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Prince of Songkla UniversityPSU PATTANI CAMPUS

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์วทิยาเขตปตัตานีลงนามบนัทกึ

ความรว่มมอืทางการศกึษากบัโรงเรยีนเบญจมราชูทศิจงัหวดัปตัตานี

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานีเขต1โดยมีผศ.สมปองทองผ่อง

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีนายสงบมณีพรหมผู้อำนวยการ

สำนกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลายสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนายสุรศักด์ิอินศรีไกรผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาปตัตานีเขต1นายอมรชคทศิประธานกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และ

นายวิลาพ อุทัยรัตน์ ผู้ อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

จังหวัดปัตตานีเม่ือวันท่ี25กันยายน2553

ผศ.สมปอง ทอง ผ่อง รอง อธิการบดี วิทยาเขต ปัตตานี 

กล่าว ว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษาร่วม

กันในครั้งนี้กำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเบญจมราชู

ทิศ จังหวัดปัตตานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1

กบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์วทิยาเขตปตัตานีเพือ่เปน็การสรา้ง

เครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่ความเป็น

มาตรฐานสากล โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปตัตานีเปน็สถาบนัการศกึษาที่เขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาระบบ

บริหารในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ร่วมมือด้านการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการร่วมพัฒนา

ห้องเรียนพิเศษกับมหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้เป็นสถานศึกษา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมกับการสนับสนุนส่งเริม

บุคลากรเป็นวิทยากรพิเศษด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี สังคมศึกษาและด้านภาษาต่างๆ ความร่วมมือดังกล่าว

ประกอบด้วยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับครูและนักเรียนมีการรับนักเรียนที่มี

ความสนใจเขา้ศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาการจดัสอนพเิศษนอกเวลา

ราชการนบัเปน็การตัง้ใจและความเขา้ใจรว่มกนัที่จะชว่ยเหลอืกนัใน

การพฒันาคณุภาพการศกึษาซึง่เปน็สว่นหนึง่ของการพฒันาโรงเรยีน

สู่มาจรฐานสากลสถาบันทางการศึกษา

ม.อ.ปัตตานี ลง นาม ความ ร่วม มือ กับ สถาน ศึกษา ระดับ มัธยมศึกษา

เพื่อ จัดการ ศึกษา ของ โรงเรียน ใน พื้นที่ ปัตตานี สู่ ความ เป็น มาตรฐาน สากล
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พระราชดำรัส

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา4ธันวาคม2531

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

 การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง

แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์

แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้วสิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี

ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้

(ที่มา:http://www.ch7.com/news/news_speech.aspx)

 มุมหนึ่ง...ในเขตรั้วสีบลู

พิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระมหิตลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรมพระบรมราชชนก

ณวิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่20เมษายน2521

(ภาพจากเว็บไซต์ธนาคารภาพhttp://pr.pn.psu.ac.th/

picturebank/Mahidol/mahidol.html)
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รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย รองอธิการบดี

ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และ ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขต

ปัตตานี นำตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายอิสลามศึกษา

นานาชาติ(InternationalIslamicNetworking-3+1:IISN)ณประเทศ

สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซียเพื่อขอบคุณและ

รายงานผลการดำเนินโครงการต่อ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่

17กันยายนที่ผ่านมา

 นา ยกษิต ภิรมย์  รัฐมนตรี  ว่ าการ กระทรวงการ  

ต่าง ประเทศกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศยินดีให้การสนับสนุน

โครงการฯดงักลา่วอยา่งตอ่เนือ่งเพราะโครงการให้ความสำคญัในเรือ่ง

การศึกษา และเห็นว่า การเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนในประเทศ

มุสลิมสายกลาง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ได้สนับสนุน

งบประมาณโครงการIISNมาตลอดระยะเวลา3ปีท่ีผ่านมาโดยในปีน้ีได้

มีการจัดส่งนักศึกษาจำนวน18คนไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจอร์แดน

มาเลเซียและอินโดนีเซียi

วิทยาลัย อิสลาม ศึกษา  

รายงาน ผล โครงการ IISN ณ กระทรวง การต่าง ประเทศ

เปิด โรงงาน ต้นแบบ อุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ ยาง สำหรับ เกษตรกร 

ณ ม.อ.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ตั้งโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ยางสำหรับเกษตรกร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น1ใน4แห่งของประเทศ

เพือ่เปน็โรงงานผลติผลติภณัฑ์ยางประเภทตา่งๆและเปน็โรงเรยีนผลติบคุลากรให้มีความรู้และทกัษะดา้นผลติภณัฑ์ยางโดยมีนางสาวชะวรลทัธิ์

ชินธรรมมิตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายวิทย์

ประทกัษ์ใจผู้อำนวยการสำนกังานกองทนุสงเคราะห์การทำสวนยางผศ.สมปองทองผอ่งรองอธกิารบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์วทิยาเขต

ปตัตานีพรอ้มดว้ยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนายทรงพลสวาสด์ิธรรมรองผู้ว่าราชการปตัตานีและผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางในพืน้ที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้300คนร่วมในพิธี

นาง สา วชะ วร ลัทธิ์ ชิน ธรรม มิตร ผู้ ช่วย เลขา นุ การ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง เกษตร และ สหกรณ์  

กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญในการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมท้ังทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศอย่างเต็มท่ี เพราะในปัจจุบันได้มีการปลูกยางในท่ัวทุกภาคเป็นจำนวนมากท้ังในภาคใต้

ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานซึ่งรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของเกษตรกรสวนยางและการผลิตยาง

ทั้งระบบที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกัน

ในส่วนของภาครัฐก็จะให้การดูแลรักษาระดับราคายางพาราให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าขณะนี้ราคานาง สา วชะ วร ลัทธิ์ ชิน ธรรม มิตร

>>> อ่านต่อหน้า 5 
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ยางจะมีความผันผวนตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเร่ืองอัตรา

ค่าเงินบาทท่ีแข็งตัวข้ึนก็ตาม แต่ทุกฝ่ายก็ยังคงรักษาราคายาง

อยู่ในระดับท่ีสูงไว้ได้คือราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ100บาทซึ่งเป็น

ผลมาจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางของรัฐบาล

นอกจากนี้รฐับาลมนีโยบายสง่เสรมิให้มีการใช้ยางพารา

ในประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนให้เกษตรกร

เพิ่มความรู้ความสามารถในการผลิตยาง การบริหารจัดการ

และการพฒันาการตลาดมากขึน้จงึได้มอบหมายให้สำนกังาน

กองทนุสงเคราะห์การทำสวนยางรว่มกบัสถาบนัการศกึษาใน

แต่ละภูมิภาคร่วมดำเนินงาน จัดต้ังโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่

เกษตรกร

นาย วิทย์ ประทักษ์ ใจ ผู้ อำนวย การสำนักงาน กองทุน 

สงเคราะห์ การ ทำ สวน ยางกล่าวว่าโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี เป็น 1 ใน 4 แห่งของประเทศ ได้แก่ ที่จังหวัดขอนแก่น

ระยอง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดปัตตานี ในความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางร่วมกับมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์

ยางประเภทต่างๆ และเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรให้มีความรู้และ

ทกัษะดา้นผลติภณัฑ์ยางโดยมอบให้กบัสถาบนัเครอืขา่ยเกษตรกร

รว่มกบัสถาบนัการศกึษาในพืน้ที่เขา้มามีสว่นรว่มบรหิารจดัการเพือ่จะ

ได้พัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มและพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต

พร้อมกันนี้ภายหลังเสร็จพิธีเปิด ยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความรว่มมอืในการบรหิารจดัการโรงงานตน้แบบอตุสาหกรรมยาง

จังหวัดปัตตานีระหว่างนายวิทย์ประทักษ์ใจผู้อำนวยการสำนักงาน

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กับ ผศ.สมปอง ทองผ่อง รอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อร่วม

บริหารจัดการร่วมกับสถาบันเครือข่ายจังหวัดปัตตานี ในการเป็นศูนย์

เรียนรู้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนท่ี5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้มีรายได้เพิ่ม

ขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปi

วิทยาลัยอิสลามศึกษาร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตร2ปริญญา เพื่อผลิต

บัณฑิตที่เชี่ยวชาญทั้งหลักกฎหมายอิสลามและหลักกฎหมายทั่วไป

อาจารย์ มงคล มาล ยา รม รอง คณบดี ฝ่าย วิชาการ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ กล่าวว่า การลงนามความ

ร่วมมือเปิดหลักสูตรสองปริญญาดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยมีนโนบายที่จะให้คณะนิติศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการเรียน

การสอนเรื่องกฎหมายอิสลามประกอบกับปัจจุบันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดแคลนนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

อิสลามซึ่งวิทยาลัยอิสลามศึกษา มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายอิสลาม ซึ่งได้มีการศึกษาทางด้านกฎหมาย

อิสลามมาเป็นเวลานาน แต่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาดังกล่าว ไม่สามารถไปประกอบอาชีพด้านกฎหมาย หรือไปศึกษาต่อระดับ

เนติบัณฑิตได้ เนื่องจากไม่มีปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นักกฎหมายที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จึงมีความสามารถทั้งกฎหมาย

อิสลามและกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นนักกฎหมายที่มีอัตลักษณ์พิเศษเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

อา จาร ยม์หูมั มดั รอฟ ล ีแว หะ มะ รอง ผู ้อำนวย การ ฝา่ย วชิาการ วทิยาลยั อสิลาม ศกึษา วทิยาเขต ปตัตาน ี กลา่ววา่วทิยาลยัอสิลาม

ศึกษา มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเข้มแข็งด้านกฎหมายอิสลาม มีการเปิดการเรียนการสอนมาประมาณ 20 ปี ในระดับ

ปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกโดยวิชาท่ีศึกษาเป็นเร่ืองของกฎหมายอิสลามร้อยละ60ส่วนการเรียนกฎหมายท่ัวไปมีเพียงร้อยละ40เท่าน้ัน

ในขณะที่คณะนิติศาสตร์มีความเข้มแข็งด้านกฎหมายทั่วไป จึงนำจุดเด่นของทั้งสองหลักสูตรมารวมกัน เพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่เป็น

อัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะต้องมีการเรียนรู้ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นนักกฎหมาย อาทิ เรียนรู้ในการ

แก้ปัญหาและจัดการกับปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้

“ในการจัดการเรียนการสอนทั้งสองคณะจะร่วมกันพิจารณาว่า ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมีวิชาอะไรบ้างที่จะต้องเรียนเพิ่มเติม

เพ่ือให้มีความรู้เท่าเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในกระบวนการการเรียนการสอนอาจจะให้เรียนพร้อมกันท้ัง2วิทยาเขต

โดยใช้ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ และจะมีการดูแลอย่างเข้มงวดด้านมาตรฐานคุณภาพ นักศึกษาท้ังสองคณะสามารถเข้าโครงการหลักสูตรสอง

ปริญญาได้ในปีการศึกษา2554โดยในการเข้าศึกษาน้ันจะเข้าศึกษาด้วยระบบปกติของท้ัง2คณะแต่สามารถเลือกเรียนในแผนการเรียนท่ีเป็นสอง

ปริญญาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่2ซึ่งจะมีการคัดสรรโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ร่วมกันกำหนดขึ้น”อา จาร ย์มูหัม มัด รอฟ ลี แว หะ มะ กล่าว เพิ่ม เติม i

เปิด หลักสูตร 2 ปริญญา ผลิต นัก นิติศาสตร์ ที่ วิทยาลัย อิสลาม ศึกษา

ต่อจากหน้า 4 >>>
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นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่าย

ศกึษาอสิลามนานาชาติ(InternationalIslamicStudiesNetworking

: IISN) และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กระทรวงการต่างประเทศกับ

ทศิทางการพฒันาการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ที่หอประชมุ

อาคารวิทยอิสลามนานาชาติวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่18ตุลาคม2553

นา ยกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง การ 

 ต่าง ประเทศ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของ

ประชาชนในเกือบทุกมิติ โดยเฉพาะมิติด้านการศึกษา วิทยาลัย

อิสลามศึกษาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข เพื่อพัฒนาความ

เข้มแข็งในการจัดการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ

ด้านอิสลามศึกษากับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง การ ต่าง ประเทศ กล่าวเพ่ิมเติมว่า

กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ใน

การผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนโยบายสำคัญคือการนำ

นักเรียนต่างประเทศมาเรียนที่ประเทศไทยการใฝ่หาความร่วมมือ

เรื่องของการค้นคว้าวิจัยการแลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์ รวม

ทั้งการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่จะต้องทำใน

อนาคตคือความร่วมมือ3เส้าได้แก่ฝ่ายรัฐบาลเอกชนและฝ่าย

วชิาการโดยรว่มกนัคน้ควา้วจิยันำไปสู่ความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ

นำองค์ความรู้ต่างๆ เข้ามา ส่วน

การวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ จะเน้น

สิ่งแวดล้อมทางทะเล ทรัพยากร

ทางทะเลประมงปาลม์นำ้มนัเพือ่

พลังงานทดแทนหรือค้นคว้าวิจัย

การท่องเท่ียวเก่ียวกับโบราณสถาน

เพราะจะเป็นเป้าหมายของการ

ท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดเป็นการใฝ่หา

ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.ยู โซะ ตา เละ ผู้ อำนวย การ วิทยาลัย อิสลาม ศึกษา 

มหาวทิยาลยั สงขลา นครนิทร ์วทิยาเขต ปตัตาน ีกลา่ววา่ปี2552

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้เสนอโครงการต่อเนื่อง โดยกระจาย

โอกาสให้แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับ

การอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศจำนวน

15,011,630 บาท และจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี กว่า 1 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรครั้งนี้เป็นรุ่น1และรุ่น2

จำนวน48คน

ผศ.สมปอง ทอง ผ่อง รอง อธิการบดี มหาวิทยาลัย สงขลา 

นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานีเปิดเผยว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

วา่สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้สง่ผลกระทบ

กบัวถิีชวีติของประชาชนจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในมติิตา่งๆทัง้ดา้น

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติ

รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง การ ต่าง ประเทศ  

มอบ ประกาศนียบัตร และ สัมมนา เครือ ข่าย ศึกษา อิสลาม นานาชาติ ที่ ม.อ.ปัตตานี

>>> อ่านต่อหน้า 7 
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ผศ.นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ

วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดปัตตานีi

ภาพ เป็น ข่าว

ถ่ายทอด วิถี  ชีวิต จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้  

ผ่าน ภาพถ่าย ณ ลาแม อาร์ต แกล ล อรี่  หอ ศิลป์  

คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดโครงการ

การเดินทางของความคิดผ่านภาพถ่ายชายแดนภาคใต้โดยมีผศ.นิฟาริดระเด่นอาหมัดรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชน

วิทยาเขตปัตตานีเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินภาพถ่ายในการทำงานร่วมกับเยาวชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อให้เยาวชนใน5

จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด้เรยีนรู้การถา่ยทอดชวีติศลิปวฒันธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีความงดงามของความรักความสุขความเก้ือกูล

ความเรียบง่ายความประทับใจสู่สังคมโดยผ่านงานศิลปะภาพถ่ายซึ่งจัดแสดงณลาแมอาร์ตแกลลอรี่หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่21-30กันยายนที่ผ่านมาi

รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง การ ต่าง ประเทศ  

มอบ ประกาศนียบัตร และ สัมมนา เครือ ข่าย ศึกษา อิสลาม นานาชาติ ที่ ม.อ.ปัตตานี

การศกึษาซึง่ถอืวา่เปน็หวัใจหลกัในการยกระดบัคณุภาพชวีติและพฒันา

เสริมสร้างสันติสุขอย่างถาวร การศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญ

ในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของนักศึกษาให้มีขีด

ความสามารถและสมรรถนะสากล โครงการ International IslamicStudies

Networking  (IISN) นับว่าเป็นกลไกหนึ่งที่จะเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาสู่

ความเป็นนานาชาติ เป็นโอกาสดีที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในมิติ

วิชาการ และกิจกรรมกับนักศึกษาและองค์กรนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประทศ

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อเสริมกระบวนทัศน์นักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติและได้รับความสนใจ

จากนักศึกษาและผู้ปกครองค่อนข้างมากi

Prince of Songkla UniversityPSUPATTANI CAMPUS
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คณะ วทิยาศาสตร ์และ เทคโนโลย ีอบรมการใช ้

เครื่องมือ AAS   

ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใช้เครื่องมือ Atomic Absorption Spectrometer (AAS)

รุ่น Perkins Elmer Aanalyst 100 ให้กับนักศึกษาของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่26-27ตุลาคมที่ผ่านมา

ปัจจุบันเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ของ

Perkins Elmer รุ่น Aanalyst 100 ของศูนย์เครื่องมือกลางมีการ

ขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ

นักศึกษาปริญญาโทที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวในงานวิจัยเพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและเทคนิคการใช้เครื่อง เทคนิค

การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ และสามารถใช้เครื่องAAS ได้

ดว้ยตนเองทัง้นี้โดยรศ.อาซีซันแกสมานรองคณบดีฝา่ยบริหารและ

ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์วทิยาเขตปตัตานีเปดิให้บรกิารวเิคราะห์

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง

จ.ปัตตานี โทร.073-331-303 หรือ 073-313928 ต่อ 1819

ทุกวันในเวลาราชการi

บุคลากร วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วม

หลกัสตูรปฏบิตัิธรรมพกักายพกัใจเพิม่กำไร

ชวีติณโรงพยาบาลดำเนนิสะดวกพระราชวงั

บางปะอนิวดัพระศรรีตันศาสดารามพระบรม

มหาราชวัง เมื่อวันที่ 24 - 29 ตุลาคม

ที่ผ่านมาi

ผศ.กมล  คง ทอง ได้ รับ รางวัล ผู้ มี ผล งาน ดี เด่น   

สาขา ทัศน ศิลป์ จาก กระทรวง วัฒนธรรม

ผศ.กมล  คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมในสาขาทัศนศิลป์จาก

กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความสลับซับซ้อน

ทางวัฒนธรรมจนปรากฏผลงานเป็นรูปธรรมได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้าง

และถอืเปน็การนำงานทางวฒันธรรมสู่การพลกิฟืน้การแกไ้ขปญัหาอยา่งมีสว่นรว่ม

ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ยั่งยืนอย่างน่าภาคภูมิใจ โดยกระบวนการใช้

งานทางวัฒนธรรมและงานทางศิลปะทางด้านทัศนศิลป์เป็นสื่อ

ทั้งนี้ผศ.กมลคงทองได้เข้ารับรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรมโดยมีเลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติเปน็ผู้มอบ

รางวัลเกียรติยศดังกล่าวในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน สู่สันติสุข

ชายแดนใต้จังหวัดยะลาณสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาอำเภอเมือง

จังหวัดยะลาเมื่อวันที่1กรกฎาคม2553i
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี 9

มหาวิทยาลยัศิลปากรคดัเลอืก

ผศ.พิเชษฐ์เปยีร์กลิน่คณะศลิปกรรม-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วทิยาเขตปตัตานีให้ได้รบัรางวลัเชดิชู

เกียรติศิลปินยอดเย่ียมแห่งประเทศไทย

รางวัลศิลป์พีระศรีครั้งที่10ประจำ

ปี2553ในผลงานสรา้งสรรค์จติรกรรม

ชุดวิหารแห่งจิต

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553

(รำลึกครบรอบวันเกิด 118 ปี ของ

ศาสตราจารย์ศลิป์พีระศร)ีผศ.พิเชษฐ์เปยีร์กลิน่คณบดีคณะศลิปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้ารับ

รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่ง

ประเทศไทยรางวัลศิลป์พีระศรีประจำ

ปี2553ในวันศิลป์พีระศรีณบริเวณ

ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระ

ศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

กรุงเทพฯโดยมีฯพณฯนายชวนหลีก

ภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานใน

พิธีเปิดงานและมอบรางวัล

ผศ.พิ เชษฐ์  เปีย ร์ กลิ่น คณบดี 

คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต 

ปัตตานี ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย

รางวัลศิลป์พีระศรีประจำปี2553กล่าวว่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยรางวัล

ศิลป์พีระศรีครั้งที่10ประจำปี2553เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินที่

สร้างงานศิลปกรรมเพื่อพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

และมีผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ

นานาชาติซึง่มีผู้ผา่นการคดัเลอืกจำนวน7รางวลัโดยได้รบัรางวลัเงนิ

สร้างสรรค์ทุนละ100,000บาท

หนึ่งในเจ็ดผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ โครงการสร้างสรรค์

จติรกรรมชดุวหิารแหง่จติเปน็ผลงานจติรกรรมที่นำเรือ่งราวและรปูทรง

ของตน้โพธิ์ให้ปรากฏอยู่ในงานจติรกรรมโดยมีแนวคดิที่ตอ้งการสือ่สาร

ความรู้สึกที่เกี่ยวกับความสงบนิ่งของรูปทรงต้นโพธิ์ ภายในซุ้มรูปทรง

โดมมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ถึงความสงบนิ่ง เพื่อสื่อความหมาย

ถึงความมีชีวิตที่ต้องการความสงบอย่างเรียบง่าย มีความประสาน

กลมกลืนกันระหว่างสัญลักษณ์โดยมีแบบอย่างมาจากศิลปะอินเดียส่ิงท่ี

ได้รับจากผลงานดังกล่าวทำให้เกิดแนวทางการสร้างงานจิตรกรรมแบบ

2มิติเกิดกลวิธีการสร้างงานที่มีลักษณะเฉพาะตนปรากฏเป็นผลงาน

ศิลปะลักษณะเป็นชุดผลงานมีการค้นพบแบบอย่างและแนวทางให้แก่

ผู้สนใจและนักศึกษาที่สนใจสร้างงานศิลปะอย่างมีระบบ อันจะทำ

ให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน

วิชาจิตรกรรมและมีผลงานปรากฏต่อสาธารณชนต่อไป

ผศ.พิ เชษฐ์  เปีย ร์ กลิ่น รับ รางวัล เชิดชู เกียรติ 

ศิลปิน ยอด เยี่ยม แห่ง ประเทศไทย

 รางวัล ศิลป์ พี ระ ศรี ประจำ ปี 2553

ผล งาน ทาง วิชาการ วิจัย/งาน สร้างสรรค์

งาน วิจัย

1. พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น (2541). การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมฝา

ผนังวัดปิบผลิวัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

2. พิเชษฐ์เปียร์กลิ่น(2545/2547).การศึกษาและจำลองภาพ

จิตรกรรมฝาผนังวัดควนในอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีสถาบัน

วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งาน สร้างสรรค์

1. พิเชษฐ์เปียร์กลิ่น.(2546).วาดเส้นใบเสมา

2. พิเชษฐ์เปียร์กลิ่น.(2547).พุทธภูมิจักรวาล

3. พิเชษฐ์เปียร์กลิ่น.(2548).วาดเส้นใบบัว

4. พิเชษฐ์เปียร์กลิ่น.(2579).วัสดุผสมบนใบบัว

ผล งาน สร้างสรรค์ ท่ี ได้ รับ การ ตี พิมพ์ และ เผย แพร่ (ย้อน หลัง 4 ปี) 

1. 2546นทิรรศการวาดเสน้รว่มสมยัวาดเสน้ภาคใต้ณสถาบนั

ทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลา

2. 2546-2547นิทรรศการศิลปกรรมสู่ธรรมชาติภูเก็ตกระบี่

พังงาเดอะสีลมแกเลอเรียกรุงเทพฯ,โรงแรมดุสิตลากูน่าภูเก็ต

3. 2547นทิรรศการศลิปกรรมเยาวชนทกัษณิณสถาบนัทกัษณิ

คดีศึกษาจังหวัดสงขลา

4. 2547นทิรรศการดอกไม้บานที่กรอืเซะณหอศลิปวฒันธรรม

ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานี

ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ

5. 2548 นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 3 ณ

สถาบันทักษิณคดีสงขลาจังหวัดสงขลา

6. 2548-2549นิทรรศการเท้ารอยเท้าณหอศิลป์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีณหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลา

7. 2548-2549รบัเชญิรว่มแสดงผลงานนทิรรศการศลิปกรรม

ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่  22ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ณ หอศิลป์จำปาศรี สำนัก

วิทยบริการอาคารBมหาวิทยาลัยมหาสารคามณสำนักวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นi
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เด็กหญิงธัญวรัตม์

ลีฬหาวงศ์และเด็กหญิง

วริศนันท์ ตังติวิวัฒน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคจาก

การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เคมี) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จงัหวดันครศรธีรรมราชโดยได้คะแนนถงึ49คะแนนจากคะแนน

เตม็50คะแนนในครัง้นี้นกัเรยีนทัง้2คนได้เปน็ตวัแทนนกัเรยีน

จากภาคใต้เพือ่ไปแขง่ขนัทกัษะการแก้ปญัหาและทกัษะทางดา้น

วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ในงานการประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่36ณศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพฯi

เด็กชายวชิรกร อาษาสุจริต นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็น “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทยจีน” คนแรกของ

ประเทศไทย และ เด็กหญิงลลิสา  เจะแตนักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับ

รางวลัชมเชยในโครงการ“ยวุทตูดาราศาสตร์รอ้ยดาวรอ้ยใจไทย-จนี”

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553ณ ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22

สิงหาคม 2553 ทั้งนี้เด็กชายวชิรกร อาษาสุจริต ได้เป็นตัวแทน

เด็กนักเรียนไทยไปทัศนศึกษาณ หอดูดาวเกาเหมยกู่ เมืองลี่เจียง

สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายนาอีม แลนิ นักเรียนชั้น ม.6/3

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

วิทยาเขตปัตตานีได้รับการคัดเลือกให้เป็น

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการ

ศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2553 จาก

สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์

เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2553

โดยได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและ

เกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมารเน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2553i

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค จากการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ

หัวข้อ “เกมส์ออนไลน์ ส่งผลเสียต่อเด็กจริงหรือ” (This house

believesthatonlinegameshaveanegativeinfluenceonchildren.)

ได้แก่นายนาอีมแลนินางสาวยัสมีนวาเห็งนางสาวนัคมีนแวมิ

งและนางสาวมัสตูราผดุงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีอาจารย์มี

ชยัวงศ์แดงและนายลกุมานมะยิเปน็ผู้ควบคมุทมีโดยมีโรงเรยีน

ผ่านเขา้รอบชิงชนะเลิศไดแ้ก่โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัยโรงเรียนมหา

วชิราวุธโรงเรียนวรนารีเฉลิมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียน

คณะราษฎรบำรุงและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานีนอกจากนี้นายนาอีมแลนิหัวหน้าทีมโรงเรียน

สาธิตฯยังสามารถคว้ารางวัลTheBestSpeakerหรือรางวัลนัก

พูดยอดเยี่ยมมาครองอีกด้วยi

นายนาอีมแลน

>>> อ่านต่อหน้า 11 

ผล งาน เด่น ใน รอบ ปี ของ
 นักเรียน โรงเรียนสาธิต

 

มหาวิทยาลัย สงขลา น
ครินทร์ วิทยาเขต ปัตต

านี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและชุมนุมภาษาสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี  จำนวน14คน เข้าร่วมโครงการค่ายวรรณกรรม เยาวชนอ่าน - เขียน - เรียนศิลป์ เพื่อแผ่นดินแม่” จัดโดยสำนักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่16-17กันยายน2553ณโรงแรมซีเอสปัตตานีโดยนักเรียนรับการอบรมและพัฒนาทักษะการเขียน

วรรณกรรมเพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าสำนึกรักบ้านเกิดและหวงแหนแผ่นดินแม่จากวิทยากร2ท่านคือศักดิ์สิริมีสมสืบกวีซีไรต์และ

วินวนาดรนักเขียนชาวปัตตานีซึ่งได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าของรัฐสภามาแล้ว

นอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีได้จัดประกวดงานเขียนจากเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด5โรงเรียนผลการ

ประกวดมีดังนี้

งาน เขียน ประเภท ร้อยกรอง

รางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงาน“มนต์เสน่ห์ถ่ินใต้”ของนางสาววิรากานต์ช่วยวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ลำดับท่ี2ได้แก่ผลงาน“ทางกลับบ้าน”ของนางสาวก่ิงกาญจน์แก้วพรหมลัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ลำดับที่3ได้แก่ผลงาน“น้ำใจในแดนเดือด”ของเด็กหญิงปานขวัญทองบัวโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

งาน เขียน ประเภท ร้อย แก้ว

รางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงาน“F-Project”ของนายศักดิ์นรินทร์หะยีเย๊ะโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี

ลำดับท่ี2ได้แก่ผลงาน“อนุทินท่ีรัก”ของนางสาวอศัลยาชูวงศ์บัณฑิตย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ลำดับท่ี2ได้แก่ผลงาน“เม็ดทรายท่ีหายไป”ของนางสาววาทิตาโภชนุกูลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ลำดับที่2ได้แก่ผลงาน“ชิ้นสุดท้าย”ของนางสาววลีรัตน์หมัดโส๊ะโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้นักเรียนได้เข้ารับรางวัลเป็นทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรจากนายธีระเทพศรียะพันธ์(อดีต)ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่

29กันยายน2553ณห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดปัตตานีi

>>> อ่านต่อหน้า 12 

นักศึกษา คณะ รัฐศาสตร์ รับ 3
 รางวัล ระดับ ชา

ติ ประจำ ปี 2553

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์รับรางวัลเยาวชนสตรีดีเด่นของจังหวัด

ปัตตานี ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และรางวัลเยาวชนดีเด่นแ

ห่งชาติประจำปี2553จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์
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กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดปัตตานี โดยมี

ผลงาน อาทิ โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษารักสันติ โครงการ

มนุษยสัมพันธ์ ตำบลนาประดู่ จังหวัดปัตตานี โครงการบริจาค

หนงัสอือลักุรอานให้แก่เดก็กำพรา้ดอ้ยโอกาสโครงการคา่ยวนิยักบั

อิสระทางความคิด รุ่นที่ 1 โครงการศึกษาปัญหาความไม่สงบ

ชายแดนภาคใต้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการปัญหา

ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาว เสาวลักษณ์ แสน โรจน์เป็นประธานเยาวชนบ้านน้ำดำ

อำเภอหนองจกิจงัหวดัปตัตานีเปน็ผู้รเิริม่การรวมกลุม่เยาวชนบา้น

น้ำดำให้มีโอกาสทำกิจกรรมและนำเสนอโครงการไปยังหน่วยงาน

ภาครฐัซึง่หมายถงึการแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพและความพรอ้มของ

กลุ่มที่จะพัฒนาชุมชน แรงบันดาลใจที่ทำให้มาทำงานด้านพัฒนา

ชุมชน ส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวและคนในสังคมที่ให้โอกาสได้

ทำงานเพื่อสังคม ทุกคนในชุมชนหวังในการหาวิชาความรู้จากการ

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกลับมาพฒันาชุมชนและหวังไว้ว่าจะต้องเป็น

ชุมชนต้นแบบที่มีความแข็งแรงในอนาคต และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

การเปน็นกัเรยีนทนุในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ตอ้งตระหนกัเสมอ

ว่าเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วก็ควรที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการ

ตอบแทนพระคณุของผู้ที่ได้รบัเมตตางานพฒันาชมุชนในปจัจบุนันี้

ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม สาเหตุมาจากนักพัฒนา

ไมใ่ช่คนในพืน้ที่จงึไม่เขา้ใจวถิีชวีติและอตัลกัษณ์ของคนในพืน้ที่อกี

ประการหนึ่งคือการขาดความตั้งใจและความจริงใจของนักพัฒนา

ซึ่งการพัฒนาชุมชนต้องมีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวม

มากกวา่สว่นตวัมีกระบวนการมีสว่นรว่มของประชาชนในชมุชนจงึ

จะมีประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้i

นายสุไลมานเจ๊ะและ

นางสาวเสาวลักษณ์แสนโรจน์

ผศ.ปิยะ กิจ ถาวร  คณบดี คณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี กล่าว ว่า  สำนักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสตรี

แหง่ชาติในพระราชนิปูถมัภ์และสภาองคก์ารพฒันาเดก็และเยาวชน

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้จัดโครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2553 และ

สมาคมสภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์

ได้ดำเนินการคัดเลือกลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2553

และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

และผู้สูงอายุ ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี

2553 ซึ่งนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานีได้รับรางวัลเยาวชนสตรีดีเด่นของจังหวัดปัตตานี

ได้รับคัดเลือกเป็นลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และรางวัล

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติได้แก่

นาย สุ ไล มาน  เจ๊ ะ และนักศึกษาสาขา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์ได้

รบัรางวลัเยาวชนดีเดน่แหง่ชาติประจำปี2553

สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จากสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯสยามบรมกมุารีเมือ่วนั

ที่  20 กันยายน 2553 ณ ศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร(ไทย-ญ่ีปุ่น)

นางสาว เสาวลักษณ์ แสน โรจน์

นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น

ชายแดนใต้คณะรฐัศาสตร์ได้รบัรางวลั

เยาวชนสตรีดีเด่นของจังหวัดปัตตานี

ประจำปี2553ได้รับประทานรางวลัเมือ่

วนัที่8สงิหาคม2553จากพระเจ้าหลาน

เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณห้องแก

รนด์บอลรมูโรงแรมเจดบับลวิแมริออท

กรุงเทพฯ โดยนอกจากนี้ยังได้รับคัด

เลือกให้เป็นลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2553ได้รับ

ประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุเมื่อวันที่12สิงหาคม2553ณอาคาร

ใหม่สวนอัมพรกรุงเทพฯ

นาย ส ุไล มาน เจ ๊ะ และเปน็แกนนำนกัศกึษาที่มีความรู้ความ

เข้าใจปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ริเริ่มและผลักดันกลุ่ม

นกัศกึษาทัง้ภายในและภายนอกพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้เขา้มา

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ตามแนวทางสันติวิธี ร่วมกับทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่าง

ตอ่เนือ่งเปน็ประธานกลุม่นกัศกึษารกัสนัติเขา้รว่มกจิกรรมโครงการ

ต่อจากหน้า 11 >>>
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คุณสมบัติ ของ นม แพะ

-นมแพะมีคุณสมบัติเป็นไลโพโซมธรรมชาติสามารถซึมซาบ

เข้าสู่ผิวหนังได้ง่าย

- โครงสร้างโมเลกุลของกรดไขมันในน้ำนมแพะมีขนาดเล็ก

ประกอบด้วยกรดไขมันสายสั้นๆเช่นกรดคาปริก(capricacid)กรด

คาไพรสกิ(caprylicacid)ซึง่มีคณุสมบตัิตา้นเชือ้แบคทเีรยีกรดไขมนั

เหล่านี้กระจายตัวได้ดีสามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์และถูกย่อย

ได้ง่าย

-นมแพะมีคุณสมบัติเป็นสารกันชน(bufferingcapacity)ซึ่งดี

ต่อผิวคือช่วยปรับสภาพผิวให้สมดุล

-นมแพะประกอบด้วยวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามินเอช่วย

สรา้งเซลล์ผวิหนงัเสรมิสรา้งระบบภมูคิุม้กนัทำให้ผวิและผมแขง็แรง

วิตามินบีหนึง่ปอ้งกนัโรคเหนบ็ชาชว่ยระบบเผาผลาญคารโ์บไฮเดรต

ในร่างกาย วิตามินบี 2 เสริมขบวนการให้พลังงานแก่ร่างกาย

และจำเป็นต่อผิวหนัง วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลด

การเสื่อมสภาพของเซลล์

“ศูนย์ บ่ม เพาะ วิสาหกิจ วิทยาเขต ปัตตานี” บ่ม เพาะ วิสาหกิจ 

พัฒนา คุณภาพ ชีวิต ส่ง เสริม เศรษฐกิจ แดน ใต้ ขอ แนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้า

 สบู่ นม แพะ 

 ศู นย์ บ่ ม เพาะ วิ ส าหกิ จ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอ

แนะนำผลติภณัฑ์ตวัใหม่ของคณุ

สุไฮลา แสงจันทร์ ผู้ประกอบการ

ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่ม

เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คือสบู่

น้ำนมแพะ ผ่านการรับรองภายใต้

การผลิตของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช

ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ จ.นราธิวาส เนื่องจากน้ำนมแพะเป็น

ไลโพโซมธรรมชาติช่วยบำรุงผิวพรรณและปรับสภาพผิวให้นุ่มนวล

ช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุมชื้น ไม่แห้งกร้านลดรอยเหี่ยวย่นขจัดเซลล์

ผิวเก่าลดรอยด่างดำแผลเป็นทำให้ผิวขาวใสนวลเนียนขึ้นอย่าง

เป็นธรรมชาติโดยมี3สูตร

สตูร ธรรมชาติสบู่นมแพะชว่ยบำรงุผวิพรรณให้สดใสลดสวิฝา้หนา้ใสกระชบัผวิชว่ย

ขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ลด ฝ้า กระ รอยหมองคล้ำ ทำให้ใบหน้า ขาวเนียนใส ช่วยบำรุง

ผิวพรรณและปรับสภาพผิวให้นุ่มนวล

สูตร ผสม มะขาม มะขาม อุดมด้วยสาร AHA

(Alpha hydroxyl acids) คือกรดผลไม้ เหมือนที่มีใน

แอปเปิลองุ่นกระทั่งในนมก็มีสรรพคุณของAHAคือ

ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดลอกออกไปเร็ว

เผยผิวใหม่ที่สดใสกว่าเดิม ช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่น

ขจัดเซลล์ผิวเก่า ลดรอยด่างดำ ผิวขาวขึ้นอย่างเป็น

ธรรมชาติ

สูตร ผสม ขมิ้น ชันขมิ้นชันช่วยทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายลดรอยตกกระ

และจุดด่างดำ ทำให้ผิวเรียบเนียนนุ่มขึ้น บำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้าน ลดรอย

เหี่ยวย่นผิวนวลเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

ผู้ สนใจ สอบถาม ราย ละเอียด ได้ที่ คุณ สุไฮ ลา  แสงจันทร์  ผู้ ประกอบ การ 

โทร. 08-1566-6150, 08-7295-6535  
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ม.อ.ปัตตานี กับ ภารกิจ ช่วย เหลือ ผู้ ประสบ

อุทกภัย และ วาตภัย

ตามที่ได้เกดิอทุกภยัขึน้ในหลายจงัหวดัของประเทศไทยมาตัง้แต่กลางเดอืนตลุาคมที่ผา่นมามหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่วัน

ที่26ตุลาคมถึงวันที่12พฤศจิกายน2553รวมเงินที่ได้รับบริจาคจากบุคลากรและนักศึกษาทั้งสิ้น22,850บาทโดย

ได้นำไปบริจาคผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่27ตุลาคม2553เป็นเงิน5,000บาทต่อมาเมื่อทราบ

ว่าจะมีพายุดีเปรสชั่นเข้าสู่จังหวัดปัตตานีเมื่อค่ำวันที่1พฤศจิกายน2553มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งศูนย์อำนวยการให้

ความช่วยเหลือขึ้นณงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยเปิดทำการ24ชั่วโมง

หลังจากพายุพัดถล่มเมื่อเวลาประมาณ18.00น.ทำให้เสาไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยหักโค่นลงรวม20ต้นต้นไม้

ใหญ่โคน่ลม้มากกวา่100ตน้ทำให้มีนำ้ทว่มทัง้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์วทิยาเขตปตัตานีสงูเฉลีย่ประมาณ70-80

เซนติเมตรทำให้ไม่สามารถเดินรถได้เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ภายในมหาวิทยาลัยไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้

ในวันที่2และ3พฤศจิกายน2553มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดทำอาหารเลี้ยงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ

น้ำท่วม โดยจัดทำอาหารประมาณ 6,500 ห่อ นอกจากนี้ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยฯยังได้รับการ

ประสานให้ความช่วยเหลือจากหน่วยฉพาะกิจที่ 23จังหวัดปัตตานีนำกำลังพลประมาณ30นายร่วมกับบุคลากร

มหาวทิยาลยัเขา้มาชว่ยเกบ็กู้ตน้ไม้ที่หกัพาดเสาไฟฟา้แรงสงูและหนว่ยพฒันาการเคลือ่นที่44หนว่ยบญัชาการทหาร

พัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนำโดยพันเอกเดชาพันธมิตรผู้บังคับการปัตตานีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44ได้

นำกำลังพลร่วม50นายพร้อมน้ำดื่มและเรือท้องแบนเข้ามาให้ความช่วยเหลือและเก็บกู้ต้นไม้ที่หักโค่นหลังจากนั้น

การไฟฟ้าจังหวัดปัตตานีได้เข้ามาแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงหน่วยปฏิบัติการสูบน้ำที่7.3กรมชลประทานจังหวัด

ปัตตานี ก็ได้เข้ามาช่วยฟื้นฟู ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ระบบไฟฟ้าคงต้องใช้

เวลาซอ่มแซมตอ่ไปอกีระยะหนึง่จงึจะสามารถจา่ยกระแสไฟฟา้ได้อยา่งสมำ่เสมอทัว่ทัง้มหาวทิยาลยันอกจากนี้เมือ่วนั

เสาร์ที่6พฤศจิกายน2553ศูนย์อาสาประชาชนฟื้นฟูภัยพิบัติ (ศอบ)ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยและสายการบิน

นกแอร์ยังได้นำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งมาทางเครื่องบินมาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อนำไป

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและอุทกภัยในคร้ังน้ีอีกด้วยและเม่ือวันท่ี19พฤศจิกายน2553สมาคม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการประสานจากบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสท์วิศวการจำกัด (มหาชน)นำ

กระเบื้องมาบริจาคให้ผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดปัตตานีจำนวน9,000แผ่น

ทั้งนี้ความเสียหายที่มหาวิทยาลัยได้รับยังทำให้อาคารสำนักงานและอาคารเรียนหลายหลังหลังคาชำรุดมีน้ำ

ท่วมขังอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายกระจกสำนักงานแตกและอยู่ในช่วงการประเมิน

ความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนเมื่อวันที่2-7พฤศจิกายน2553

จากความช่วยเหลือของหลายหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มี

จิตกุศลที่ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดปัตตานีมาณที่นี้.
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มหาวิทยาลยัฯได้ตัง้ปณธิานที่จะมุง่มัน่ทำภารกจิหลกัของมหาวิทยาลยัฯให้สมัฤทธิ์
ผลและตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทของสมเดจ็พระมหิตลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรมพระบรม-
ราชชนกดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

กว่า40ปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ
ให้มีความรูค้ณุธรรมจรยิธรรมมีความเปน็ผูน้ำและวสิยัทศัน์กวา้งไกลสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของสังคมและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและนานาชาติคือการทำหน้าท่ี
ผลิตบัณฑิตปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานีเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีโทและเอกดังน้ี
คณะ ศึกษา ศาสตร์

จัดต้ังข้ึนเม่ือพ.ศ.2511ท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า40ปี
ระดับ ปริญญา ตรี 5 ปี

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

ระดับ ปริญญา ตรี 4 ปี
- (ศึกษาศาสตร์) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยี

การศึกษาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ระดับ ปริญญา โท

- จิตวิทยาการศึกษาศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชนการบริหารการศึกษาประถมศึกษา
-พลศึกษาการเสริมสร้างสุขภาพการวัดผลและการวิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษาการปฐมวยั

ศึกษาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาการออกแบบและระบบการเรียนการสอน
ระดับ ปริญญา เอก

-การบริหารการศึกษาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะศกึษาศาสตร์มุง่เนน้ความเปน็เลศิทางวชิาการและเปน็สถาบนัที่ผลติครูวชิาชพี

และบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศเนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้าน
วชิาชพีมีทกัษะทางสงัคมดว้ยสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ที่ใช้นวตักรรมเทคโนโลยีที่ทนัสมยั
สนับสนุนการเรียนการสอนบัณฑิตจึงมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเว็บไซต์:http://eduit.pn.psu.ac.th/เบอร์โทร:073331301
คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที่23เมษายน2517กวา่35ปีที่คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
มชีือ่เสยีงและความโดดเดน่ดา้นการเรยีนการสอนสาขาวชิาตา่งประเทศโดยเฉพาะภาษา
จีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับ
ประเทศ นอกจากนี้ยังมี สาขาสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนาสังคม
การจดัการสารสนเทศเศรษฐศาสตร์พฒันาการการเรยีนการสอนเนน้การฝกึประสบการณ์
จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

-ภาษาจนี(หลกัสตูรนานาชาต)ิภาษาเกาหลีภาษาญีปุ่น่ภาษาองักฤษภาษาฝรัง่เศส
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาอาหรับ มลายูศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา
ศาสนาการจัดการสารสนเทศพัฒนาสังคม
ระดับ ปริญญา โท

-ภาษาไทยบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ระดับ ปริญญา เอก

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

คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทาง

การสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
วทิยาศาสตร์บรสิทุธิแ์ละดา้นเทคโนโลยีจนได้รบัความไว้วางใจจากมหาวทิยาลยัตา่งๆใน
ตา่งประเทศให้ความรว่มมอืทางวชิาการโดยเฉพาะประเทศฝรัง่เศสในสาขาวชิาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรมซึ่งมีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรม
ยางพาราอตุสาหกรรมประมงอตุสาหกรรมอาหารทะเลคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์สถิติวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
การประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการวิธีวิทยาการวิจัยซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับ ปริญญา ตรี

- เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีการประมง (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/ด้าน
การผลิตภัณฑ์ประมง)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เคมี-ชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
เทคโนโลยีการเกษตร(ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช/ด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ระดับ ปริญญา โท

-วิธีวิทยาการวิจัยเทคโนโลยีพอลิเมอร์เคมีประยุกต์
ระดับ ปริญญา เอก

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

วิทยาลัย อิสลาม ศึกษา
จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที่11ธนัวาคม2532มุง่ผลติบณัฑติให้มีความรู้เทยีบเทา่ตา่งประเทศเปดิ

สอนวทิยาอสิลามนานาชาติวทิยาการอสิลามเศรษฐศาสตร์อสิลามโดยประสานความรว่มมอื
กับมหาวิทยาลัยและองค์กรในต่างประเทศ บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

-อิสลามศึกษา กฎหมายอิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม เศรษฐศาสตร์และการจัดการใน
อิสลามตะวันออกกลางศึกษา
ระดับ ปริญญา โท

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

คณะ วิทยาการ สื่อสาร
ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชัน ผลิตรายการ

วิทยุและโทรทัศน์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาชีพ
ระดับ ปริญญา ตรี

-นเิทศศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่สารเพือ่การจดัการการสือ่สารการตลาดเพือ่
พัฒนานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

เว็บไซต์:http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/เบอร์โทร./โทรสาร073349692
คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการสร้าง
ความเข้าใจและสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรม
ในวชิาชพีบณัฑติสามารถสรา้งสรรค์งานดา้นศลิปะที่มีเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่และของชาติตลอด
จนการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับ ปริญญา ตรี

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

คณะ รัฐศาสตร์
การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่น

และระดบัสากลเพือ่สรา้งสรรค์งานสงัคมรวมถงึเปน็องคก์รที่พฒันาความรู้โดยเฉพาะการวจิยั
ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อ
เท็จจริงและสร้างประสบการณ์ในฐานะนักปกครอง
ระดับ ปริญญา ตรี

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

คณะ พยาบาล ศาสตร์
ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในการสอนและฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา2554
บัณฑิต ศึกษา

เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและ
จัดการในระดับบัณฑิตศึกษาโดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
สวัสดิการ และ สิ่ง อำนวย ความ สะดวก
สวัสดิการ

หอพักนักศึกษา11หอนักศึกษาชั้นปี1มีสิทธิ์อยู่หอพักทุกคน

ประกัน สุขภาพ
(1)บริการสุขภาพอนามัยท่ีหน่วยพยาบาล
(2) การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
(3)กรณีป่วยมีสิทธ์ิเข้ารับการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี
โรงพยาบาลยะลา

(4) กรณีอุบัติเหตุมีสิทธ์ิเข้ารับการรักษา
พยาบาลท้ังในโรงพยาบาลของรัฐเอกชนคลินิก
และโพลีคลินิก

ทุน การ ศึกษา และ เงิน ยืม เพื่อ การ ศึกษา
(1)ทุนทำงานแลกเปลี่ยน
(2)ทุนทั่วไป
(3)ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงนิยมืเพือ่การศกึษานกัศกึษาสามารถ

ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน2,000บาท
-กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษารัฐบาลจัดต้ัง

กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม
ไม่เกิน100,000บาท/คน/ปี

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Prince of Songkla  University, Pattani Campusม



วิสัย ทัศน์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อชี้นำและพัฒนาสังคม ทั้้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติภายในปี2555

พันธ กิจ
 1.สร้างองค์ความรู้จากสภาพปัญหาและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินเพ่ือขยายผลไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
 2.บูรณาการความรู้ประยุกต์สู่การสอนเพื่อสร้าง

ปัญญาสมรรถนะจริยธรรมและโลกทัศน์สากลให้
แก่บัณฑิต

 3.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง
มีคุณภาพในระดับสากล

 4.พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้

 5.ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม
 6.ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมเพื่อความเป็น

นานาชาติภายในปี2555
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