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	 ทีมงานอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาเทคโนโลยี

พอลิเมอร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	 รีไซเคิลรองเท้าขยะจากท้องลงทะเลให้เป็นรองเท้าสไตล์

ท้องถิ่นปัตตานีท่ีสวยงาม	ช่วยลดมลภาวะและช่วยรักษาแหล่งท่องเท่ียวให้

เป็นธรรมชาติ	อีกทั้งผลงานดังกล่าว	ยังผ่านการคัดเลือกเป็น	1	ใน	10	ของ

โครงการ	One	Young	World

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ไอเดียร์เจ๋ง 
น�ารองเท้าขยะจากทะเล
มาแปรรูปเป็นรองเท้าแฟชั่น
สไตล์ท้องถิ่นปัตตานี
	นายประทีป	เอื้อนมงคล		เครือข่ายประชาสัมพันธ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายงาน

	 นายปฏิญญา	อารีย์	 หน่ึงในทีมงานนักศึกษาระดับปริญญา
โท	 สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ผู ้ร่วมโครงการ
รีไซเคิลรองเท้าขยะจากท้องทะเลมาเป็นรองเท้าสไตล์ท้องถ่ิน
ปัตตานี	 กล่าวว่า	 จากการท่ีแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของประเทศไทย
มีขยะตกค้างจากชุมชน	ตลอดจนขยะที่ถูกท้ิงไว้	 จะถูกน�้าพัดพาลง
สู่แม่น�้าล�าคลอง	 ไหลลงสู่ทะเล	และคลื่นได้พัดพาขยะเหล่าน้ีขึ้นมา
ติดค้างบริเวณ	 ชายหาด	 โดยเฉพาะที่เกาะหลีเป๊ะ	 จังหวัดสตูล
มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นทุกปี	 ซึ่งขยะบางประเภทสามารถน�าไป
จ�าหน่ายเพ่ือแปรรูปได้	 แต่มีขยะบางประเภทท่ีไม่สามารถน�าไป
จ�าหน่ายเพื่อแปรรูปได้	ได้แก่	รองเท้า	ซึ่งในช่วงระยะเวลา	3-4	เดือน	
ทีมงานสามารถเก็บรองเท้าได้เกือบ	 100,000	 ข้าง	 หรือประมาณ	
7-8	 ตัน	 ซึ่งเป็นปริมาณขยะท่ีสูงมาก	 ทีมงานจึงได้คิดค้นน�าขยะ
รองเท้ามารีไซเคิล	 ให้เป็นรองเท้าใหม่	 ในรูปแบบและสีสันท่ีมีกล่ิน
อายวัฒนธรรมท้องถ่ินปัตตาน	ี โดยมี	 ดร.ณัฐพงศ์	นิธิอุทัย	อาจารย์
ที่ปรึกษา	เป็นผู้คอยให้ค�าแนะน�า

	 “ส�าหรับข้ันตอนการผลิตโดยการน�ารองเท้าขยะมาท�าความ
สะอาดเอาดิน	ทราย	และเพรียงออก	จากนั้นน�ามาบดย่อยเป็นชิ้น
เล็กๆ	แล้วผสมกับกาวพอลิยูริเทน	แล้วน�าไปอัดเบ้าขึ้นรูป	 เป็นส่วน
ของพื้นรองเท้า	แล้วใส่หูหนีบ	หรือเย็บติดกับส่วนของผ้า	โดยมุ่งเน้น
น�าผ้าท้องถ่ินมาผลิต	 เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ้าท้องถ่ินให้กับกลุ่ม
แม่บ้าน	 และเพ่ือเปิดตลาดผ้าท้องถ่ินสู่ตลาดต่างภูมิภาค	 และท่ี
ส�าคัญคืออยากให้ทุกคนที่เห็นรองเท้าก็รู้ได้เลยว่ารองเท้าเรามาจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้”	นายปฏิญญา	อารีย์	กล่าว
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นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ไอเดียร์เจ๋ง น�ารองเท้าขยะจากทะเล

มาแปรรูปเป็นรองเท้าแฟชั่นสไตล์ท้องถิ่นปัตตานี

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

ม.อ.ติดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพของโลก

ประจ�าปี 2015-2016

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

ม.อ.ปัตตานี เป็นพี่เลี้ยงพัฒนา รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนในสาขาวิชาต่างๆ

ในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

ม.อ. ได้รับประกาศเกียรติคุณ

ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ปี 2558

ชาวสงขลานครินทร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต

แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจ�าปี 2558

นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี  สร้างเกมบันไดงู

เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการเล่นเกม

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

	 ผลงานรองเท้ารองเท้าแฟชั่นสไตล์ท้องถ่ินปัตตานี	จากขยะ
ได้ผ่านรอบ	10	ทีมสุดท้ายในโครงการ	One	Young	World	ซึ่งเป็น
โครงการการรวมตัวของเยาวชนท่ีใหญ่ที่สุดในโลกท่ีมีช่ือเสียงเป็น
ที่รู้จักในระดับนานาชาติ	 และมีผู้น�ารุ่นใหม่ที่เคยร่วมโครงการน้ีมา
แล ้วกว ่า	 6,000	 คนจาก	 196	 ประเทศท่ัวโลก	 และในป ี น้ี	
กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม	และ
เป็นการจัดการประชุมครั้งแรก	 ในเอเชีย	One	Young	World	และ
กรุงเทพมหานคร	 จึงต้องการเฟ้นหาผู ้น�าเยาวชนไทยรุ ่นใหม่ท่ี
ต้องการ	สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและประเทศได้รับการ
สร้างเสริมและส่งเสริมทักษะ	 เพ่ือน�าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือ
สังคมอย่างประสบความส�าเร็จ	 และจะคัดเลือกรอบสุดท้ายเหลือ	
4	ทีม	โดย	ผู้ชนะจะได้รับรางวัลใหญ่	คือ	ได้รับโอกาสในการน�าเสนอ
โครงการของตนบนเวทีใหญ่ของ	One	Young	World	Summit	2015	
กับ	 ศาสตราจารย์	 Muhammad	 Yunus	 บิดาแห่งการประกอบ
กิจการเพ่ือสังคม	 (Social	 Business	 Accelerator)	 และเป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณแก่โครงการ	One	 Young	World	 โดยมีผู้
เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก	ระหว่างวันที่	18-21	พฤศจิกายน	2558	นี้	
ณ	กรุงเทพมหานคร	นอกจากน้ียังได้รับเงินสนับสนุน	 เพ่ือริเริ่มหรือ
สานต่อกิจการเพื่อสังคมของตนเอง



	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้รับการจัดอันดับ	 จาก	 Times	 Higher	
Education	 หรือ	 THE	 ส�านักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังแห่งหนึ่งจากประเทศ
อังกฤษ	 ให้อยู่ในกลุ่มช่วง	 601-800	 ของมหาวิทยาลัยคุณภาพของโลกเช่นเดียวกับ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ซึ่งในทุก
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในช่วงดังกล่าวไม่มีความแตกต่างทางสถิติ	 และ	 มหาวิทยาลัย
มหิดลอยู่ในอันดับ	 1	ของไทย	 โดยได้รับการจัดล�าดับในช่วง	 501-600	 โดยผลการจัด
อันดับน้ี	 เป็นการแสดงถึงมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับแรก	 ร้อยละ	 4	 ของมหาวิทยาลัย
ทั่วโลก	กว่า	20,000	แห่ง
	 Times	Higher	 Education	 หรือ	 THE	 ส�านักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก
ประเทศอังกฤษ	 ได้ประกาศผล	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	ประจ�าป	ี
2015-2016	 (Times	Higher	Education	World	University	Rankings	2015-2016)	
ซึ่งนับเป็นการจัดอันดับเป็นปีที่	 12	 ติดต่อกัน	นับตั้งแต่ปี	 2547	 โดยปีนี้	 California	
Institute	of	Technology	 (Caltech)	ครองอันดับ	1	 ในระดับโลกเป็นปีที่	 5	ติดต่อกัน	
ส่วนในระดับทวีปน้ัน	 University	 of	 Tokyo	 มาเป็นอันดับ	 1	 ในทวีปเอเชีย	 และ
อันดับที่	23	ของโลก

งานประชาสัมพันธ์	กองกลาง	รายงาน

ม.อ.ติดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพของโลก
ประจ�าปี 2015-2016

• การเร่งเครื่องให้มีความเร็วสูง สิ้นเปลืองน�้ามัน
• ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ไม่ขับรถลากเกียร์
• ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี
• ขับรถที่ความเร็วสูงมากเกินไป จะสิ้นเปลืองน�้ามัน

ที่มา : http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/PR/energy.html

รวมพลังหยุดรถซดน�้ามัน

• เลือกเติมน�้ามันที่มีค่าออกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต์
• สังเกตอาการผิดปกติของรถ
• ควรดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอย
• ตรวจสอบหัวเทียน
• คาร์บูเรเตอร์ที่สกปรกท�าให้เครื่องยนต์เดินไม่สะดวก
  ระบบเผ่าไหม้ ไม่สมบูรณ์

(ต่อจากฉบับเดือนกันยายน 2558)

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 สร้างความเข้มแข็ง

ด้านวิชาการ	 และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ	 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาสามัญควบคู่ศาสนาใน	 3	 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้		ด้วยการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์		

ขึ้นใน	6	โรงเรียนของจังหวัดปัตตานี		เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา	2559

	 ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจา รย ์
น พ พ ร 	 เ ห รี ย ญ ท อ ง	
รองอธิการบดีฝ ่ ายระบบ
สารสนเทศและกายภาพ	
วิทยาเขตปัตตานี	 แจ้งว่า	 ใน
ปัจจุบันผู้ปกครอง	 ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	นิยมส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม	

ม.อ.ปัตตานี เป็นพี่เลี้ยงพัฒนา รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนในสาขาวิชาต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

ที่สอนสายสามัญและศาสนาควบคู่กันไป	 ดังน้ันเพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านวิชาการ	และเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียน	สามารถ
สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา	และคณะสาขาวิชาที่
ต้องการได้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จึงจัด
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์		
(Science-Mathematic	 Program	 :	 SMP)	 ขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้า
หมายที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่กับสายสามัญ		โดยใน
ปีการศึกษา	 2559	จะเริ่มด�าเนินโครงการใน	3	 จังหวัดชายแดนใต	้
จังหวัดละ	6	โรงเรียน	รวม	18	โรงเรียนน�าร่อง	โดยโรงเรียนในจังหวัด
ปัตตานีรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 	 จังหวัดยะลารับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา	
และจังหวัดนราธิวาส	 รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	 ส�าหรับจังหวัดปัตตานี	 จ�านวน	 6	 โรงเรียน	 ได้แก	่

		 1.	 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม	ต�าบลพ่อมิ่ง	 อ�าเภอปะนาเระ	
		 2.	 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา	 ต�าบลรูสะมิแล	 อ�าเภอเมือง	
		 3.	 โรงเรียนอาซิซสถาน	 ต�าบลนาประดู ่	 อ�าเภอโคกโพธ์ิ	
		 4.	 โรงเรียนส่งเสริมศาสน์	 ต�าบลตันหยงดาลอ	อ�าเภอยะหริ่ง	
		 5.	 โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์	 ต�าบลปากู	 อ�าเภอทุ่งยางแดง	
		 6.	โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา	ต�าบลตะลุบัน	อ�าเภอสายบุรี	
	 ทั้ ง น้ี ก า รจั ดท� า โค ร งการห ้ อ ง เ รี ยน พิ เศษ โปรแกรม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	 	 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามน้ี		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้มอบให้คณะ
ศึกษาศาสตร์	 เป็นแม่งาน	ส�าหรับการด�าเนินงานจะเน้นการจัดการ
ด้านความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	
รวมท้ังการพัฒนาความรู้แก่ครูประจ�าในโรงเรียนให้มีกระบวนการ
สอนที่ เน ้นการพัฒนาผู ้ เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยมีคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง	
และน�านักศึกษาออกไปฝึกสอนในโรงเรียนเป้าหมาย	ตลอดจนการ
แนะแนวและสอนเสริมเพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะสอบ
เข้าศึกษาต่อ	ในคณะ	และมหาวิทยาลัยต่างๆ	ได้มากขึ้น
	 รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 แจ้งต่อไปว่า	 นอกจากโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรม วิทยาศาสตร ์ -คณิตศาสตร ์แล ้ ว 	 มหา วิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ยังได้เสนอโครงการ	เพื่อยกระดับ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อรัฐบาล	 และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมาแล้ว	 ได้แก่	 	 โครงการแก้ไขปัญหานักศึกษา
เรียนอ่อนแบบบูรณาการ	 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ
ให้แก่นักเรียน	 ใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประกอบด้วย	 3	
กิจกรรมคือ	 	 ค่ายสอนเสริมเคมี	 ชีววิทยา	ฟิสิกส์	 และคณิตศาสตร์		
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์	 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยม	 โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน	 โครงการพัฒนาการเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็ก
กับการพัฒนาห้องสมุดของเล่นต้นแบบ	เป็นต้น.
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ม.อ. ได้รับประกาศเกียรติคุณ
ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ปี 2558

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 ได ้ รับประกาศเกียรติคุณและ

ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ	 ประจ�าปีงบประมาณ	

2558	 โดยมีอาจารย์	พิชิต	 เรืองแสงวัฒนา	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	และนางกนกรัตน์	 ภูมิสมบัติ	 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายใน	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและ

ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายใน	จากนายมนัส	 แจ่มเวหา	อธิบดี

กรมบัญชีกลาง	 กระทรวงการคลัง	 เม่ือวันที่	 22	 กันยายน	 2558	ณ	

โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์	กรุงเทพมหานคร

 อาจารย์	 พิชิต	 เรืองแสงวัฒนา	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 กล่าวว่า	 กรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบ
ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐขึ้น	 เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล	
โดยยกย่องเชิดชูเกียรติส่วนราชการท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	 (International	
Audit	Quality	Assurance	 :	 IAQA)	และผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ตรวจสอบภายในภาครัฐ	
ในโอกาสนี้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นส่วนราชการที่มีผล
การประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ	 เป็นไปตามมาตรฐานระดับดี	และหลายข้อดีกว่ามาตรฐาน		
จุดเด่นในการด�าเนินงาน	คือ	หน่วยตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 มีผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเช่ียวชาญด้านการ
ตรวจสอบภายใน	มีกระบวนการพัฒนาวิชาชีพและการบริหารความ
รู้ด้านการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ	 และมีการปฎิบัติงาน
เป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	 รวมท้ังกระบวนการปฎิบัติ
งานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ	 ท�าให้สามารถเสริมสร้างคุณค่า
เพิ่มให้กับส่วนราชการ
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	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 เป็น

ประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	 ประจ�าปี	 2558		

โดยมี	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี

คณะผู้บริหาร	 และบุคลากร	 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต	 เพื่อเป็นเกียรติและ

ตอบแทนคุณความดีที่ผู ้ เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติ

ปัญญาขณะท่ีรับราชการ	 อันเป็นผลท�าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่

มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา	 ส�าหรับปีนี้	 มีผู ้ เกษียณราชการจ�านวน

22	ท่าน	ดังนี้	

 คณะศึกษาศาสตร์		ได้แก่	ผศ.นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด	ผศ.พรเพ็ญ
ภัทรนุธาพร	 ผศ.อุบลรัตน์	 ซื่อสัตตบงกช	 อาจารย์มนตรี	 ดวงจิโน	
นางสมบูรณ์	ชูตระกูล		
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 ได้แก่	 ศ.ดร.ครองชัย	หัตถา		
นางฟิตรี	ดอเล๊าะ
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้แก่	 รศ.ดร.ไพโรจน์	 กลิ่นพิทักษ์
ผศ.วราภรณ์	คีรีพัฒน์		ผศ.ดร.	สุจรรยา	พงศ์สวรรค์	นายสะอารี	วาเม๊าะ
	 ส�านักงานอธิการบดี	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ได้แก่	 นายอวยชัย	 โอชโร		
นางนวลน้อย	 เมืองชนะพวง	 	นายวุฒิ	 	จันทกูล	นางประพิศ	ชุมพล
นางสงวน	 เภอทอง	 	 นางดุษฎี	 บุญศรีเจริญ	 	 นางบุญภา	 รัตนค�า	
นายทิวา	 พรพิริยะโยธา	 นายส�ารอง	 จันทคุตโต	 นายบุญธรรม	
อินทพรหม
	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา		ได้แก่	รศ.อับดุลเลาะ	อับรู
	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 ที่ปรึกษาคณะผู ้บริหารวิทยาเขต
ปัตตานี	 	กล่าวว่า	 	การที่ทุกท่านท�างานมาเป็นเวลายาวนาน	ถือว่า
ท่านได้ท�าประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งงานในต�าแหน่งและงาน
พิเศษต่างๆ	จึงท�าให้มหาวิทยาลัยพัฒนาในทุกๆ	ด้านอย่างต่อเนื่อง
	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี		
กล่าวเพ่ิมเติมว่า	 การเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินงาน	 เป้าหมาย	 รวมทั้งความก้าวหน้าขององค์กรอย่างย่ิง	
เนื่องจากทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	มีประสบการณ์
สูงและมีความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง	บางหน่วยงานได้มีการ
จัดการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของบุคลากรที่ก�าลังจะเกษียณ
อย่างเป็นระบบ	 เพ่ือบุคลากรรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้	 น�าไปปฏิบัต	ิ
ต่อยอด	และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป		
	 “ดิฉัน	 ขอเป็นตัวแทนของชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 กราบขอบพระคุณบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ
ทุกท่าน	 ส�าหรับวันเวลาที่ท่านได้พากเพียรมุ่งมั่นเพ่ือมหาวิทยาลัย
ของเราจนถึงวันเกษียณของท่านอย่างภาคภูมิ	 ท่านได้รับการจารึก
ไว้ในความทรงจ�าและหัวใจของชาว	 ม.อ.ปัตตานี”	 รศ.อิ่มจิต	
เลิศพงษ์สมบัติ		กล่าวเพิ่มเติม

ชาวสงขลานครินทร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต
แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจ�าปี 2558 

ถึงชาววิทยาเขต
ปัตตานี...

จากใจ...

ผศ.นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด	

ผศ.พรเพ็ญ	ภัทรนุธาพร	

ผศ.อุบลรัตน์	ซื่อสัตตบงกช

	 “การได้ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหาร	 ถือ
เป ็น ท้ังการรับโอกาสและรับภารกิจ
ทั้งหนักทั้งท้าทาย	 ทั้งสนุกและทั้งเครียด		
อยากจะบอกกับรุ่นหลังๆ	ว่าทั้งงานบริหาร
แล ะ ง านปกติ 	 ล ้ ว นท ้ า ท า ย ท้ั ง สิ้ น	
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน	 เรียนรู ้ท�าความ
เข้าใจเรื่องงานให้ดีท่ีสุด	 เพ่ิมพูนความรู้
ด้วยการติดตามความรู้ใหม่ๆ	 ข้อค้นพบ

	 “มีความภาคภูมิใจที่ได้รับราชการ
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี 	 	 ซึ่ งมีความหลากหลายด้าน
วัฒน ธ ร ร ม 	 ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ น ส ถ า น ที	่
บรรยากาศ	 การท� างาน	 และชี วิตที่
เรียบง่าย	 	 ตลอดท้ังความเป็นกันเองของ
อาจารย์	และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย”

	 “การท�างานถือได้ว่าเป็นโอกาสที่จะ
ได้เรียนรู ้งาน	 เรียนรู ้คน	 เรียนรู ้วิธีการ
ท� า ง าน ร ่ ว ม กั บผู ้ อื่ น ที่ มี ค ว าม รู ้ อั น
หลากหลาย	 รวมทั้งอุปนิสัยใจคอของ
แต่ละคนที่แตกต่างกัน	 เพ่ือให้งานประสบ
ความส�าเร็จจ�าเป็นต้องเข้าใจคนให้มาก		
มีความอดทน	อดกลั้น	เสียสละ	ซื้อสัตย์ต่อ
หน้าที่และวินัยในตนเอง”

ใหม่ด้วยการอ่านติดตามจากสื่อ	 ฟังนักคิดนักปฏิบัติที่ประสบ
ความส�าเร็จและติดตามในส่ือออนไลน์	 จะได้ทางเลือกท่ีดีเสมอ	
ผมได้รับโอกาสนั้นจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

อาจารย์มนตรี	ดวงจิโน นางสมบูรณ์	ชูตระกูล	

	 “ภูมิใจที่ได้เป็นลูกพระราช
บิดา	มีความประทับใจหลากหลาย
ประทับใจในบุคลากร	และผู้ใหญ่
หลายๆท่าน”

	 “ท�างานด้วยน�้าใจ	ซึ่งมีค่า
ต่อชีวิตการท�างานมาก	ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องส่วนตัว	หรืองานในหน้าที่	
ท�าให้ข้าพเจ้าได้ประสบความ
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี”
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	ผศ.ดร.	สุจรรยา	พงศ์สวรรค์

ผศ.วราภรณ์	คีรีพัฒน์	

นางนวลน้อย	เมืองชนะพวง

นายสะอารี	วาเม๊าะ

นางประพิศ	ชุมพล

นางสงวน	เภอทอง

นางดุษฎี	บุญศรีเจริญ

นางบุญภา	รัตนค�า

นายทิวา	พรพิริยะโยธา

นายบุญธรรม	อินทพรหม

นายส�ารอง	จันทคุตโต

		นายวุฒิ	จันทกูล		

นายอวยชัย	โอชโร

	ศ.ดร.ครองชัย	หัตถา

นางฟิตรี	ดอเล๊าะ
รศ.ดร.ไพโรจน์		กลิ่นพิทักษ์	

	 “การเป็นชาวสงขลานครินทร์ของ
ข้าพเจ้า	 การเป็นกัลยาณมิตรของคนใน
สังคมมหาวิทยาลัย	การได้อยู่ในธรรมชาติ
แวดล้อมท่ีดีและการได้มีโอกาสถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการเกษตร	ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติรวมถึงการปลูกฝังให้นักศึกษาได้
มุ่งเน้นแนวทางการผลิตอาหารปลอดภัย
ส�าหรับสังคมโลกเหล่านี้	 ล้วนเป็นความ
ประทับใจและความภาคภูมิใจท่ีจะจดจ�า
ไปอีกนานแสนนานและตลอดไป”

	 “ขอให้มีงานท�า	 ไม่ว่าจะเป็นงาน
ประจ�า	 หรืองานพิเศษใดๆ	 ก็ตาม	 ไม่ต้อง
บอกใครๆ	 ว่าให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็น
ที่สอง	แต่ได้คิดอยู่เสมอในสายเลือดว่าจะ
ต้องเสียสละทุกๆอย่าง	ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุด”

	 “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	
วิทยาเขตปัตตานี	 แห่งนี้	 เปรียบเสมือน
บ้านหลังที่สอง	บ้านที่สมาชิกทุกคนรวมถึง
กระผมได้อุทิศเวลา	แรงกาย	แรงใจ	 เพ่ือ
ร่วมกันท�างานร่วมกัน	พัฒนาปรับปรุงให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป”

	 “คิดสิ่งดีดี	ท�าสิ่งที่
ถูกต้องมีความรับผิดชอบ”

	 “ดิฉันคิดว่าตัวเอง
โชคดี		ที่มีโอกาสบรรจุ
ท�างานในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์”

	 “ตลอดระยะเวลา	 40	 ปี	 ข้าพเจ้า
รู้สึกภูมิใจและประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้า
มาปฏิบัติงานในสถาบันแห่งนี้	ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้
ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ข้าพเจ้า”

	 “ถ้าไม่มี	ม.อ.ปัตตานี	
ชีวิตวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร”

	 “ซื่อสัตย์	ในหน้าที่	
ตรงต่อเวลารักษาศีล	5”

	 “ตนเองเป็นคนโชคดีคนหนึ่งท่ีได้รับ
โอกาสก้าวเข้ามาสู่รั้ว	 ม.อ.ปัตตานี	 ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตของกระผม	
ท�าให้กระผมได้รับแต่สิ่งดีๆ	 ทั้งความสุข	
ความมั่นคง 	 ตลอดจนความส�า เร็ จใน
หน้าที่การงาน”

	 “ส�าหรับผู้ท่ีมีความตั้งใจจะมีอาชีพ
รับราชการ	 ถึงแม้ว่า	 การศึกษาจะไม่สูง
มากนักแต่หากมีความต้ังใจท่ีจะประกอบ
อาชีพก็สามารถมีความส�าเร็จในชีวิต
ราชการเช่นกัน”

	 “การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	
ต้องปรับชีวิตความเป็นอยู่ให้เหมาะสม
และสอดคล้องสถานการณ์จริง	แต่ต้องไม่
ละเลยข้อควรปฏิบัติที่ส�าคัญ	 	 คือต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต	ตรงต่อเวลา	
มีจิตบริการที่ดี 	 และรู ้จักแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า	 ที่ส�าคัญต้องคิดดีท�าดี	 และ
ชี วิตของท ่านจะประสบแต ่ความสุข
ความเจริญตลอดไป”

	 “การปรับตัวที่จะท�างานกับเพ่ือน
ร่วมงาน	 เป็นส่ิงที่มองข้ามไม่ได้	 อย่ามอง
ข้ามเรื่องเล็กๆ	 น้อย	 ๆ	 ส�าหรับหลักการ
ด�าเนินชีวิตนั้น	 ขยัน	 อดทน	 จริงจังและ
จริงใจซื้อสัตย์กตัญญู	รู้คุณคน”

	 “แม้ว่าจะเป็นงานส่วนเล็กๆ
ในมหาวิทยาลัย	 	แต่ผมก็ภาคภูมใิจ
ที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของประชาคม	
ม.อ.	 และได ้ท�าประโยชน์เ พ่ือ
สั ง ค ม ต า ม ป ณิ ธ า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

	 “เป ็นผู ้ที่ ให ้ความส�าคัญกับการ
เรียนรู ้	 จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้รับจากปราชญ์
ท้องถ่ินเข้ากับการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม”

	 “การยอมรับความจริงที่ว่า	คนเรานั้น
สุขได้	ก็ทุกข์ได้	เป็นเรื่องธรรมดาของทุกคน	
การไม่คาดหวังอะไรมากมายในชีวิต	ใช้ชีวิต
แต่พอเพียงแค่นี้ก็สุขใจแล้ว”

	 “ วิ สั ย ทั ศ น ์ ใ น ก า รท� า ง าน ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และหลัก
การด�าเนินชี วิตคือ	 	 มีความรู ้ 	 ความ
สามารถท้ังด้านวิชาการ	 วิจัยและบริหาร	
มีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอและ
อย่างต่อเนื่อง	สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ให ้ เ กิดประโยชน ์สูงสุดต ่อนักศึกษา	
มหาวิทยาลัยและสังคม	พร้อมทั้งเป็นผู้ท่ี

มีบุคลิกภาพดี	คุณธรรม	จริยธรรม	มนุษยสัมพันธ์	ตลอดจนสุขภาพ
พลานามัยดี”
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นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี  สร้างเกมบันไดงู
เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการเล่นเกม

	 นั กวิ ชาการจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ออกแบบสร้างเกมบันไดงู	

เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้	 และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ปัตตานี	 ผ่านการ

เล่นเกม	พร้อมแจกจ่ายให้โรงเรียนและผู้สนใจ

	 นางสาวนราวดี	 โลหะจินดา	นักวิชาการ
อุดมศึกษา	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ
วัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	 เปิดเผยว่า	ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 ได้อนุมัติให้สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 ได้จัดโครงการสายใยชุมชน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี
2553	โดยรับสมัครเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ	โดยลงพื้นที่
เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี	ได้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ
ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน	หรือผู้ท่ีมีข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 ท�าให้
เยาวชนได้รับทราบข้อมูลประวัติศาสตร์	 เกิดความภาคภูมิใจใน
แผ่นดินเกิด	 หลังจากเก็บข้อมูลซ�้าเพ่ือยืนยันความถูกต้องแล้ว
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 จึงรวบรวมข้อมูล	 มาจัด
พิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อการศึกษาและเผยแพร่นั้น
	 ล่าสุดในปี	 2558	 สถาบันฯ	 ได้จัดโครงการสายใยชุมชน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 “ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินปัตตานี”	 เมื่อ
เดือนมกราคม	 ถึงเดือนมิถุนายน	 2558	 โดยน�าเยาวชนลงพ้ืนท่ี
เพื่อเก็บข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในเมืองปัตตานีประมาณ	60	แห่ง	
แล้วคัดเลือกให้เหลือเพียง	 20	 แห่ง	 ที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้
สะดวก	 แล้วน�าข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถ่ินปัตตานีที่รวบรวม
มาได้	ออกแบบเป็นเกมบันไดงู	เพื่อให้เยาวชนได้เรียนประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของตนเองอย่างสนุกสนาน	 และเข้าใจได้ง่าย	 โดยเกม
ดงักล่าวมชีือ่ว่า	“เส้นทางน้ี มีเรือ่งราว” ปัตตานีในความทรงจ�า
	 “ส�าหรับเกมบันไดงูที่ออกแบบขึ้นนี้	 ได้ใช้มาตราส่วนจาก
แผนทีจ่รงิ	 เพ่ือให้ผู้เล่นทราบที่ต้ังของโบราณสถานที่ส�าคัญๆ	 ท�าให้
เกิดความเข้าใจได้ง่าย	โดยในเบื้องต้นได้จัดพิมพ์จ�านวน	1,000	ชุด	
ประกอบด้วยแผนผังเกมบันไดงู	 และค�าอธิบายแหล่งประวัติศาสตร์	
ที่ตัวหมากแต่ละตัวเดินผ่าน	และมีลูกเต๋าให้ผู้เล่นโยนเพื่ออ่านว่าจะ
ต้องเดินผ่านบันไดก่ีขั้น	 ไปพบเจอแหล่งประวัติศาสตร์ใด	 นอกจาก
ท�าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว	 ผู ้เล่นก็จะได้เรียนรู ้
แหล่งประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันอย่างไม่รู้เบื่อ	นอกจากน้ีในวันเดก็
แห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2559	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จะได้จัดพิมพ์

เกมบันไดงูด้วยไวนิลขนาดใหญ่	 และใช้คนจริงๆ	 เป็นตัวเดิน
แทนหมากคาดว่าจะสร้างความสนุกสนานและท�าให้ผู ้เล่นได้รับ
ความรู้ควบคู่กันไป”	นางสาวนราวดี	 โลหะจินดา	 เจ้าของความคิด
สร้างเกมบันไดงู	กล่าว
	 ต่อค�าถามว่าในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีผลกระทบต่อการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
หรือไม่	 นางสาวนราวดี	 โลหะจินดา	 ตอบว่า	 ได้รับผลกระทบ
เพียงครั้งเดียว	 เนื่องจาก	 ในวันท่ีลงพ้ืนที่ส�ารวจสุสานโต๊ะปาไซ	
ต�าบลตะลุโบะ	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 ซึ่งตรงกับวันฮารีรายอ	
ชาวบ้านประมาณ	30	คน	ได้มาปิดล้อม	หลังจากได้พูดคุยสอบถาม
และทราบที่มาที่ ไปว ่ า เป ็นการลง พ้ืนที่ เ พ่ือ เ ก็บข ้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของนักวิชาการจริง	 ชาวบ้านจึงได้อนุญาตให้
ด�าเนินการต่อได้ตัวอย่างข้อมูลแผนที่	 “เส้นทางนี้	 	 มีเรื่องราว”	
ปัตตานีในความทรงจ�า	 (เรียงตามล�าดับระยะทางจากสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	ไปยังโบราณสถานที่ใกล้ที่สุด	และโบราญสถานที่
ไกลออกไปตามล�าดับ	และตามภาพในเกมบันไดงู)

	 ตั้งอยู่เลขที่	 181	ต�าบลรูสะมิแล	อ�าเภอเมืองปัตตานี	 จังหวัด
ปัตตานี	 เดิมชื่อ	 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเก่ียวกับภาคใต้
เริม่ด�าเนนิงานเมือ่ปีพ.ศ.	2522	มีภารกิจด้านการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	
ส่งเสริมสนับสนุน	 อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	พร้อมท้ัง
บริการแหล่งเรียนรู ้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในรูป
แบบพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

1. สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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	 ตกึขาว	หรอื	ตกึเดชะปัตตนายากูล	(ชือ่ตามประกาศขึน้ทะเบยีน)	
หรอื	“ตกึเดชะปัตตนยานุกูล”	 	 	 (ช่ือด้ังเดิม)	 ต้ังอยู่รมิถนนหนองจกิ	ต�าบล
สะบารงั	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัปัตตาน	ีสร้างขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั	 รชักาลที	่ 6	 ในปี	พ.ศ.	2465	 ถือเป็นอาคาร
ของโรงเรียนเบญจมราชู-ทิศหลังแรก	ต่อมาใช้เป็นส�านักงานสามัญ
ศึกษาจงัหวดัปัตตาน	ีกรมศลิปากรประกาศขึน้ทะเบยีนโบราณสถาน
ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม	116	ตอนพิเศษ	7	ง	 วันท่ี	22	มกราคม	2542	
หน้า	 4	 พ้ืนที่โบราณสถานประมาณ	 2	 งาน	 6.67	 ตารางวา	
(กรมศิลปากร.มปป.ท�าเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในเขตพ้ืนท่ี	5	จงัหวัดชายแดนภาคใต้.กรงุเทพฯ	:	บรษิทับางกอกอนิเฮาส์
จ�ากัด)

	 ตัง้อยู่บรเิวณสนามศักด์ิเสนย์ี	ตรงข้ามศาลากลางจงัหวัดปัตตานี	
ริมฝั่งแม่น�้าปัตตานี	 ต�าบลสะบารัง	 อ�าเภอเมือง	 สร้างเมื่อวันท่ี	 13	
พฤษภาคม	พ.ศ.	 2494	สมัยพระยารัตนภักดี	 (แจ้ง	 	 สุวรรณจินดา)	
ผูว่้าราชการจงัหวัดปัตตาน	ีและนายพร้อม	ชแูข	นายอ�าเภอเมอืงปัตตานี	
ศาลหลักเมืองเป็นศาสนสถานตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์

2. ตึกขาว

3. ศาลหลักเมืองปัตตานี

5. วัดตานีนรสโมสร

6. สะพานเดชานุชิต

7. โรงอ่าง

4. มัสยิดปากีสถาน

	 มัสยิดปากีสถานป ัตตานี 	 ต้ังอยู ่ ที่ถนนป ัตตานี ภิรมย ์
ต�าบลอาเนาะรู	อ�าเภอเมอืงปัตตานี	 	จงัหวดัปัตตานี	 	ชาวปากีสถาน
กลุ่มหนึ่ง	 จากแคว้นเปชาวาร์	ประเทศปากีสถาน	 เข้ามาตั้งถ่ินฐาน

ในจงัหวัดปัตตานี	 เมือ่กว่าร้อยปีก่อน	พวกเขาช่วยกันสร้างมสัยิดเป็น
อาคารไม้เพ่ือเป็นสถานท่ีละหมาดและพักแรม	 ต่อมาชาวมุสลิม
ปาทานและชาวมุสลิมในพ้ืนที่เมืองปัตตานีได้ช่วยกันระดมทุนสร้าง
อาคารหลงัใหม่ขึน้เป็นอาคารก่ออฐิทรงโดมใช้ชือ่ว่า	 “มสัยิดปากสีถาน
ปัตตานี”	มสัยิดแห่งน้ีมชีาวมสุลมิเข้ามาประกอบพิธีละหมาด	และเป็น
สถานท่ีพักแรมส�าหรบัคนต่างถ่ิน	เรยีกว่า	เดรา

	 ตัง้อยู่ถนนปัตตานีภริมย์	ต�าบล
อาเนาะร	ูอ�าเภอเมอืงปัตตานี	จงัหวัด
ปัตตานี	 ตามจดหมายเหตุระยะทาง
เสด็จประพาสแหลมลายูในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รชักาลที	่5	ร.ศ.108		วันท่ี		1		สงิหาคม		
พ.ศ.2432		“เวลาเช้า	5	โมงเศษ		เสดจ็ฯ		
ถึงปากน�้าเมืองตานี	 	 มีข้าราชบริพาร	
และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ...จากนั้น

เสดจ็ฯ	ขึน้ฉนวนหน้าวัดบางน�า้จดื	เพ่ือบ�าเพ็ญพระราชกุศลฉลองศาลาที่
โปรดเกล้าฯ		ให้สร้างขึน้ในวัดเมือ่ปี	พ.ศ.	2431		เวลาต่อมาเสดจ็ฯประทับ
บนศาลาทีส่ร้างขึน้ใหม่...	จากน้ันทรงโปรยทานบนศาลา	แล้วทรงติด
แผ่นศลิาจารกึเรือ่งทีท่รงมพีระปรารภให้สร้างศาลาและพระราชทาน
ชือ่วัดบางน�า้จดืเป็น	วัดตานีนรสโมสร...”	

	 สะพานเดชานุชติเป็นสะพานคอนกรตี	สร้างเมือ่ปี	พ.ศ.2469	เป็น
สะพานข้ามแม่น�า้ปัตตานแีห่งแรกของจงัหวัดปัตตานี	 เมือ่ปี	 วันท่ี	 8	
ธันวาคม	พ.ศ.2484	 ยุวชนทหาร	 ต�ารวจ	 และทหาร	 เคยปะทะกับ
กองทัพญ่ีปุน่ท่ีบกุยึดศาลากลางจงัหวัด	และสถานีต�ารวจ	ในสงคราม
มหาเอเชยีบรูพา	ณ	สะพานแห่งน้ี

วารสารข่าว ศรีตรัง
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	 บรเิวณทีช่าวจนีตัง้บ้านเรอืน
ร้านค้า	เรยีกว่า	หมูบ้่านชาวจนี	หรอื
ตลาดจีน	 เป ็นอาคารแบบจีน	
ตัง้อยูเ่รยีงรายไปตามถนนปัตตานี
ภิรมย์	 และถนนอาเนาะรู	 ในเขต

	 จากค�าบอกเล่าของชาวบ้าน	
เดิมฮวงซุ ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว
ตัง้อยู่ใกล้กับชายฝ่ังทะเล	 เมือ่เวลา
ผ่านไปน�้ากัดเซาะชายฝั่งเป็นเหตุ
ให้สสุานจมลงทะเล	ชาวจนีจงึท�าพิธี

เทศบาลเมืองปัตตานี	 เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นต่อเน่ืองร่วมสมัย
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลท่ี	 3	
เป็นต้นมา	

บวงสรวงเพ่ือย้ายสสุานทีอ่ยู่ตดิชายฝ่ังมาตัง้ไว้ใกล้กับมสัยิดกรอืเซะ	
ปัจจุบันในทะเลตันหยงลุโละ	 ยังมีแท่นหินท่ีชาวบ้านเชื่อกันว่า
เป็นสุสานของเจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยวซึ่งมีสะพานทอดยาวไปถึงสุสาน
แท่นหนิจะเห็นได้ชดัเมือ่น�า้ทะเลลดระดบัลง	

	 โรงอ่าง	ปัจจุบัน	คือชื่อของถนนสายหนึ่งในเขตเทศบาลเมือง
ปัตตานี	หากขบัรถเลีย้วเลาะไปตามตรอกต่าง	ๆ	 ยังพอมเีตาเผาร้างให้
เหน็อยู่บ้าง	และปัจจบุนัเหลอืเพียงครองครวัเดียวท่ียังคงผลติ	 โอ่ง	 อ่าง	
จ�าหน่าย	หลกัฐานการเป็นแหล่งผลติเครือ่งป้ันดนิเผาของเมอืงปัตตานี	
“โรงอ่าง”	จากรายงานการเสด็จตรวจราชการหวัเมอืงปักษ์ใต้	พ.ศ.	2427	
ในพระนิพนธ์ของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธ์ุ
วงศ์วรเดช	“เหนอืตรงบ้านเจ้าเมอืงขึน้ไป	มโีรงท�ากระเบือ้งเผากระเบือ้ง
หมูห่นึง่	 ไกลตลิง่ประมาณ	1	 เส้น	 ถัดไปอกีหน่อยมโีรงป้ัน	 เผา	ไห	โอ่ง	
อีก	 2	หมู่	 ท�าคล้ายกันกับเมืองสงขลา	 เป็นพวกจีนเรียนมาแต่เมือง
สงขลา...”	 (สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ	 เจา้ฟ้ากรมพระยาภาณพุนัธุ์
วงศ์วรเดช.	2504.	ชวิีวัฒน์.	กรงุเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรสุภา,	82-83.)

	 มัสยิดรายอปัตตานี	 เริ่ม
ก่อสร้างสมัยตนกูปะสา	 (พ.ศ.	
2388-2399)	 เดิมเป็นสุเหร่า	
อาคารไม้สร้างในรัว้วัง	 ต่อมาได้
ย้ายมาสร้างเป็นอาคารถาวรทาง
ด้านทิศตะวันออกของวัง	 (มสัยิด

	 วงัจะบงัตกิอ	 	สร้างในสมยั
ตนกูมฮูมัหมดั	 (พ.ศ.	2388-2399)	
วังน้ีสร้างโดยสถาปนกิชาวจนี	ตวัวัง
ล้อมรอบด้วยก�าแพงทึบก่ออฐิถือปนู
รูปทรงของวังเป็นอาคารชั้นเดียว
ขนาดใหญ่	หลงัคาทรงป้ันหยาหรอื
แบบลมีะ	ตัวอาคารเป็นรปูสีเ่หลีย่ม
ผนืผ้ายกพ้ืนสงู	1	เมตร	สร้างด้วยไม้	
ภายในอาคารมีโถงขนาดใหญ่ใช้

8. วังจะบังติกอ

10. มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

13. นาเกลือ

14. ฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

11. ศาลเจ้าเล่งจูเกียง

12. ย่านชุมชนชาวจีน

9. มัสยิดรายอปัตตานี

เป็นท่ีว่าราชการของเจ้าเมอืง	ส่วนด้านหลงัจะเป็นทีพั่กอาศัย	เน่ืองจากตวั
อาคารสร้างด้วยไม้	ปัจจบุนัจงึผพัุงและถกูรือ้ถอนไป

	 มสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานี	ตัง้
อยูท่ี่ถนนยะรงั	 -	 ปัตตาน	ีสร้างเมือ่	 ปี	
พ.ศ.	2497		ใช้เวลาในการก่อสร้าง	9	ปี	
รูปแบบมัส ยิดสร ้ าง เป ็นอาคาร
คอนกรตีเสรมิเหลก็สองชัน้	ตรงกลาง

	 มสัยิดกลางจงัหวัดปัตตาน	ีตัง้อยู่ท่ีถนน
ยะรงั	-	ปัตตาน	ีสร้างเมือ่	ปี	พ.ศ.	2497		ใช้เวลา
ในการก่อสร้าง	9	 ปี	 รปูแบบมสัยิดสร้างเป็น
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็สองชัน้	ตรงกลาง
เป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดม
บริวาร	 4	 ทิศ	 ชั้นบนเป็นดาดฟ้าและโดม	
ภายในมัสยิดประดับด้วยหินอ่อนมีลักษณะ
เป็นห้องโถง		เป็นท่ีประกอบพิธีละหมาด	

	 ศาลเจ้าเล่งจเูกียง	หรอื
ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว	ตัง้อยู่
ท่ีถนนอาเนาะรู	 อ�าเภอเมือง
ป ัตตานี 	 จั งห วัดป ัตตา นี	
สันนิษฐานว่าสร้างประมาณ
ปี	พ.ศ.	2117	เดิมเรยีกศาลเจ้า

ซกูง	 เป็นศาลเจ้าประจ�าชมุชนชาวจนี	 เมือ่ปี	พ.ศ.2407	หลวงส�าเรจ็กิจ
กรจางวางและกลุม่ชาวจนีได้ท�าการบรูณะศาลเจ้าซกูง	 ต่อมาพระจนี
คณานุรักษ์ได้อัญเชิญเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจากบ้านกรือเซะ	 มา
ประดิษฐาน	 	ณ	 	ศาลเจ้า	 	 ซูกง	และเรียกชื่อว่าศาลเจ้าเล่งจูเกียง	
หรอืศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่ว	ปัจจบุนัประดษิฐานรปูแกะสลกัของเจ้าแม่
ลิม้กอเหน่ียว	พระหมอ	เจ้าแม่ทับทิม	และเทพเจ้าอกีหลายองค์	

เป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร	 4	ทิศ	 ชั้นบนเป็น
ดาดฟ้าและโดม	ภายในมัสยิดประดับด้วยหินอ่อนมีลักษณะเป็น
ห้องโถง		เป็นท่ีประกอบพิธีละหมาด	

ปัจจบุนั)	ในสมยัตนกูปเูตะ(พ.ศ.	2399-2424)	 เป็นราชบตุรของตนกูปะ
สาได้ทรงเลอืกท่ีตัง้มสัยิด	ณ	ทิศตะวันออกของวังเจ้าเมอืงต่อมาตนกูตมีงุ	
(พ.ศ.2424-2433)	ได้แต่งต้ัง	ฮจัยี	อบัดุลลาเตะฮ	ดาโต๊ะ	เป็นนักกอร	ีผูท้ี่
สามารถ	 อ่านอลักร-ุอาน	อาซานได้ไพเราะ	 เป็นอหีม่านประจ�ามสัยิด
อย่างเป็นทางการท่านแรก	และได้ขยายอาคารเพ่ิมเติมแต่ยังไม่ทันแล้ว
เสรจ็สมบรูณ์ตนกูตมีงุสิน้พระชนม์เสยีก่อน	ต่อมาตนกูสไุลมานหรอืตนกู
บอส	ูให้สร้างต่อจนเสรจ็	และต้ังชือ่มสัยิดเป็น	“มสัยิดรายอฟาฎอน”ี	

วารสารข่าว ศรีตรัง
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	 หรอืกุโบร์มรัฮมู	 ต้ังอยู่ทีบ้่านปาเระ	ต�าบล
ตันหยงลโุละ	อ�าเภอเมอืงปัตตานี	จงัหวัดปัตตานี	
พญาอนิทริา	 (พ.ศ.	2043-	2073)	 	 เป็นกษตัรย์ิ
พระองค์แรกท่ีเข้ารบัอสิลาม	และเปลีย่นพระนาม
เป็นสลุต่านอสิมาแอล	ชาห์	 	พระองค์เคยเสดจ็
เยือนมะละกาเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรี	 และมี

	 สุสานราชีนี	 ได้แก่	 รายาฮิเยา	 รายาบีร	ู
รายาอูงู	 ตั้งอยู่ท่ีบ้านปาเระ	 ต�าบลบาราโหม	
อ�าเภอเมอืงปัตตาน	ีจงัหวัดปัตตานี	รายาทัง้สาม
พระองค์เป็นพ่ีน้องกัน	ตามล�าดับและมหีลานชือ่
รายากนิูงเป็นพระธิดาของรายาองู	ูทัง้สีพ่ระองค์
เคยปกครองเมอืงปัตตานีให้มคีวามเจรญิรุง่เรอืง
ต่อเนือ่งยาวนาน	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2127	–	2194		ขณะ

	 วัดบ้านดี	หรอืวัดกะดี	ต้ังอยู่หมูท่ี่	3	
ต�าบลบาราโหม	 อ�าเภอเมืองปัตตานี	
จังหวัดปัตตานี	 สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา
ตอนต้น	พระเจ้าแผ่นดินสยามได้มอบ
เชลยชาวพะโค	60	คน	และชาวลานช้าง	
100	คน	ให้สลุต่านมซูฟัฟาร	ชาห์	พระองค์
ให้เชลยตัง้บ้านเรอืน	ใกล้กบัพระราชวัง	
ชาวพะโคตัง้บ้านเรอืนอยู่ตรงเชงิสะพาน
กะด	ี 	หน้าก�าแพงเมอืงใกล้กับประตชู้าง	

	 สถานที่ตั้งอยู่ท่ีบ้าน
กรือเซะ	ต�าบลตันหยงลุโละ	
อ�าเภอเมอืงปัตตาน	ี 	จงัหวัด
ปัตตานี	สภาพเป็นเนินดินมี
เถ้าถ่านและหลกัฐานการถลงุ
โลหะ	 และเศษอิฐท่ีท�าการ
หล่อปืนใหญ่

	 บ่อฮงัตวูะห์	(Hang		Tuah)	ตัง้
อยู ่ริมทางหลวงสายปัตตานี	 –	
นราธิวาส	 ต�าบลตันหยงลุโละ	
อ�าเภอเมอืงปัตตานี	จงัหวัดปัตตานี	
ฮังตูวะห์เป็นแม่ทัพใหญ่ผู้ซื่อสัตย์

	 ต้ังอยู่บ้านกรอืเซะ	ต�าบลตันหยงลโุละ	อ�าเภอ
เมอืงปัตตาน	ีจงัหวัดปัตตาน	ี 	สนันษิฐานว่ามสัยิด
กรอืเซะ	สร้างขึน้ในสมยัสลุต่าน	มซูฟัฟาร์	ซาร์	 (พ.ศ.
2073-2107)	ตามค�าแนะน�าของชัยค	ซอฟียุดดิน	
ให้ชื่อว่า	 “มัสยิดปินตู	 เกิรบัง”(มัสยิดประตูเมือง)	
มสัยิดกรอืเซะ	 เป็นอาคารก่ออฐิถือปนู	 	ขนาดกว้าง		

บันทึกของชาวโปรตุเกสบรรยายถึงเมืองปัตตานีในสมัยพญาอินทิรา
ว่าในเมอืงปัตตานมีพ่ีอค้าโปรตเุกสมาอาศยักว่า	300	คน	มชีาวสยาม	
จนี	และญ่ีปุน่	จ�านวนมาก

นัน้เมอืงปัตตานีเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก	ในฐานะเมอืงท่าค้าขาย	และเมอืงที่
ปกครองโดยราชนีิ	มกีารเจรญิสมัพันธ์ไมตรกัีบนานาชาต	ิ เช่น	 ญ่ีปุน่	
ฮอลนัดา	สเปน	องักฤษ	เป็นต้น	

ให้ท�าหน้าทีเ่ลีย้งช้างของพระราชส�านัก	 ส่วนชาวลานช้างได้ต้ังบ้านเรอืน
อยู่ท่ีรมิคลองปาเระ	และให้ทีดิ่นท�านาในบรเิวณนัน้ด้วย	 เนือ่งจากชาว
พะโคและชาวลานช้างนับถือศาสนาพุทธ	จงึสร้างวัด	และได้เรยีกวัดน้ีว่า	
วัดบ้านดจีนถึงปัจจุบนั

15.10	เมตร		ยาว		29.60		เมตร		สงู		6.50	เมตร		เสาทรงกลม		ช่องประตู
หน้าต่างมท้ัีงแบบโค้งแหลม	และแบบโค้งมน	มสัยิดกรอืเซะ	ได้รบัการขึน้
ทะเบยีนเป็นโบราณสถานเมือ่ปี	พ.ศ.2478	 ปัจจบุนัเป็นศาสนสถาน
เพ่ือปฏิบัตศิาสนกิจของชาวมสุลมิ

(ภาพจาก	http://www.clipmass.com/story/41985)

18. วัดบ้านดี

19. สถานที่หล่อปืนใหญ่

20. บ่อฮังตูวะห์

15. มัสยิดกรือเซะ

16. สุสานพญาอินทิรา

17. สุสานราชินี

ของสลุต่านมลั	 โซ	ชาร์	แห่งมะละกา	ในช่วงศตวรรษที	่15	จากบนัทึก
Hikayat	Hang	Tuah	ระบวุ่าเขาเคยเดนิ	ทางมาเยือนปัตตาน	ีและขดุบ่อ
แห่งน้ีไว้เป็นอนุสรณ์
	 รายงานข่าวแจ้งว่า	 โครงการสายใยชุมชนสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์	 วิทยาเขตปัตตาน	ีด�าเนินการมาตัง้แต่ปี	2553	นัน้	ในปี
แรกได้ลงส�ารวจและเก็บข้อมลูทีบ้่านตนัหยงลโุล๊ะ	อ�าเภอเมอืงปัตตาน	ี	
ครัง้ท่ี	 2	 ปี	 2556	 ได้ศกึษาภมูปัิญญาท้องถ่ิน	 ในอ�าเภอตากใบ	และ	
อ�าเภอแว้ง	จงัหวัดนราธิวาส		ครัง้ท่ี	3	ปี	2557	ส�ารวจแหล่งประวตัศิาสตร์	
ในพ้ืนที	่อ�าเภอรามนั	และ	อ�าเภอเบตง	จงัหวัดยะลา	และครัง้ที	่4	ในปีนี	้
ส�ารวจแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในจังหวัดปัตตานี	 เพ่ือน�าข้อมูล
ที่ได้รับมาออกแบบเป็นเกมบันไดงู	 ซึ่งผู้จัดท�าจะได้แจกเกมบันไดง	ู
แก่โรงเรียนต่างๆในจังหวัดปัตตานีต่อไป	 และผู้ที่มาเยือนสถาบัน
วัฒนธรรมศกึษากัลยาณวัิฒนา	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	 วิทยาเขต
ปัตตาน	ีกจ็ะได้รบัแจก	เกมบนัไดงดู้วยเช่นกัน

	 ภาพผลงานโครงการสายใยชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน	
ทีส่ถาบนัวัฒนธรรมศกึษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์	
วิทยาเขตปัตตาน	ีด�าเนินการมาตัง้แต่ปี	2553	ถึงปัจจบุนั	.
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	 	อาจารย์	พิชิต	เรืองแสงวัฒนา	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต	
แสดงความยินดี 	 กับนายทวีศั กดิ์ 	 ระคนจันทร ์ 	 นักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์	 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น	 ประจ�าปี	 2558	สาขา
พัฒนาเยาวชน	 บ� า เ พ็ญประโยชน ์ 	 และการส ่ ง เสริมการ
มีส่วนร่วมของเยาวชน	 นางสาวนารีมะห์	 มามุ	 และนายซุเฟียน	
มะเซ็ง	 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	 ได้รับรางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่น	
ประจ�าปี	2558	สาขาคุณธรรมและจริยธรรม		เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2558	

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับ	
ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต	 1	 โรงเรียน
บ้านรูสะมิแล	และโรงเรียนบ้านบางปลาหมอ	 ร่วมประชุมหารือเพ่ือ
ความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล	
และ	โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ	อ.เมือง	จ.ปัตตานี		โดยมี	รศ.อิ่มจิต	
เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 เป็นประธานการ
ประชุม	และ	ผศ.สมปอง	ทองผ่อง	ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาเขต
ปัตตานี	 คณะผู ้บริหาร	 ร่วมให้ค�าปรึกษา	 เมื่อวันท่ี	 7	 ตุลาคม	
2558	ณ	ห้องประชุม	1	ส�านักงานอธิการบดี	วิทยาเขตปัตตานี

	  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ	 30	 ปี	
ของการจัดตั้งคณะฯ	 	 เมื่อวันท่ี	 1-3	 ตุลาคม	 2558	 โดยมีกิจกรรมต่างๆ	 ได้แก่	 การบริจาคโลหิต	 บรรยายพิเศษ	 “ครูกับการเรียนรู้
ที่ไม่จบ”	 โดย	 ศ.รพี	 สาคริก	 พิธีมอบสนามฟุตซอลและการแข่งขันฟุตซอลคู่พิเศษ	 ระหว่างผู้บริหาร	 (ชาย)	 อาจารย์	 บุคลากร	 (หญิง)	
การแสดงมทิุตาจิต	และเสวนา	“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ในอนาคต”	การแข่งขนัฟุตซอล	SCITECH	CUP	2015		และงานเลีย้งคนืสูเ่หย้า
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คณะวิทยาการสื่อสาร

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

คณะศิลปกรรมศาสตร์

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

คณะรัฐศาสตร์

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

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

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

บัณฑิตศึกษา

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

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

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

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

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

ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

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

โทรศัพท์ : 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

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

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

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

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

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

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


