี่ยวันละ2.1คน

เดือนอันตราย:มิถุนายนกันยายนและตุลาคม
การมีระดับความรุนแรงพุ่งสูงขึ้นเป็นระยะๆก็เป็นลักษณะพิเศษอีก

อย่างหนึ่งของสถานการณ์ภาคใต้สำหรับสถานการณ์ในปี2553นี้เดือน
มิถุนายน กันยายนและตุลาคมเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงพุ่งสูง
ขึ้นอย่างน่าตกใจ กล่าวคือในเดือนมิถุนายนมีเหตุการณ์จำนวนประมาณ
117คร้ังเดือนกันยายนมีเหตุการณ์สูงข้ึนอีกเป็นจำนวน123คร้ังเดอืนตุลาคม
เช่นกันมีเหตุการณ์ความไม่สงบมากถึงประมาณ102ครั้งโดยเฉพาะใน
เดือนกันยายนนั้นอาจจะถือได้ว่ามีระดับความรุนแรงสูงที่สุดในรอบ
10เดือนของปี2553ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอาจจะนับได้ว่าสูงที่สุดในรอบ
3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าสถิติรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2550เป็นต้นมา
เหตุการณ์ความไม่สงบในภาพรวมของพื้นที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ
หลังจากนั้นนับเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วที่ระดับความรุนแรงรายเดือนยังไม่
เคยสูงเท่าเดือนกันยายน2553นี้

เหตุการณ์ความไม่สงบในเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายนปี2553
น้ีย่ิงสูงเด่นมากเม่ือเทียบสถิติรวมการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในทุกรอบ

สญัลกัษณ์ทางการเมอืงของความรนุแรง:ชาตพินัธุ์ประวตัศิาสตร์
ศาสนาและความยุติธรรม

 ดังนั้น จึงอาจจะสรุปได้ว่าในช่วง 10 เดือนของปี 2553 นี้
เหตุการณ์ความรุนแรงพุ่งสูงขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งอย่างชัดเจนในเดือน
มิถุนายนและเดือนกันยายน พอมาถึงเดือนตุลาคมความรุนแรงของ
สถานการณ์ก็อยู่ในระดับที่สูงใกล้เคียงกัน ความรุนแรงมีตรรกะเหตุผล
รองรบัเพราะเรือ่งทกุอยา่งมีแนวโนม้แสดงให้เหน็เหตผุลทางสญัลกัษณ์และ
สามารถตคีวามได้การโจมตีกอ่เหตุในเชงิสญัลกัษณ์ในเดอืนมถินุายนและ
กันยายนอาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่ขบวนการก่อ
ความไม่สงบเรียกว่า “วันชาติมลายูปตานี” ซึ่งประกาศตั้งในวันที่
15มิถุนายน2540ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน

มีเหตุการณ์ความรุนแรงสูงถึง89ครั้งเมื่อรวมทั้งเดือนสูงถึง
117 ครั้ง และสูงขึ้นอีกรอบในเดือนกันยายน ซึ่งเหตุความ
ไม่สงบเพ่ิมข้ึนถึง123คร้ังมีข้อสังเกตอีกด้วยว่าระหว่างคร่ึงแรก
ของเดือนกันยายนปีนี้ เป็นช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอม
ฎอนซึ่งเริ่มต้นในวันที่1กันยายน2553จนกระท่ังถึงก่อนการ
เฉลิมฉลองวันฮารี-รายอหลังการส้ินสุดการถือศีลอดในเดือน

รอมฎอน(อีดิล-ฟิตรี)ในวันที่10กันยายน2553เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในช่วงครึ่งเดือนแรกก็สูงขึ้นไปอีกเป็นจำนวนประมาณ83ครั้งเมื่อรวมทั้ง
เดอืนกนัยายนของปี2553เหตกุารณ์ความไม่สงบสงูถงึ123ครัง้ควรตอ้ง
พจิารณาดว้ยวา่ในชว่งเวลาดงักลา่วถอืเปน็ชว่งเวลาที่ชาวมสุลมิจำนวนไม่
นอ้ยให้ความสำคญักบัวตัรปฏบิตัิทางศาสนาที่เขม้ขน้มากกวา่หว้งเวลาปกติ
อันเนื่องมาจากความศรัทธาที่ว่าผลบุญอันจะได้รับการตอบแทนจาก
พระผู้เปน็เจา้นัน้จะมีอยู่สงูกวา่หว้งเวลาอืน่เปน็ไปได้หรอืไม่วา่การกอ่เหตุ
รุนแรงในนามของการต่อสู้ในช่วงเวลาน้ีจึงมีความหมายตามการตีความ
ในบางลักษณะที่มีเหตุผลในมิติทางศาสนารองรับอย่างหนักแน่นกว่า
ห้วงเวลาอื่นๆ

กล่าวสำหรับเดือนตุลาคม เป็นเดือนที่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์
ในแง่ที่ว่าเป็นช่วงของการครบรอบ 6 ปีของกรณีการสังหารหมู่และ
การกระทำที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ตากใบในวันที่25ตุลาคม2547ซึ่ง
ทำให้มีผู้เสียชีวิต 84 ศพ แต่ผลที่ตามมาจากกระบวนการยุติธรรมก็คือ
พนกังานสอบสวนได้ทำสำนวนสง่อยัการโดยอยัการมีความเหน็สัง่ไม่ฟอ้ง
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ด้วยข้ออ้างว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ใดทำให้เสียชีวิต และผู้ว่า
ราชการจงัหวดัปตัตานีมีความเหน็พอ้งกบัอยัการในการสัง่ไม่ฟอ้งจงึไม่ได้
มีการดำเนนิคดีในกรณีนี้แต่อยา่งใดแต่ความสญูเสยีที่เกดิขึน้กบัประชาชน
เป็นบาดแผลทางความรู้สึกที่ลึกและสะเทือนใจมาก โดยที่กระบวนการ
ยุติธรรมก็ไม่สามารถตอบสนองแก้ปัญหาได้ จนอาจจะกล่าวได้ว่านี่เป็น
ความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรม นัยความหมายทางการเมืองของ
กรณีตากใบแสดงให้เห็นจากเหตุการณ์ความไม่สงบในเดือนตุลาคม2553ทั้ง
เดือนที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเทียบสถิติระดับความ
รนุแรงของการกอ่เหตุรา้ยรายวนัที่เริม่สงูขึน้ตัง้แต่ตน้เดอืนจนถงึระดบัสงูสดุ
ในวนัที่25ตลุาคมเหตกุารณ์เกดิขึน้วนัเดยีวสงูถงึ18ครัง้มีผู้เสยีชวีติและ
บาดเจ็บในวันเดียวกันนี้ถึง16ราย

ขึน้”อยู่ตลอดเวลาในรอบหกปีที่ผา่นมารวมทัง้ในรอบสองสามปีที่ผา่นมา
ซึ่งทางการได้จำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างหนัก แต่พื้นที่ใน
การก่อเหตุความรุนแรงอย่างมีความถี่สูงก็มักจะเป็นพื้นที่เหล่านี้ตลอดมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายครั้งที่การก่อเหตุความรุนแรงพุ่งสูงขึ้น พื้นที่
เหล่านี้ก็จะนูนเด่นขึ้นมาทันที ตัวอย่างเช่น บริเวณของอำเภอรือเสาะ
นราธิวาสอำเภอรามันยะลาอำเภอระแงะนราธิวาสอำเภอเมืองยะลา

อำเภอยะรังปัตตานีรวมทั้งพื้นที่อื่นๆในบริเวณใกล้เคียงต่อกัน
เช่นอำเภอบันนังสตาและอำเภอบาเจาะเป็นต้นลักษณะพิเศษ
ของโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะ
สะท้อนความเข้มข้นของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นมลายูและ
สถาบนัการศกึษาทางศาสนาเปน็พืน้ที่ที่มีความสมัพนัธ์ทางสงัคม
และกายภาพที่มี“ความหนา”ของอตัลกัษณ์มลายูและยงัคงรกัษา

ฐานะที่เปน็พืน้ที่ทางประวตัิศาสตร์ที่แสดงให้เหน็ตวัตนความหมายในโลก
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเข้มข้น การจะจัดการความขัดแย้งและ
แก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวจึงต้องอาศัยความเข้าใจบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างดีเพ่ือมิให้ความขัดแย้งขยายตัวรุนแรงย่ิงข้ึน

การยิงและระเบิดสูงสุดในเดือนตุลาคม : การประสานกัน
ก่อเหตุโจมตี!

เหตุการณ์ความไม่สงบในเดือนตุลาคมนี้ยังมีลักษณะพิเศษเพราะ
ข้อมูลชี้ให้เห็นแนวโน้มการก่อเหตุในลักษณะประสานกำลังปฏิบัติการ
พรอ้มกนัหลายๆจดุในวนัเดยีวกนัซึง่เปน็สิง่ที่เกดิขึน้นอ้ยมากในระยะหลงั
โดยเฉพาะหลังจากปี2550เป็นต้นมาเมื่อแยกพิจารณาเป็นประเภทของ
การก่อเหตุ เดือนตุลาคม 2553 ทั้งเดือนมีการก่อเหตุด้วยการยิงสูงถึง
ประมาณ59ครัง้นบัเปน็สถติิสงูสดุในปีนี้ที่เทยีบเทา่หรอืใกล้เคยีงกบัเดอืน
สิงหาคมและกันยายนในปี2552ซึ่งมีสถิติสูงถึงประมาณ65ครั้งประเด็น
ที่นา่สนใจยิง่ไปกวา่นัน้ก็คอืวา่การกอ่เหตุความไม่สงบดว้ยการใช้ระเบดิใน
รอบเดอืนตลุาคม2553นัน้สถติิมีระดบัสงูทีส่ดุในรอบสามปีนบัตัง้แต่เดอืน
สิงหาคม 2550 เป็นต้นมา เหตุการณ์ที่เด่นที่สุดในเดือนตุลาคมนี้ก็คือ
การโจมตีก่อเหตุด้วยการใช้ระเบิดพร้อมกันหลายจุดในวันที่ 25 ตุลาคม
โดยเฉพาะที่จงัหวดันราธวิาสเกดิระเบดิในวนันี้ถงึ14จดุกลา่วคอืที่อำเภอ
รือเสาะอำเภอระแงะอำเภอสุคิรินอำเภอศรีสาครอำเภอยี่งออำเภอ
บาเจาะอำเภอเมืองอำเภอจะแนะและอำเภอสุไหงปาดีนอกจากนี้ยังมี
การวางระเบิดที่เก็บกู้ได้ทันอีกถึง7จุดด้วยในอีก3อำเภอส่วนที่จังหวัด
ยะลามีการก่อเหตุด้วยระเบิดในวันท่ี25 ตุลาคม ท่ีอำเภอรามัน1คร้ัง โดย
เป็นการระเบิด1ลูกและมีการเก็บกู้ได้ก่อนอีก2ลูกขณะที่ในวันเดียวกัน
มีระเบดิที่จงัหวดัปตัตานีอกี2ครัง้ที่อำเภอกะพอ้กลา่วโดยภาพรวมในวนั
ที่ 25 ตุลาคมอันเป็นการครบรอบหกปีของความสูญเสียกรณีตากใบนั้น
วันเดียวกันนี้มีการก่อเหตุด้วยการระเบิดสูงมากถึง 17 จุดพร้อมๆ กัน
ในท้ังสามจังหวัดนอกจากน้ียังมีระเบิดท่ีเก็บกู้ได้อีก9ลูกการก่อเหตุท้ังหมด
ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก16ราย

เสียงเรียกร้องเพื่อความยุติธรรม
นอกจากประเดน็ในเรือ่ง

ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์และ
ศาสนาเป็นแกนกลางของ
ตรรกะที่ ใช้ เป็นข้ออ้างใน
การก่อความรุนแรงแล้วยังมีอีก
ประเด็นหนึ่งที่มีความหมาย
สำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือเรื่อง
ของความยุติธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบทางสังคมจิตวิทยาของสถานการณ์
ความรุนแรง สภาพการณ์โดยทั่วไปในด้านความยุติธรรมดูเหมือนจะยังมี
ปัญหาอยู่ จากข้อมูลความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ ผลจากการสำรวจ
ทัศนคติประชาชนต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสถานวิจัย
ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้
ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนประมาณ 2,500 คนในจังหวัด
ปตัตานียะลาและนราธวิาสระหวา่งเดอืนเมษายน-พฤษภาคม2553ตอ่
คำถามที่ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้?เราพบวา่ทศันะสว่นใหญ่ของประชาชน
ยงัมองวา่สาเหตุสำคญัทีส่ดุในการทำให้เกดิปญัหาความไม่สงบมีสองดา้น
ก็คือปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับความยุติธรรมและปัญหาที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อ
ความไม่สงบ

ดังจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.21 เห็นว่าสาเหตุเกิดจาก
กลุ่มก่อความไม่สงบหรือกลุ่มแบ่งแยกดินแดน แต่ผู้ตอบอีกกลุ่มหนึ่ง
ประมาณรอ้ยละ14.08กลบับอกวา่เกดิจากการที่เจา้หนา้ที่รฐักระทำความ
รนุแรงตอ่ประชาชนผู้ตอบอกีสว่นหนึง่ประมาณรอ้ยละ13.80บอกวา่เกดิ
จากปัญหาความยากจนและปัญหาทางเศรษฐกิจผู้ตอบอีกร้อยละ13.39
บอกว่าเกิดจากความอยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ตอบร้อยละ10.54

พื้นที่ความรุนแรงและพื้นที่ทางวัฒนธรรม
สถิติการก่อความไม่สงบรายอำเภอในรอบ 10 เดือนของปี 2553

เรยีงเปน็รายอำเภอสงูสดุ10อำเภอคอือำเภอเมอืงยะลารอืเสาะระแงะ
ยะรังรามันบันนังสตาสายบุรีเมืองปัตตานีหนองจิกและสุไหงปาดีแต่
ถา้นบัเฉพาะเดอืนตลุาคมจะมีอำเภอรอืเสาะจงัหวดันราธวิาสและอำเภอ
รามันจังหวัดยะลาเป็นอันดับสูงสุดรองลงมาเป็นอำเภอยะรังและอำเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นที่น่าสังเกตว่าเขตพื้นที่ความรุนแรงที่ “นูนสูง
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เห็นว่าเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ อีกร้อยละ 7.53 เห็นว่าเกิดจากความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับคนมลายูมุสลิม
นอกจากนัน้แลว้ก็เปน็ปจัจยัดา้นอืน่ๆปลกียอ่ยจดุสำคญัในที่นี้ก็คอืขอ้มลูได้สะทอ้น“ความรูส้กึ”ลกึๆของประชาชนสว่นมากในปญัหาความยตุธิรรม
ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะประเด็นปัญหาความยุติธรรมดังกล่าวถ้านำมารวมกันในทุกด้านก็จะยิ่งทำให้ความคิดในเรื่องความเป็นธรรมโดดเด่นยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในปัญหาความยุติธรรมที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และศาสนาปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อมุสลิมปัญหาความรุนแรง
ที่เจา้หนา้ที่รฐักระทำตอ่ประชาชนและปญัหาความไม่เปน็ธรรมตา่งๆของเจา้หนา้ที่รฐัถา้รวมทกุหวัขอ้เขา้ดว้ยกนัก็จะทำให้ประเดน็ในเรือ่งความยตุธิรรม
มีน้ำหนักสูงมากที่สุดถึงร้อยละ45.54สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในพ้ืนท่ีรู้สึกว่าปัญหาความยุติธรรมในทุกๆด้านน้ันมีนัยสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก

อารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวอาจจะสะท้อนให้เห็นอีกด้านจากคำถามที่ว่าท่านมีความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อกระบวนการยุติธรรมของรัฐไทย
อย่างไร?กลุ่มผู้ตอบรวมกันร้อยละ61.4บอกว่าไม่เชื่อมั่นหรือเชื่อมั่นน้อยหรือเชื่อมั่นน้อยที่สุดต่อกระบวนการยุติธรรมซึ่งนับว่าอยู่ในระดับค่อนข้าง
ต่ำ ความรู้สึกเช่นน้ียืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนเม่ือประชาชนถูกถามว่าหากท่านร้องทุกข์แจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีแล้วคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ ?
ผู้ตอบรวมกันร้อยละ64.4บอกว่าไม่เชื่อมั่นหรือเชื่อมั่นน้อยหรือเชื่อมั่นน้อยที่สุดว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่

งานการเมืองหรือการฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจ?
ในทา่มกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกดิขึน้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตลอดชว่ง6ปีกบัอกี10เดอืนและความพยายามในการแก้ปญัหาจากทกุ

ฝ่าย ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ยังคงมีอยู่และสัญลักษณ์ทางการเมืองที่เป็นตรรกะเหตุผลของความรุนแรงยังคงมีน้ำหนักสำคัญอยู่ที่ประเด็น
ทางการเมืองเรื่องอัตลักษณ์และข้อเรียกร้องเรื่องความยุติธรรมแม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่ามีสถานการณ์อื่นมาสอดแทรกด้วยเช่นเรื่องของความขัดแย้ง
ทางการเมอืงทอ้งถิน่ความขดัแยง้สว่นตวัอาชญากรรมและปญัหายาเสพตดิแต่ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ก็ยงัชี้ให้เหน็อยา่งชดัเจนถงึอทิธพิลของการกอ่ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและคำอธิบายเรื่องการต่อสู้เชิงอัตลักษณ์และความยุติธรรม แม้จะมีความพยายามของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแก้
ปญัหาความยากจนและความดอ้ยพฒันาโดยการทุม่เทงบประมาณและดำเนนิโครงการพฒันาเศรษฐกจิเขตพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้เปน็
เงนิประมาณ70,000ลา้นบาทแต่ผลตอบรบัจากประชาชนก็ยงัไม่ดีเทา่ที่ควรดงัจะเหน็ได้จากคำถามที่วา่ท่านคิดว่ายุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาฟ้ืนฟู
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบประสบความสำเร็จหรือไม่?ผู้ตอบส่วนใหญ่มากถึงประมาณร้อยละ75บอกว่าได้ผลน้อยและน้อยที่สุด
แสดงให้เห็นว่างานการเมืองของรัฐในการแก้ปัญหาโดยผ่านการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเดียวยังไม่สามารถจะซื้อใจประชาชนส่วนใหญ่ได้ ผู้ตอบส่วนใหญ่
ยังมองว่าสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้การฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่บรรลุผลก็เป็นเพราะสาเหตุสำคัญคือการคอร์รัปชันร้อยละ29.5ความไม่โปร่งใส
ร้อยละ25.5และปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ร้อยละ21.1

โอกาสแห่งความหวัง:เพลงแห่งสงครามหรือสันติภาพ
ในขณะที่ความรุนแรงและเสียงเรียกร้องเรื่องความ

ยุติธรรมยังไม่หยุดแต่โอกาสของการสร้างพื้นที่สันติภาพ
ก็ยังมีอยู่มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปถึง 6 ปี 10 เดือนความ
พยายามของกองทัพในการประกาศแนวทางใหม่ในการแก้
ปัญหาชายแดนใต้ที่จะยึดแนวทางการเมืองนำการทหาร
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 206/2549อย่างจริงจัง
โดยเน้นการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายวัฒนธรรมและการประนีประนอม
สมานฉันท์รวมทั้งนโยบายใหม่6ข้อเป็นการส่งสัญญาณใหม่ให้ทุกฝ่าย
โดยเฉพาะภาคประชาสงัคมสามารถที่จะ“เปดิพืน้ที”่ในการสรา้งสนัตภิาพ
และประสานความร่วมมือระหว่างกันเอง รวมทั้งเปิดช่องทางใน
การประสานกับภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่าง
ยึดเยื้อสถานการณ์ปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายประชาสังคมได้เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและช่วยกันเสนอ “ทางเลือกใหม่” บนหนทางการ
ประนีประนอมบนเส้นทางการต่อสู้เพื่ออัตลักษณ์ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและความยุติธรรมของชายแดนใต้

ข้อสรุปอีกด้านหนึ่งก็คือ แม้ว่าที่ผ่านมารัฐจะยังไม่ประสบความ
สำเร็จเท่าที่ควรในการสร้างงานการเมืองและ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ข้อมูลจากการสำรวจ
ชุดเดียวกันของสถานวิจัยความขัดแย้งและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ก็สะท้อนว่า
เสยีงเรยีกรอ้งของประชาชนในการแก้ปญัหา

พื้นฐานของชุมชนที่สำคัญที่สุดก็คือปัญหายาเสพติด(ร้อยละ76)ปัญหา
การว่างงาน(ร้อยละ63.7)ปัญหาความยากจน(ร้อยละ44.7)และปัญหา
เหตกุารณ์ความไม่สงบ(รอ้ยละ28.4)ขอ้มลูนี้ยงัแสดงให้เหน็ความตอ้งการ
ของประชาชนต่อการที่จะให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาในเชิง
โครงสร้างที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างจริงจังมากขึ้นโดยรัฐจะต้อง
ดำเนินการอย่างไม่มีอคติมีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโดย
เฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์เฉพาะหนา้นี้ที่ได้เกดิภยัพบิตัิจากพายุอทุกภยั
ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติมาซ้ำเติมปัญหาของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่รัฐจะเดินงานการเมืองในการ
เขา้ถงึและแก้ปญัหาความทกุข์ของประชาชนอยา่งเรง่ดว่นเพือ่เอาชนะจติใจ
ประชาชนและแปรเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการทำงานมวลชนให้ได้g
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มหาวิทยาลยัฯได้ตัง้ปณธิานที่จะมุง่มัน่ทำภารกจิหลกัของมหาวิทยาลยัฯให้สมัฤทธิ์
ผลและตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทของสมเดจ็พระมหิตลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรมพระบรม-
ราชชนกดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

กว่า40ปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ
ให้มีความรูค้ณุธรรมจรยิธรรมมีความเปน็ผูน้ำและวสิยัทศัน์กวา้งไกลสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของสังคมและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและนานาชาติคือการทำหน้าท่ี
ผลิตบัณฑิตปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานีเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีโทและเอกดังน้ี
คณะศึกษาศาสตร์

จัดต้ังข้ึนเม่ือพ.ศ.2511ท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า40ปี
ระดับปริญญาตรี5ปี

- (วิทยาศาสตร์)เคมีคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ชีววิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- (ศิลปศาสตร์)ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
- (ศึกษาศาสตร์)การประถมศึกษาคหกรรมศาสตร์ศิลปศึกษาพลศึกษาสุขศึกษา

ระดับปริญญาตรี4ปี
- (ศึกษาศาสตร์) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยี

การศึกษาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ระดับปริญญาโท

- จิตวิทยาการศึกษาศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชนการบริหารการศึกษาประถมศึกษา
-พลศึกษาการเสริมสร้างสุขภาพการวัดผลและการวิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษาการปฐมวยั

ศึกษาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาการออกแบบและระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก

-การบริหารการศึกษาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะศกึษาศาสตร์มุง่เนน้ความเปน็เลศิทางวชิาการและเปน็สถาบนัที่ผลติครูวชิาชพี

และบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศเนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้าน
วชิาชพีมีทกัษะทางสงัคมดว้ยสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ที่ใช้นวตักรรมเทคโนโลยีที่ทนัสมยั
สนับสนุนการเรียนการสอนบัณฑิตจึงมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเว็บไซต์:http://eduit.pn.psu.ac.th/เบอร์โทร:073331301
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที่23เมษายน2517กวา่35ปีที่คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
มชีือ่เสยีงและความโดดเดน่ดา้นการเรยีนการสอนสาขาวชิาตา่งประเทศโดยเฉพาะภาษา
จีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับ
ประเทศ นอกจากนี้ยังมี สาขาสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนาสังคม
การจดัการสารสนเทศเศรษฐศาสตร์พฒันาการการเรยีนการสอนเนน้การฝกึประสบการณ์
จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ระดับปริญญาตรี

-ภาษาจนี(หลกัสตูรนานาชาต)ิภาษาเกาหลีภาษาญีปุ่น่ภาษาองักฤษภาษาฝรัง่เศส
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาอาหรับ มลายูศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา
ศาสนาการจัดการสารสนเทศพัฒนาสังคม
ระดับปริญญาโท

-ภาษาไทยบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ระดับปริญญาเอก

-ภาษาไทย
เว็บไซต์:http://huso.pn.psu.ac.th/เบอร์โทร.073331304โทรสาร073312232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทาง

การสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
วทิยาศาสตร์บรสิทุธิแ์ละดา้นเทคโนโลยีจนได้รบัความไว้วางใจจากมหาวทิยาลยัตา่งๆใน
ตา่งประเทศให้ความรว่มมอืทางวชิาการโดยเฉพาะประเทศฝรัง่เศสในสาขาวชิาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรมซึ่งมีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรม
ยางพาราอตุสาหกรรมประมงอตุสาหกรรมอาหารทะเลคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์สถิติวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
การประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการวิธีวิทยาการวิจัยซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี

- เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีการประมง (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/ด้าน
การผลิตภัณฑ์ประมง)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เคมี-ชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
เทคโนโลยีการเกษตร(ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช/ด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ระดับปริญญาโท

-วิธีวิทยาการวิจัยเทคโนโลยีพอลิเมอร์เคมีประยุกต์
ระดับปริญญาเอก

- เทคโนโลยีพอลิเมอร์วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์:http://www.sat.psu.ac.th/เบอร์โทร.073331303โทรสาร073335130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที่11ธนัวาคม2532มุง่ผลติบณัฑติให้มีความรู้เทยีบเทา่ตา่งประเทศเปดิ

สอนวทิยาอสิลามนานาชาติวทิยาการอสิลามเศรษฐศาสตร์อสิลามโดยประสานความรว่มมอื
กับมหาวิทยาลัยและองค์กรในต่างประเทศ บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี

-อิสลามศึกษา กฎหมายอิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม เศรษฐศาสตร์และการจัดการใน
อิสลามตะวันออกกลางศึกษา
ระดับปริญญาโท

- อิสลามศึกษา(อูศูลุดดีนชะรีอะฮครุศาสตร์อิสลามประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม)
เว็บไซต์:http:/www.cis.psu.ac.th/เบอร์โทร.073331305โทรสาร073348726

คณะวิทยาการสื่อสาร
ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชัน ผลิตรายการ

วิทยุและโทรทัศน์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี

-นเิทศศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่สารเพือ่การจดัการการสือ่สารการตลาดเพือ่
พัฒนานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

เว็บไซต์:http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/เบอร์โทร./โทรสาร073349692
คณะศิลปกรรมศาสตร์

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการสร้าง
ความเข้าใจและสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรม
ในวชิาชพีบณัฑติสามารถสรา้งสรรค์งานดา้นศลิปะที่มีเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่และของชาติตลอด
จนการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี

-ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง(ต่อเนื่อง)ศิลปะประยุกต์(ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์:http://finearts.pn.psu.ac.th/เบอร์โทร./โทรสาร073313126

คณะรัฐศาสตร์
การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่น

และระดบัสากลเพือ่สรา้งสรรค์งานสงัคมรวมถงึเปน็องคก์รที่พฒันาความรู้โดยเฉพาะการวจิยั
ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อ
เท็จจริงและสร้างประสบการณ์ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี

-การปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์:http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/เบอร์โทร./โทรสาร073312269

คณะพยาบาลศาสตร์
ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในการสอนและฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา2554
บัณฑิตศึกษา

เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและ
จัดการในระดับบัณฑิตศึกษาโดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก
สวัสดิการ

หอพักนักศึกษา11หอนักศึกษาชั้นปี1มีสิทธิ์อยู่หอพักทุกคน

ประกันสุขภาพ
(1)บริการสุขภาพอนามัยท่ีหน่วยพยาบาล
(2) การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
(3)กรณีป่วยมีสิทธ์ิเข้ารับการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี
โรงพยาบาลยะลา

(4) กรณีอุบัติเหตุมีสิทธ์ิเข้ารับการรักษา
พยาบาลท้ังในโรงพยาบาลของรัฐเอกชนคลินิก
และโพลีคลินิก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
(1)ทุนทำงานแลกเปลี่ยน
(2)ทุนทั่วไป
(3)ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงนิยมืเพือ่การศกึษานกัศกึษาสามารถ

ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน2,000บาท
-กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษารัฐบาลจัดต้ัง

กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม
ไม่เกิน100,000บาท/คน/ปี

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
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วิสัยทัศน์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อชี้นำและพัฒนาสังคม ทั้้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติภายในปี2555

พันธกิจ
 1.สร้างองค์ความรู้จากสภาพปัญหาและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินเพ่ือขยายผลไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
 2.บูรณาการความรู้ประยุกต์สู่การสอนเพื่อสร้าง

ปัญญาสมรรถนะจริยธรรมและโลกทัศน์สากลให้
แก่บัณฑิต

 3.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง
มีคุณภาพในระดับสากล

 4.พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้

 5.ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม
 6.ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมเพื่อความเป็น

นานาชาติภายในปี2555
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