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     “ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว  เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์  เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ  จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ  ไว้ให้บริสุทธิ์ ”

พระราชปณิธานของพระราชบิดา
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สร้างลาแมสะมิแล ลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่หลังคา
คลุมเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

	 	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 อนุมัติ
แผนการก่อสร้างลานอเนกประสงค์	 หลังคาคลุม	 พื้นที่เกือบ	 5,000	
ตารางเมตร	 สำาหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งของนักศึกษาบริเวณ 
ข้างสระว่ายนำ้า	คาดจะแล้วเสร็จภายในปี	2562

	 	 	 ดร.อัตชัย	 เอ้ืออนันตสันต์	 
รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ระบบ
สา รสน เทศและว า ง แผน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยา เขตปัตตานี 	 แจ้ งว่ า  
สืบเนื่องจากปัจจุบันวิทยาเขต
ปัตตานียั ง ไม่มีพื้ นที่ ขนาด
ใ ห ญ่ ที่ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ 
การจัดกิจกรรมโดยเฉพาะ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 	 ที่ มี ผู้ ม า 
ร่วมงานเป็นจำานวนมาก	 เช่น	
การปฐมนิเทศ-นักศึกษาใหม่	

การประชุมเชียร์	 กิจกรรมรับน้องใหม่	 การปัจฉิมนิเทศซึ่งกิจกรรม 
ในลักษณะดังกล่าว	 มีการจัดเป็นประจำาทุกปี	 ประกอบกับสนาม
กีฬากลางแจ้งบริเวณสนามเซปักตะกร้อ	 และสนามบาสเกตบอล	 
(ตรงกนัขา้มโรงยมิเนเซียม	ภาควชิาพลศกึษา)	เปน็บรเิวณพืน้ทีเ่ปดิโลง่	
ทำาใหเ้กดิปญัหาในการใชง้านในขณะสภาพอากาศไมอ่ำานวย	ซึง่เกิดขึน้ 
เป็นประจำาในพื้นที่
	 	ดังนั้นที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 เมื่อวันที่	 6	 ธันวาคม	 2561	 จึงมีมติให้สร้าง
ลานอเนกประสงค์หลังคาคลุมขึ้นในบริเวณดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่า	 
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สำ�นักส่งเสริมและก�รศึกษ�ต่อเนื่อง ม.อ.ปัตต�นี  
เสริมทักษะพัฒน�ครูหลักสูตรก�รจัดก�รเรียนรู้ ฯ

แนะนำ�หลักสูตร

ป�ฏิห�รย์แห่งคว�มดี 50 ปี ม.อ.
“ หนังตะลุงเชื่อมชุมชน ”

15-16
12-14

8-9

2-3

สารบัญ
หน้า

ม.อ.ปัตต�นี เปิดโครงก�รศรีตรังสะพรั่งบ�นบนเส้นท�ง
วงแหวนพหุวัฒนธรรมฯ

“ลาแมสะมิแล”	 (ลาแม	 ภาษามลายูปัตตานี	 แปลว่า	 ลาน	 สะมิแล	 
แปลว่า	 9)	 ในพื้นที่	 กว้างและยาวด้านละ	 66	 เมตร	 หรือ	 4,356	
ตารางเมตร	 มีเสาสูง	 9	 เมตร	 ส่วนสูงที่สุดของหลังคาซึ่งเป็นเมทัลชีต 
จะอยู่ทีป่ระมาณ	12	เมตร	ซึง่เปน็ไปตามมาตรฐานของสนามกีฬา		เชน่
วอลเลย์บอล	และบาสเกตบอล	สามารถจุผู้ร่วมงานได้ประมาณ	3,000	
คน	ซึง่ทำาให้ลานดงักลา่วรองรบัการจดักจิกรรมไดห้ลายรปูแบบ	มพีืน้ที่
เพยีงตอ่ความตอ้งการในการใช้งาน	และเปดิโอกาสใหน้กัศกึษา	นกัเรยีน	
ตลอดจนถึงบุคลากรภายในรั้ววิทยาเขตปัตตานีได้ใช้สถานที่ในการ 
ทำากิจกรรมและออกกำาลังกาย	โดยไม่มีอุปสรรค
	 	จากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงสำาหรับลานอเนกประสงค์	
“ลาแมสะมิแล”จะสร้างด้วยโครงสร้างเซลลูลาร์	 (Cellular	 Beam)	
ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กท่ีแข็งแรง	 น้ำาหนักเบา	 รูปทรงทันสมัย	 เหมาะ
สำาหรับการสร้างรูปแบบหลังคาท่ีต้องการหน้ากว้างโดยไม่ต้องการ 
ให้มีเสาอยู่ตรงกลาง	 และเทพื้นคอนกรีตเต็มพื้นท่ีลาน	 ไม่มีผนังกั้น 
โดยรอบ	 เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่โล่งได้เต็มที่	 นอกจากน้ี
จะมีพื้นที่ให้สามารถจอดรถจักรยานยนต์สำาหรับผู้ท่ีมาร่วมกิจกรรม	 
ซึ่งอยู่ระหว่างลาแมสะมิแลกับสระว่ายนำ้า	 จำานวนประมาณ	 120	 คัน	 
ซึ่งในขณะนี้	กองแผนงาน	วิทยาเขตปัตตานีกำาลังดำาเนินการออกแบบ
โครงร่างก่อสร้าง	 โดยคาดว่าจะสามารถจัดจ้างได้ระหว่างเดือน
กมุภาพนัธ	์ถงึเดอืนมนีาคม	2562	ตามแผนทีว่างไว	้โดยใชเ้วลากอ่สรา้ง
ประมาณ	 8	 เดือน	 ทำาให้ลานอเนกประสงค์น้ีจะแล้วเสร็จในปลายปี	
2562	โดยใชง้บประมาณกอ่สรา้งประมาณ	25	ลา้นบาท	การดำาเนนิการ
กอ่สรา้งครัง้นีเ้ปน็สว่นหนึง่ของแผนการเพิม่ประโยชนใ์ชส้อยของพืน้ที่
ในวทิยาเขต	โดยมุง่เนน้ให้ตอบความต้องการการใช้งานของนกัศกึษาที่
เป็นสมาชิกกลุ่มใหญ่และกลุ่มสำาคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	.
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สร้�งล�แมสะมิแล ล�นอเนกประสงค์ขน�ดใหญ่
หลังค�คลุมเพื่อก�รจัดกิจกรรมของนักศึกษ�

ขอเชิญนักศึกษ�ส่งวิดีโอแนะนำ� ม.อ.ปัตต�นี เข้�ประกวดฯ

แม่ทัพภ�ค 4  พบปะคณะผู้บริห�ร ม.อ.ปัตต�นี และนักศึกษ�  
เดินหน้�นโยบ�ยก�รเสริมสร้�งสันติสุข ฯ   4

 5 วิทย�เขตปัตต�นี  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและประก�ศ
เกียรติคุณบุคล�กรดีเด่นระดับวิทย�เขต ฯ

6 โรงเรียนอนุบ�ลส�ธิต ม.อ.ปัตต�นี ขอเชิญร่วมกิจกรรม ฯ 

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง ฯ

7
นักศึกษ� ม.อ.ปัตต�นี ได้รับทุนจ�กธน�ค�รออมสิน
กว่�ครึ่งล้�นบ�ท ใน 4 โครงก�รพัฒน�นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

10 บุคล�กรวิทย�เขตปัตต�นี  เกษียณอ�ยุร�ชก�ร

สำ�นักส่งเสริมและก�รศึกษ�ต่อเนื่อง จัดอบรมพัฒน�ครูแบบ
ครบวงจรตลอดปี 2561 หลักสูตรก�รสอนภ�ษ�ไทย ฯ11
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แม่ทัพภาค 4  พบปะคณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี และนักศึกษา 
เดินหน้านโยบายการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระยะเร่งด่วนคือแก้ปัญหายาเสพติด
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	 เมือ่วนัที	่7	พฤศจกิายน	2561		ทีค่ณะรฐัศาสตร	์มหาวทิยาลยั
สงลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	พล.ท.พรศักดิ์	พูลสวัสดิ์		แม่ทัพภาค 
ที	่4		ผูอ้ำานวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค	4	พรอ้มคณะ		พบปะกบั
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	และนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์	 	 ในกิจกรรม	 พบปะเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่ 
แก่นักศึกษาในสถานศึกษา		“วันฟ้าโปร่งที่รูสะมิแล”				โดยมี	ผศ.ดร.
นิวัติ	แก้วประดับ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	รศ.อิ่มจิต			
เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น			
 ในโอกาสนี้	 	พล.ท.พรศักดิ์	พูลสวัสดิ์	 แม่ทัพภาคที่	 4	และ 
ผู้อำานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค	 4	 	 ได้กล่าวถึงนโยบาย
แนวทางการแก้ปัญหาในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้	ว่า	ยึดมั่นนโยบาย
รัฐบาลในกรอบยุทธศาสตร์ชาติความมั่นคง	 	 โดยให้ทุกภาคส่วนมีการ 
บูรณาการมีส่วนร่วมดูแลพื้นท่ี	 ให้เกิดสันติสุข	 ท้ังทางด้านสังคม	

เศรษฐกิจ	 และการเมือง	 โดยไม่สร้างเงื่อนไข	 	 สำาหรับแนวนโยบาย 
เรง่ดว่นคอื	การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	เพราะทกุคนตา่งยอมรบัวา่ปญัหา
ยาเสพติดเป็นภัยร้ายสำาคัญ	 เป็นตัวทำาลายความสงบสุขของพี่น้อง
ประชาชนอย่างแท้จริงยิ่งกว่าภัยใดๆ	ซึ่งได้มีการประสานกับทุกหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำาลูกหลานท่ีติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม	 โดยการ
บำาบดัรกัษาและฝกึอาชพี	สว่นผูค้า้จะดำาเนนิการตามกฎหมาย	ซึง่เรือ่ง
การแก้ไขปัญหายาเสพติด	ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำาเนินการ	ควบคู่
กบัการทำาพืน้ทีใ่หป้ลอดภัย	ภายใตก้รอบกฎหมายและแนวทางสนัตวิธิี
	 พร้อมกันนี้ได้ฝากให้นักศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วทิยาเขตปตัตาน	ีเปน็หเูปน็ตาแจง้เรือ่งราว	รอ้งทกุข	์เบาะแสอ่ืนๆ	เพือ่
รว่มกนัมสีว่นร่วมในการจดัการกบัปญัหาทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีอ่ยา่งสนัตวิธิ	ี
โดยกองอำานวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค	4		เปดิตู	้ปณ.41	ปณจ.
ยะลา	95000		เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน.
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	 	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		คัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับวิทยาเขตปัตตานี	ประจำาปี	2560	และ	2561	เพื่อเข้า
รับเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณเน่ืองในวันรูสมิแล	 เม่ือวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 2561	 เวลา	 13.00	 น.	ณ	 ห้องประชุมสำานักงานอธิการบดี	
วทิยาเขตปตัตาน	ีโดยม	ีรศ.อิม่จติ	เลศิพงษส์มบตั	ิรองอธกิารบดีวทิยาเขตปตัตาน	ีเปน็ประธานในพธิมีอบเกยีรตบิตัรและกล่าวประกาศเกยีรตคิณุ	 
โดยมีรายชื่อดังนี้
 บุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำาปี 2560 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่  รองศาสตราจารย์อาหวัง	ล่านุ้ย	,	ดร.กันยปริณ	ทองสามสี	,	นางณัฐพร	อิ่มอุไร	,	
	 	 	 	 นางสาวพิกุล	แซ่เจน	และนายริฎวาน	หะมิดง
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่		 รองศาสตราจารย์อาซีซัน	แกสมาน	,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กรรณิการ์	สหกะโร	,	
	 	 	 	 นายสมศักดิ์	บัวทิพย์	,	นายพัน	ยี่สิ้น	,	นายสิรดนัย	สุหลง	และนายแขม	ล่องนภา
 คณะวิทยาการสื่อสาร  ได้แก่   อาจารย์สุวนาถ	ทองสองยอด	และนางสาวอรทัย	จารุวิเศษ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้แก	่	 	 นางสาวอัญชนา	นังคลา	และนางวิรัช	ขันธ์สามล
 คณะรัฐศาสตร์  ได้แก่   นางสาวนัทธมน	ราชเสน
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้แก่   นางสาวสุไฮดาร์	แวเตะ	และนางสาวลัดดา	เพชรนวล
 สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  ได้แก	่นางโซรยา	จามจุรี	,	นายมานพ	แซ่อ๋อง	,	นางสาวณฐมน	วรรณกลัด	
	 	 	 	 และนางสาวรังสิมา	ทองทราย
 สำานักวิทยบริการ  ได้แก่   นางรอนีย๊ะ	ระเด่นอาหมัด	,	นางสาวกุลวดี	ทัพภะ	และนางจุฑารัตน์	ปานผดุง
 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้แก่  นางสาวนราวดี	โลหะจินดา	และนางภัทรมาส		พรหมแก้ว	
 สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่  นายนุรดิง	หะยีลาเตะ	และนางสิริวรรณ	สุขแก้ว
 บุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำาปี 2561
 คณะศึกษาศาสตร์  ได้แก่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี	ยศวริศสกุล	และนายบูคอรีย์	แก้วกับทอง
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก	่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิเชษฐ	แสงทอง	,	นางจวน	จันทนนท์	,	
	 	 	 	 นางสาวเยาวลักษณ์	สุวรรณชมภู	และนางสาวอัสมะห์	โวะ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่   นางสาวสุชาดา	สมิทจิต	,	นายดูน	เพ็งภัตรา	,	นายมนูญ	อ่องทวีสุข	,	นายสิรดนัย	สุหลง	,		 	
	 	 	 	 รองศาสตราจารย์อาซีซัน	แกสมาน	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กรรณิการ์	สหกะโร
 คณะวิทยาการสื่อสาร  ได้แก่    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารียา	อรรถนุชิต	และนายวีระพงศ์	เรืองสกุล
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้แก่ 		 	 นายศุภชัย	สร้อยจิต
 คณะรัฐศาสตร์  ได้แก่ 		 	 รองศาสตราจารย์	ดร.สามารถ	ทองเฝือ
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้แก่    นางสาวฉมาพร	หนูเพชร
 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ได้แก่   รองศาสตราจารย์	ดร.อิบรอฮีม	ณรงค์รักษาเขต	และนายยาฮารี	กาเซ็ง
 สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  ได้แก่ 		 นางสาวสุขุมาภรณ์	บุญแนบ	,	นายณรงค์	ประทุมสินธุ์	
	 	 	 	 และนางสาวชลธิชา	อนันทบริพงค์	
 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้แก่  นางสาวนราวดี	โลหะจินดา	และนางภัทรมาส		พรหมแก้ว	
 สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่		นางธวัลรัตน์	ว่องกมลปฏิญญา	,	นางสาวสุไรยา	เส็นดาโอ๊ะ	และนางสาววิมล	ไชยเสน	

วิทยาเขตปัตตานี  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่นระดับวิทยาเขต ประจำ ปี 2560-2561 เนื่องในวันรูสมิแล
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง  
HUSO Happy Run ครั้งที่ 2 

 
	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 
ขอเชิญชวนร่วมวิ่ง	 HUSO	Happy	 Run	 ครั้งที่	 2	 
ในวนัที	่28	เมษายน	2562		เพือ่เฉลมิฉลองในโอกาส
ครบรอบ	45	ป	ีคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์	
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนทุนการศึกษา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	 เดิน	 -	 วิ่ง	 	 การกุศล	 ฉลอง 
ครบรอบ	30	ปี	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	ในโครงการ	“วิ่งหนีครู”	ระยะทาง	6	กิโลเมตร	ในวันอาทิตย์ที่	17	กุมภาพันธ์	2562		
 ผศ.ดร.สุใจ	ส่วนไพโรจน์	ผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	แจ้งว่า	 โรงเรียนอนุบาล
สาธิต	 กำาหนดจัดกิจกรรม	 เดิน	 -	 ว่ิงการกุศลฉลองครบรอบ	 30	 ปี	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 ในโครงการ	 “วิ่งหนีครู”	 	 ระยะทาง	 6	 กิโลเมตร	 
ในวันอาทิตย์ที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2562	 	 ตั้งแต่เวลา	 06.00	 น.	 เป็นต้นไป	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ	 
ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวอนุบาลสาธิต		เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนโรงเรียนฯ	เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	และจัดซื้อเครื่อง
กรองนำ้าให้แก่โรงเรียนรอบนอกที่ขาดแคลน	ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น	 รุ่นอายุไม่เกิน	 15	ปี	 (แยกชายหญิง)	 ค่าสมัคร	 300	บาท,	 รุ่นบุคคลทั่วไป	 
(แยกชายหญงิ)	คา่สมคัร	350	บาท	และรุน่	VIP	คา่สมคัร	1,000	บาท	พรอ้มเส้ือวิง่	และเหรยีญทีร่ะลกึทกุรุน่สำาหรบัผู้เขา้เส้นชยัครบระยะทีก่ำาหนด
	 ผู้สนใจดูรายละเอียด	และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	ที่	facebook	“วิ่ง	หนี	ครู”	หรือ	Line	id	:	@wgg2756w	หรือที่		website	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		www.pn.psu.ac.th/	

	 รศ.ดร.ปริศวร์	ยิ้นเสน		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		แจ้งว่า		เนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ	45	ปี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จึงได้จัดกิจกรรม	HUSO	Happy	Run	ครั้งที่	2	ในวันที่	28	เมษายน	2562		
ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกสมทบเข้ากองทุนการศึกษานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			การแข่งขันมี	3	กลุ่ม	คือ	
	 -	กลุ่มนักเรียน	นักศึกษา	ค่าสมัคร	145	บาท	จะได้เหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย	แต่ไม่ได้รับเสื้อและไม่มีสิทธิ์ชิงรางวัล	แต่สามารถเลือก
แข่งขันประเภทใดก็ได้	
	 -	กลุ่มทั่วไป	จะได้รับเสื้อ	1	ตัว	รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย	และมีสิทธิ์ชิงรางวัลทุกประเภท	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	
	 	 -	ประเภทมินิมาราธอน	10.5	กิโลเมตร	ค่าสมัคร	350	บาท		
	 	 -	ประเภทฟันรัน	5	กิโลเมตร	ค่าสมัคร	300	บาท
	 	 -	กลุ่มวีไอพี		ค่าสมัคร	1,000	บาท		จะได้รับเสื้อ	1	ตัว	และเหรียญที่ระลึกสามารถเลือกแข่งขันประเภทใดก็ได้	และมีสิทธิ ์
	 	 		ชิงรางวัลทุกประเภท
													ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง	HUSO	Happy	Run	ได้ตั้งแต่บัดนี้	–	31	มกราคม	2562	ที่หน่วยประชาสัมพันธ์	ชั้น	2	คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 หรือสมัครออนไลน์เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
www.pn.psu.ac.th	ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 นายสันติ	 เส็นหมาน	 โทร.	0	81353	7639	หรือ	Facebook	Fanpage:	HUSO	
Happy	Run	2	หรือ	Line@:	@ejr4126v

	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ขอเชิญผู้สนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรม	เดิน	-	วิ่ง		การกุศล	ฉลองครบรอบ 
	30	ป	ีโรงเรยีนอนบุาลสาธติ	ในโครงการ	“วิง่หนคีร”ู	 
ระยะทาง	6	กโิลเมตร	ในวนัอาทติยท์ี	่17	กมุภาพนัธ	์
2562		
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สำ นักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี  
เสริมทักษะพัฒนาครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม 

ในโครงการคูปองพัฒนาครู

	 สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 	 ส่งเสริมพัฒนาครูในหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม	 ร่วมกับ 
การจัดกิจกรรมแบบโครงงานและปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	
21		ในโครงการคูปองพัฒนาครู	

 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวถึงผลจากการจัดอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม	ในโครงการคูปองพัฒนาครู		ทั้ง	7	รุ่น		ว่า	การที่สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง		ได้เข้าร่วมเป็น 
หน่วยพัฒนาครู	 ในโครงการดังกล่าว	 ทำาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ	 และความรู้ให้แก่ครูในโรงเรียนต่างๆ	 ทางภาคใต้	 ตามหลักสูตร 
ที่ครูสนใจ		และสอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล	และเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการของชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	.

	 ผศ.ดร.จรีรัตน์	 รวมเจริญ	 ผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		กล่าวว่า	สำานัก
ส่งเสริมและการศึกษา	 ต่อเนื่อง	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสถาบันคุรุพัฒนา	 สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหน่วยฝึก
อบรมและพัฒนาครู	 พร้อมนำาเสนอหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม	 ร่วมกับการจัด
กจิกรรมแบบโครงงานและปญัหาเปน็ฐานเพ่ือเสริม

สร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ในจำานวน	7	หลักสูตร	ๆ	ละ	2	วัน	รวม	7	รุ่น	โดยจัด 
ตอ่เนือ่งในป	ี2561ณ	จงัหวดัตรงั	สตลูยะลา	นราธวิาส	ปตัตาน	ีสงขลา	และนครศรธีรรมราช	
เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“สะเต็มศึกษา(Science	 Technology 
Engineering	and	Mathematics	Education	:	STEM	Education)		ซึง่เปน็เปน็แนวทาง
จดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละบูรณาการความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา 

ในชีวิตจริง	รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่	21	โดยใช้รูปแบบในการทำากิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบโครงงานเปน็ฐาน	และกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน		เนน้การเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนคดิวเิคราะห	์สรา้งสรรค	์ใช้ความรูผ้ลิตผลงาน
และสร้างนวัตกรรม		โดยมีเป้าหมายครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา	ใน	14	จังหวัดภาคใต้		
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	 ธนาคารออมสินคดัเลอืกโครงการพฒันานวัตกรรมผลติภณัฑ์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 ให้ได้รับเงิน
สนับสนุนรวม	 4	 โครงการเป็นเงินกว่า	 6.2	 แสนบาท	 โดยนักศึกษา 
คิดและพัฒนาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ

	 สำาหรับโครงการยางพาราปูสระ	 ผู้รับผิดชอบโครงการ	
ประกอบด้วย	 	 นายอับดุลเลาะ	 	 หมานละงู	 	 นางสาวนภสร		 
แก้วทองประคำา	นายอนันต์	ดือราแมหะยี	จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการยางพาราปูสระ	คือการพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 โดยใช้รูปแบบบ่อและใช้วัสดุทางเลือก 
ทำาบอ่เล้ียง	เพือ่สรา้งอาชีพทางเลอืกเพือ่เพิม่รายไดแ้ละหรอืลดรายจา่ย
ในระดับครัวเรือน	รวมถึงเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจ	โดยใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่า
เพิ่มจากยางพารา	สนองนโยบายรัฐบาล	ซึ่งความคืบหน้าของโครงการ
คือ	นักศึกษาได้ทำาโรงเรือน	ทำาบ่อยางพาราขนาดขนาด	2*4*1	 เมตร	
จำานวน	 3	 บ่อ	 พร้อมนำาผ้ายางพารามาประกอบกับโครงบ่อ	 มีระบบ
ให้อากาศ	 เตรียมบ่อคอนกรีต	 จำานวน	 2	 บ่อ	 พร้อมติดตั้งระบบนำ้า 
และระบบให้อากาศ	 ทำาความสะอาดบ่อ	 โดยทำาการเลี้ยงสัตว์นำ้า	 
เปรียบเทียบกันระหว่างบ่อยางพาราและบ่อคอนกรีต	 ทั้งนี้	 เมื่อเดือน
กันยายนที่ผ่านมา	 ได้นำาลูกปลาลงเลี้ยงในบ่อเล้ียงคอนกรีต	 และ 
บ่อยางพารา	 เพื่อเปรียบเทียบผลการเลี้ยง	 เก็บข้อมูลการเจริญ
เติบโต	อัตรารอด	และอื่น	ๆ	ทุก	15	วัน	เป็นเวลา	3	เดือน	และนำาผล 
มาเปรียบเทียบระหว่างบ่อคอนกรีตและบ่อยางพารา	ต่อไป	
	 โครงการชุบหยำาชายแดนใต้	 	 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ประกอบดว้ย	นางสาววรรณ	ีซง		และนางสาวฟาซยีะ	แวสามะ	จากคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีนางสาว	นรูซัีนร	์เจะเฮง	คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 และ	 นายซันนูซี	 การ์จิ	 จากคณะวิทยาการสื่อสาร	
โครงการชุบหยำาชายแดนใต้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ความรู้พื้นฐาน 
เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์,	 ฝึกฝนและ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการจากการลงมือ
ปฏิบัติ,	 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์	 , 
สง่เสรมิให้คนในชุมชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้	ตลอดจนเพือ่ยกระดับอาหารไทย
สู่สากล	และพัฒนาแนวคิด	และนวัตกรรมใหม่ๆมาต่อยอดทางธุรกิจ
	 วิธดีำาเนินการแปรรูปชุบหยำาหรือน้ำาพริกหยำา	ซึง่เปน็นำ้าพรกิ 
ที่นิยมรับประทานสด	 โดยการนำามาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบก้อน 
เพือ่เพิม่อายกุารเกบ็รกัษา	สะดวกและงา่ย	โดยการละลายนำา้		สามารถ

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้รับทุนจากธนาคารออมสิน
กว่าครึ่งล้านบาท ใน 4 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

 	 ดร .สรรวภัทร	 พัฒโร	
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ผู้ดูแล
หน่วยบริการวิชาการและบ่มเพาะ
วชิาชพี	แจง้วา่ ตามทีธ่นาคารออมสนิ	

ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ในชื่อ	 Startup	University	Model	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
ในการนำาองค์ความรู้มาพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	 อีกทั้ง
ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์	
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเป็นทุนตั้งต้นเพ่ือนำาไปสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ	/	สินค้า	/	บริการใหม่	รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่าย	โครงการละ
ไม่เกิน	200,000	บาท	โดยมีทีมนักศึกษาจากทั่วประเทศจำานวน	200	
ทีมเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 และได้ทำาการคัดเลือก
เหลือ	 50	 ทีม	 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเป็นต้นทุนไปพัฒนา	
ทั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีได้รับ 
การพิจารณาจัดสรรทุนจากธนาคารออมสิน	 รวม	 4	 โครงการ	 คือ
โครงการยางพาราปูสระ	 ซ่ึงมี	 ดร.สุพัฒน์	 คงพ่วง	 และอาจารย์เศวต	 
ไชยมงคล	 เป็นที่ปรึกษาโครงการ	 ได้รับทุน	 117,000	 บาท	 โครงการ 
ชุบหยำาชายแดนใต้	 ได้รับทุน	 164,500	 บาท	 	 	 โครงการ	 hand	
Cream	 ได้รับทุน	 141,000	 บาท	 และโครงการปลาน้อยสร้างล้าน	 
ได้รบัทนุ	198,800	บาท	รวมเปน็เงนิทุนสนบัสนนุทัง้สิน้	621,300	บาท	 
ซึ่งทั้ง	 3	 โครงการมี	 ดร.วรพจน์	 ปานรอด	 ภาควิชาสังคมศาสตร์	 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	 	 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	 
บดัน้ีโครงการดงักลา่วไดแ้ลว้เสรจ็พรอ้มรายงานใหเ้จา้ของทนุทราบแล้ว
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ใช้ได้ทั้งนำ้าอุ่น	และนำ้าเปล่า	ภายใต้มาตรฐานการผลิตอันเป็นที่ยอมรับ
ระดับสากล	 โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถ่ิน	 นอกจาก
เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน	 ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุ
พื้นบ้านจากครัวไทยสู่ครัวโลก	 ส่วนประกอบของชุบหยำาหรือนำ้าพริก 
หยำาคอื	กะป	ิ	พริก	หอมแดง		มะขาม	นำา้ตาลมะนาว	และกุง้	โดยการนำา
ส่วนประกอบมาปั่นให้เข้ากัน	 แล้วทำาแห้ง	 ด้วยใช้เครื่อง	 Drum	Dry	
เมือ่ไดน้ำา้พริกทีผ่า่นกระบวนการทำาแหง้ทีอ่ณุหภมู	ิ120	องศาเซลเซยีส	
แล้วนำามาอัดก้อนภายใต้การปลอดเช้ือ	 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์หลังจากผ่านความร้อน	 จึงได้น้ำาพริกหยำาก้อนภายใต้แบรนด์	
DiPli	(ดีปลี)	เป็นภาษาใต้	ซึ่งมีความหมายว่าพริก
	 โครงการ	hand	Cream	ผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย
นายอับดุลอาซิซ	แม	 ,นางสาวนุรวานา	สะอิ	 ,นางสาวสุไลดา	 เกปัน	 , 
นางสาวนูรไอนี	 เจาะกลาดี	 ,นางสาวมะกือซง	 นิซา,	 นางสาวสุรีวันล์	 
หีมแหละ	 ,นายอับดุลอากิม	 ดาฮามิ	 ,นายซุลกิฟลี	 มะสารี	 ,นางสาว 
ฟาตินนาเดีย	 ยีสาอุ	 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 และ
นางสาวอัสมา	 ฮะ	 จากคณะรัฐศาสตร์	 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อเพิ่มมูลค่านำ้ายางพาราท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาค
ใต้	ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัย	 โดย	 ใช้นวัตกรรมใหม่ให้เกิดประโยชน ์
ในเชิงพาณิชย์ได้	 เพื่อสร้างการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา	และสร้าง 
รายได้ในระหว่างเรียนแก่นักศึกษา	 	 และเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของนักศึกษาจากการทำางานเชิงปฏิบัติโดยตรง	 และเป็นประโยชน์ 
ในระยะยาว
	 ยางพารา	 	 พืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ 	 	 มีพื้นที่  
การปลูกยางพารามากถึง	 9	 ล้านกว่าไร่	 และอัตราการผลิตนำ้ายางสด	 
ได้ประมาณปีละ	9,000	ล้านลิตร	ซึ่งเมื่อทำาเป็นผลผลิตยางแห้งจะได้
ประมาณ	3	ล้านตัน	ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราต้องเผชิญกับ
สถานการณร์าคายางตกต่ำา	นาไปสูค่วามเดอืดรอ้นแกช่าวสวนยางพารา	 
ขาดรายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน	 และส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของ 
ภาคใต้ถดถอยลง	 จนกระท่ังได้มีงานวิจัยของ	 รศ.ดร.รพีพรรณ	 
วิฑิตสุวรรณกุล	 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่ค้นพบ
ว่า	 กลุ่มสารชีวเคมี	 ในเซรั่มน้ำายางสามารถตอบสนองการถูกคุกคาม
จากการถูกกรีดและเยียวยารักษาบาดแผลได้	 จึงประยุกต์ใช้วัตถุดิบ 
เซรั่มนำ้ายางเป็นสารตั้งต้นในการผลิต	 สารสกัดยางพารา	 เพื่อนำาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านเวชสำาอางสุขภาพผิว	
	 โดยขั้นตอนการผลิตจะรวมถึงการทำาให้สารสกัดดังกล่าว
ปลอดจากสารท่ีไม่พึงประสงค์	 เช่นโปรตีนที่ทำาให้เกิดการแพ้	 และ 
สารที่ออกฤทธิ์ทำาให้สีผิวเข้มขึ้น	 พร้อมกับได้ค้นพบว่า	 ผลิตภัณฑ์ 
สารสกัดยางพาราอุดมไปด้วยกลุ่มสารสำาคัญนานาชนิด	 ที่สามารถ 
ทำาหน้าที่ปรับปรุงสุขภาพผิวและเพื่อตอบโจทย์ความต้องการบำารุง

และดูแลผิวของผู้บริโภค	ทั้งความขาวกระจ่างใส	ลดเลือนริ้วรอย	และ 
ต่อต้านอนุมูลอิสระ	 เพื่อให้ผิวพรรณแลดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดี 
อยู่เสมอ	 สารสกัดยางพาราสามารถจำาหน่ายในราคา	 45,000	 บาท
ต่อกิโลกรัม	 โดยสัดส่วนการใช้น้ำายางสด	 200	 ลิตร	 ผลิตสารสกัดได้	 
1	กโิลกรมั	เพือ่เปน็การสนบัสนนุเกษตรกรไทยโดยการผลติ	ผลติภัณฑ์
ออกสู่ตลาดในรูปแบบที่สร้างสรรค์	 ทางกลุ่มจึงเกิดแรงบันดาลใจ 
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร	จึงได้นำางานวิจัยสารสกัด
จากยางพารา	 มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวมือในชื่อ	 Nager	
Handcream	
	 โครงการปลาน้อยสร้างล้านผู้รับผิดชอบโครงการประกอบ
ด้วยนางสาวคอลีเยาะ	 แวนิ,นางสาวอมีนตา	 แวนิ,	 นางสาวนูรซาวฟี	
พจนินท์,	 นางสาวอาซือมะห์	 ยามิง,และ	 นางสาวซูไฮลา	 ยามากีแย	 
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมประมงในพื้นที่ปัตตานี	 เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้คนในพื้นที่มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 โดยสร้างอาชีพให้กับ
คนในพื้นที่และมีการจ้างงานมากขึ้น	 เพื่อสร้างการเป็นผู้ประกอบการ
นักศึกษา	และสร้างรายได้ในระหว่างเรียน
	 สืบเนื่องจากปัจจุบันอาหารทะเลแปรรูปนับว่าเป็นท่ีนิยม 
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 	 โดยเฉพาะ 
การท่องเที่ยวทางภาคใต้ที่ได้ขึ้นช่ือว่าเป็นแหล่งอาหารทะเลท่ีดีท่ีสุด	
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาหารทะเลในปัจจุบันมีรูปแบบและวิธีการ 
ที่หลากหลาย	 โดยเฉพาะการแปรรูปให้เป็นอาหารทะเลสำาเร็จรูป
พร้อมรับประทาน	 โดยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและสร้าง 
รายไดใ้หอ้ตุสาหกรรมเปน็จานวนมากทางโครงการจงึไดน้ำาปลาฉ้ิงฉ้าง	 
ซึ่งเป็นปลาประเภทเดียวกันกับปลากะตักของภาคกลาง	 เป็นปลา 
ผิวนำ้าขนาดเล็ก	 มีการจับปลาชนิดนี้มากในทะเลอันดามัน	 นอกจากนี ้
ทีอ่ำาเภอสายบรุ	ีจงัหวัดปตัตานกีเ็ปน็แหลง่ผลติ	และสง่ออกปลาฉ้ิงฉา้ง
ตากแห้ง	หรือนำาไปเป็นวัตถุดิบในการทำาน้ำาปลา	และสำาหรับในตลาด
ท้องถิ่นอาจนำามาหมักทำาบูดูฉิ้งฉ้าง	 ขายอีกส่วนหน่ึงด้วย	 ซึ่งสร้าง 
รายได้ให้กับชุมชนมากพอที่จะสามารถเ ล้ียงชีพครอบครัวได้ 	 
ทางโครงการจึงได้วางแผนนำาปลาฉิ้งฉ้าง	 มาผลิตเป็นอาหารทะเล
แปรรปูในชือ่ปลาฉ้ิงฉ้าง	ทอดกรอบ	ทรงเครือ่งตรา	Daen-Tai	(แดนใต)้
	 ขั้นตอนการผลิตเริ่มด้วยการนำาปลาฉิ้งฉ้างมาล้างให้สะอาด	
เพื่อล้างความเค็มโดยให้เหลือความเค็มน้อยที่สุด	 แล้วจึงนำาปลา 
ไปตากแดดให้แห้งด้วยแดดจัดหนึ่งวันจากนั้นจึงนำามาทอดกรอบ	 
โดยมีส่วนผสมคือแป้งทอดกรอบ,	 นำ้าส้มสายชู	 และผงปรุงรส	 
จากนั้นเอาเข้าเตาอบเป็นเวลา	3	ชั่วโมง	แล้วนำามาเขย่าด้วยผงปรุงรส 
ทั้ง	 5	 รสชาติ	 ได้แก่รสดั้งเดิม,	 รสชีส,	 รสสาหร่าย,	 รสวิงซ์แซ่บ	 และ 
รสลาบ	แล้วใส่บรรจุภัณฑ์	พร้อมออกสู่ตลาด	.
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บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี  
เกษียณอายุราชการ

	 ผศ.ดร.นิวัติ	 แก้วประดับ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ	 
ประจำาปี	 2561	 ประกอบด้วย	บุคลากรสังกัดสำานักงานอธิการบดี จำานวน 11 คน  ได้แก่ นางสาวกัลยา	 อนุพัฒน์	 	 	 นายชนกานต์	 ซี่ซ้าย		 
นายบุญโชค	 รัตนรามศรี	 	 นางพรทิพย์	 ทองศรีสุข	 	 นายสมชาย	 ปานทอง	 	 นายคล้อย	 เริ่มวงศ์	 	 นายชาตรี	 พุฒซ้อนดอก	 	 นางประภา	 
สุวรรณโมสิ		นายวิเชียร	เพิ่มพูนมหาศาล		นายสฤษฎ์	สมิทจิต		นายสุวัฒน์	เหมมณี	 ,	คณะศึกษาศาสตร์ 7 คน  ได้แก่		ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กุสุมา	ล่านุ้ย		อาจารย์คำาพร	สุนทรธรรมนิติ			ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐวิทย์	พจนตันติ		นางสาวเบญญาภา	มูสิกุล		รองศาสตราจารย์ดร.วุฒิชัย	 
เนียมเทศ	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา	 สิริวิพัธน์	 	 ดร.อุสมาน	 สารี	 ,	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 คน  ได้แก่	 นายปกรณ์	 นิสัน		 
นางสาวกัญฐณา	สินธุอุทัย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุ่มจิตต์	แซ่ฉั่น	นายธนัท	บุญคงวัฒน์		รองศาสตราจารย์อาหวัง	ล่านุ้ย		รองศาสตราจารย์ 
อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ		,	วิทยาลัยอิสลามศึกษา 4 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กาเดร์	สะอะ		รองศาสตราจารย์	ดร.อับดุลเลาะ	การีนา		 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอชีด	เจะมะ		MR.DARWISH	MUSTAFAYOCOUB	MOAWAD		,	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คน  ได้แก่  
อาจารย์กันทิมา	 เหาะเจริญ	 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธรณิศ	นาวารัตน์	 	นายหะหรูม	หีมสุหรี	 ,	สำานักวิทยบริการ 1 คน  ได้แก่ นางวรรณลี	
ปราโมทย์อนันต์.
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	 สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 ให้บริการวิชาการแก่สังคม	 จัดอบรมการสอนภาษาไทย 
โดยใชน้ทิานเปน็สือ่ใหก้บัครใูนจงัหวดัภาคใตร้วม	10	รุน่	ตลอดป	ี2561
 ผศ.	 ดร.จรีรัตน์	 รวมเจริญ	 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและ 
การศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 แจ้งว่า	 	 ด้วยพันธกิจ
ของสำานกัสง่เสริมและการศกึษาต่อเนือ่ง	ทีก่ำาหนดวา่จะผลติงานบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม	
ถ่ายทอดความรู้	 งานวิจัย	และเทคโนโลยีที่	สร้างและพัฒนาเครือข่าย
บรกิารวชิาการและเครอืขา่ยชมุชนใหเ้ขม้แขง็	และพฒันาสถานบีรกิาร
วชิาการชมุชนใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูท่ี้เขา้ถึงชมุชน	ดงัน้ันสำานกัส่งเสรมิและ
การศึกษาต่อเนื่อง	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จึงได้มีโครงการให้
ความรู้แก่สังคมอย่างต่อเน่ือง	 หน่ึงในโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน	
คือ	 การจัดอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร	 ประจำาปี	 2561	 หลักสูตร 
การสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ	 โดยจัดต่อเน่ืองตั้งแต่เดือน
มิถุนายน	ถึงเดือนกันยายน	2561	รวม	10	รุ่น	ๆ	ละ	2	วัน	ณ	จังหวัด

ปตัตาน	ีสงขลา	นราธวิาส	สรุาษฎรธ์านี	และสตลู	ซึง่มคีรใูนจงัหวดัตา่งๆ	
เข้ารับการอบรมรวมประมาณ	600	คน	โดยมีนางสาวซารีพะ	ดีรี	และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี	ยศวริศสกุล	เป็นวิทยากร
	 ผลจากการจัดโครงการอบรมการสอนภาษาไทยโดยใช้
นิทานเป็นส่ือให้กับครูในจังหวัดภาคใต้	 ทั้ง	 10	 รุ่นของสำานักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 พบว่าการจัด
อบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร	 ประจำาปี	 2561	 หลักสูตรการสอน 
ภาษาไทย	 โดยใช้นิทานเป็นสื่อ	 มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ได้แก่	 
ทำาใหค้รผูู้เขา้รบัการพฒันาเกดิองค์ความรูใ้หมเ่ช่นการใช้นทิานพืน้บา้น
มสุลมิมาเปน็สือ่ในการสอนภาษาไทยสำาหรบัโรงเรยีนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ในบริบทของพหุวัฒนธรรม	 ครูสามารถผลิตหนังสือนิทาน 
พื้นบ้านนำาไปใช้เป็นส่ือการสอนวิชาภาษาไทยอย่างน้อยคนละ	 3	 เล่ม	 
ครูสามารถบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์เดิมกับองค์ความรู้
และเทคนิคใหม่เพื่อการพัฒนาสื่อนิทานพื้นบ้านได้หลากหลายรูปแบบ	
และสามารถใช้ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนได้.

สำ นักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร 
ตลอดปี 2561 หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ 
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ผู้เรียบเรียง : นายจรัส ชูชื่น
หัวหน้าคณะหนังตะลุง ศ.พร้อมน้อย ตะลุงสากล

  คัดจาก “หนังสือปาฏิหาริย์ความดี ๕๐ ปี ม.อ.”

หนังตะลุงเชื่อมชุมชน

	 ลกัษณาการของรปูฤๅษทีีเ่หาะผา่นไปมา	และมายนืสงบนิง่อยูก่ลางจอหนงัตะลงุนัน้	อาจตคีวามเชงิพทุธปรชัญา
ได้ว่า	หมายถึงแนวทางปฏิบัติตามคำาสอนของพระพุทธองค์	กล่าวคือ	ทางที่ฤๅษีเหาะไปทางซ้ายมือหมายถึง	“อัตกีละ
มัตฐานุโยค”		คือทางที่ตึงหรือเคร่งครัดเกินไป	ส่วนทางที่ฤๅษีเหาะผ่านไปทางขวามือ	หมายถึง	“กามสุขัลลิกานุโยค”		
คือทางที่หมกมุ่นอยู่กับความสุขที่น่าใคร่	ยังหลงใหลอยู่ใน	รูป	รส	กลิ่น	และเสียง		สำาหรับทางที่ฤๅษีมายืนสงบนิ่งอยู่
กลางจอหมายถึง	“มัชฌิมาปฏิปทา”	คือการดำาเนินไป	หรือปฏิบัติไปในทางสายกลาง

โหมโรง
	 เมื่อตะลุงเริ่มโหมโหมโรงได้ประมาณสองสามเพลง	 นายหนังตะลุงเร่ิมหยิบรูปฤๅษีมาทำาพิธีปลุกรูป	 และชักราศีเสียก่อน	 เพราะ 
มีความเชื่อว่ารูปหนังตะลุงน้ันแกะจากหนังสัตว์	 อาจมีวิญญาณของสัตว์เหล่าน้ันสิงสถิตอยู่	 จึงจำาเป็นต้องทำาพิธีปลุกรูป	 และชักราศี	 ให้ดู 
ประหนึง่ว่าฤๅษีตนนีมี้ตวัตนอยูจ่ริง	ทำาใหเ้กิดความขลังขึน้มาอกีต่างหาก	วธิกีารปลุกรปูอาจมีหลายวธิแีลว้แต่ครอูาจารยห์นงัตะลงุแตล่ะทา่นสัง่สอน
กนัมา	แตห่นงัตะลงุสถาบันวฒันธรรมศึกษากลัยาณวัิฒนา	ใช	้“นำา้ลายอากาศ”	โดยนายหนงัใชม้อืทีถ่นดัจบัไมตั้บ(ไมห้นบี)รปูฤๅษ	ีแลว้ใช้หัวแมม่อื 
อีกข้างหนึ่งกดเพดานปากส่วนบนของโคนลิ้นไว้แล้วภาวนาคาถานำ้าลายอากาศดังนี้
										“กอ	ออ	หนอพระพุทธัง	รักรูปนิมิตตัง	หยุดพระอรหัง	สัมมาสัมพุทโธ
	 กอ	ออ	หนอพระธัมมัง	ยอรูปนิมิตตัง	หยุดพระอรหัง	สัมมาสัมพุทโธ
	 กอ	ออ	หนอพระสังฆัง	เอ็นดูรูปนิมิตตัง	หยุดพระอรหัง	สัมมาสัมพุทโธ”
	 ตอ่จากนัน้ใช้หวัแมม่อืทีก่ดเพดานปากลบูไลท่ี้ปากรปูฤๅษ	ีและตัง้แตป่ลายเทา้จนกระทัง่ถงึชฎา	ทำาทัง้สองดา้นของรปูพรอ้ม	ๆ 	กบัหายใจ
ออกใส่รูปตั้งแต่ปลายเท้าถึงชฎาแทนการเป่าลมด้วยปาก	 เพราะถือว่าปากนั้นบางครั้งพูดจาไม่ดีจะทำาให้ไม่เกิดความขลัง	จึงใช้จมูกเป่าลมแทน	
แล้วใช้คาถาเปิดปากเบิกเนตร	เบิกโสต	ด้วยคาถาต่อไปนี้	
	 	 	 	 	 	 “โอม	 โอษฐ	 โสตะ	 จักษุ	 ทะลุบาดาล	 ธรณีสารให้กูผลาญอุบาทว์จัญไร	 ความชั่วให้ได้กับพระพาย	 ความร้ายให้ได้กับพระไพร	 
สรรพอุบาทว์จัญไร	ให้ได้แก่พระนางธรณี	สรรพสิทธี	ให้ได้แก่ตัวข้า	โอมสิทธิสวโหม”		
	 ต่อจากนั้นใช้มือจับไม้ตับรูปฤๅษีเหมือนเดิม	แต่ให้ส่วนโคนของไม้ตับรูปฤๅษีที่มีความแหลมตั้งตรงกลางฝ่ามือซ้าย	หรือขวาแล้วแต่ถนัด	
แล้วตั้งสมาธิบริกรรมคาถาว่า	“มะ	อะ	อุ”		พร้อมกับคำาว่า	“อุ”	นั้นใช้โคนไม้ตับรูปฤๅษีเขียนเป็นรูปอุณาโลม	จากจุดตรงกลางฝ่ามือไปสุดที่ยอด
นิ้วกลาง
	 กระบวนการของพธิกีรรมเหลา่นี	้ลว้นเกีย่วข้องกับคาถา	หรอืคาถาอาคม	ซึง่หมายถงึการเสกเปา่ทีศ่กัดิส์ทิธิ	์และเปน็ความเชือ่ทีส่บืทอด
กันมานาน	ดังคำากล่าวที่ว่า
										“สากลอยู่ใต้อำานาจเทวดา
	 เทวดาอยู่ใต้อำานาจมนตร์
	 มนตร์อยู่ใต้อำานาจพราหมณ์”
		 เมื่อเสร็จกระบวนการพิธีกรรมแล้ว	ลูกคู่ก็จะเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงเชิด	เพื่อส่งสัญญาณให้นายหนังออกรูปฤๅษี	โดยการล่อไม้เท้า	(โผล่)	
ที่มุมจอด้านขวาบนของนายหนังตะลุงสามครั้ง	แล้วลงมาเหยียบธรณี	ร่ายมนตราอยู่	ตามกระบวนการหนังตะลุง	แล้วโยกตัวคล้ายจะเหาะผ่าน
ไปยังมุมจอด้านซ้ายบนของนายหนังตะลุง	แต่เหาะไม่ได้	ต้องกลับมาร่ายมนตราอีกครั้งหนึ่ง	ต่อจากนั้นก็เหาะผ่านมุมจอด้านบนทางซ้ายมือของ 
นายหนังตะลุง	แล้วลอยกลับลงมาเหาะผ่านไปยังมุมจอด้านบนทางขวามือของนายหนังตะลุง		แล้วดนตรีเปลี่ยนเป็นเพลงเดิน	ฤๅษีเริ่มออกเดิน
ช้า	 ๆ	 แล้วค่อย	 ๆ	 เร็วขึ้นด้วยทำานองเพลงทับ	 แล้วฤๅษีโยกตัว	 เปลี่ยนทำานองและท่าเป็นฤๅษีขุดหัวมัน	หรือที่เรียกว่าฤๅษีฉิวปู	 จากท่วงทำานอง
ปกติ	 แล้วเร็วขึ้นหลังจากน้ันฤๅษีจะโยกตัวหน่ึงหรือสองคร้ังแล้วค่อย	 ๆ	 เหาะผ่านไปทางซ้ายและขวามือ	 อย่างช้า	 ๆ	 ต่อจากนั้นนายหนังตะลุง 
จะคอ่ย	ๆ 	เชดิรูปฤๅษใีหค้อ่ยเดนิ	ออกมาแลว้รองจงัหวะลงเครือ่งยนืสงบนิง่อยูก่ลางจอ	ขณะนายหนงัปกัรปูฤๅษลีงบนหยวกทีก่ลางจอนัน้	นายหนงัตะลงุ 
จะต้องตั้งจิตอธิษฐานบริกรรมคาถาตามท่ีได้ศึกษามาจากครูหนัง	 ซึ่งแต่ละคณะอาจแตกต่างกัน	 เช่น	 หนังกั้น	 ทองหล่อ	 (อดีตศิลปินแห่งชาติ)	
บริกรรมคาถาดังนี้		“นะ	ฤ	นะ	ฤๅ	อหังปิตังชนามิ”	(หนังเสริมศิลป์	สายอ๋อง,	สัมภาษณ์	10	พฤษภาคม	2544)	หรือของหนังฉิ้น	อรรถโฆษิต	(อดีต
ศลิปนิแหง่ชาต)ิ	อธษิฐานจติ	ดงันี	้“ขอใหค้วามไม่ดไีมง่ามของขา้นีใ้ห้จมไปใตธ้รณ”ี	(หนงัสชุพี	จองเดมิ,	สมัภาษณ	์12	พฤษภาคม	2544)	สว่นของ 
หนงัพร้อมนอ้ย	ตะลงุสากล	นัน้	อธษิฐานจติวา่	“ใหล้กึถงึหลงัพญานาค”	(อาจารยพ์รอ้มนอ้ย	ตะลงุสากล,	สมัภาษณเ์มือ่วนัที	่30	พฤษภาคม	2544)	
การที่ฤๅษีต้องเหาะผ่านมุมจอด้านซ้ายและขวามือ	มุมจอละหน่ึงครั้ง	 แล้วลงมายืนสงบอยู่กลางจอน้ัน	 ได้ซ่อนเร้นภูมิปัญญาท้องถ่ินเชิงปรัชญา
ธรรมไว้อย่างลึกซึ้ง	ซึ่งปัจจุบันผู้ชมส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงปรัชญาธรรมส่วนนี้	ที่ซ่อนเร้นอยู่	เพราะมัวแต่เพลินชมรูปแบบการเชิดรูป	ความสวยงาม	
ความอ่อนช้อย	ในลีลาการโยกตัวเปลี่ยนท่าทางเดินของรูปเสียมากกว่า
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 ลกัษณะการของรูปฤๅษทีีเ่หาะผา่นไปมา	และมายนื
สงบนิ่งอยู่กลางจอหนังตะลุงนั้น	อาจตีความเชิงพุทธปรัชญา
ได้ว่า	 หมายถึงแนวทางปฏิบัติตามคำาสอนของพระพุทธองค์	
กล่าวคือ	 ทางที่ฤๅษีเหาะไปทางซ้ายมือหมายถึง	 “อัตกีละ
มัตฐานุโยค”	 	 คือทางที่ตึงหรือเคร่งครัดเกินไป	 ส่วนทางท่ี
ฤๅษีเหาะผ่านไปทางขวามือ	หมายถึง	“กามสุชัลลิกานุโยค”		
คือทางที่หมกมุ่นอยู่กับความสุขที่น่าใคร่	 ยังหลงใหลอยู่ใน	 
รูป	 รส	 กลิ่น	 และเสียง	 	 สำาหรับทางที่ฤๅษีมายืนสงบนิ่ง 
อยู่กลางจอหมายถึง	 “มัชฌิมาปฏิปทา”	 คือการดำาเนินไป	
หรือปฏิบัติไปในทางสายกลาง

	 เมื่อฤๅษียืนสงบนิ่งอยู่กลางจอแล้ว	นายหนังจะ	ตั้งนะโม	3	จบ	ตั้งบทชุมนุมเทวดา	แล้วร่ายมนต์ฤๅษี	หรือตั้ง	“บทธณีสาร”		ซึ่งขึ้นต้น
ด้วยคำาว่า	“โอม	นะโม	นมัสการ	ข้าจะไหว้พระอิศวรผู้เป็นเจ้าท้าวเสด็จลงมา	ตั้งแผ่นฟ้า	ตั้งแผ่นดิน	.....ฯลฯ”
	 มนต์ฤๅษี	 หรือบทตั้งธรณีสาร	 ที่ขึ้นต้นคำาว่า	 “โอม	นะโม	 นมัสการ...ฯลฯ”	นั้น	 หากศึกษาจากคัมภีร์พระเวท	 โดยเฉพาะในอาถรรพ
เวทแล้ว	 เวทที่ขึ้นต้นด้วยคำาว่า	 โอม	นั้น	มักเรียกกันว่าร่ายโองการ	พวกพราหมณ์และฮินดูถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์	 เพราะได้นำาเอาคำาย่อของเทพ 
ถึงสามองค์	 (ตรีมูรติ)	 ด้วยกันมาใช้	 กล่าวคือ	 “โอม”	 มาจากคำาว่า	 อ	 อุ	 ม	 (อะ	 อุ	 มะ)	 ซึ่งทางฝ่ายพราหมณ์	 และฮินดู	 หมายถึงเทพสามองค์	 
โดยนำาเอาคำาท้ายของเทพทั้งสามองค์มาขึ้นต้น	คือ	
	 อะ	หมายถึง	พระศิวะ
	 อุ	หมายถึง	พระพิษณุ
	 มะ	หมายถึง	พระพรหม
	 เมื่อพิจารณาตามแนวพุทธ	อะ	อุ	มะ	นั้น	หมายถึงอาคมพระรัตนตรัย		เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเพราะคำาว่า
	 อะ		มาจากคำาว่า	“อรหัง”		หมายถึง	พระพุทธเจ้า
	 อุ			มาจากคำาว่า	“อุตมธรรม”		หมายถึง	พระธรรมอันสูงสุด
	 มะ		มาจากคำาว่า	“มหาสงฆ์”		หมายถึง	พระสงฆ์						
	 เมื่อร่ายมนตราฤๅษี	 หรือตั้งธรณีสาร	 เสร็จแล้ว	 ลูกคู่บรรเลงเพลงเชิด	ฤๅษีร่ายมนตราอีกครั้ง	 แล้วเหาะผ่านซ้าย	 และขวามือทางด้าน 
มุมบนของจอ	 ถือว่าเสร็จพิธีกรรมออกฤๅษี	 ต่อจากนั้นลูกคู่เปล่ียนเพลง	 ออกโค	 (พระอิศวร)	 เสร็จแล้ว	 ออกรูปหน้าบท	 (อภิปรายหน้าบท)	 
แล้วต่อด้วยบอกเรื่อง
	 เม่ือผ่านกระบวนการโหมโรง	 ออกฤๅษี	 ออกโค	 (พระอิศวร)	 ออกอภิปรายหน้าบท	 แล้ว	 ขั้นตอนต่อไป	 คือ	 บอกเรื่อง	 	 โดยใช้รูป 
ขวัญเมือง	 เป็นตัวบอกเรื่อง	 ซึ่งเป็นลำาดับที่ต่อจากการออกรูปอภิปรายหน้าบทเสร็จ	 ดนตรีเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงนาดเร็ว	 ขวัญเมืองก็เดินนาด 
เร็วออกมา	ทำาความสวัสดีผู้ชม	(ยกมือไหว้)	พร้อมกับการลงเครื่อง	จึงได้เริ่มทำาหน้าที่	ต่อไปนี้
	 ยกมือขึ้นไหว้	พร้อมกับพูดว่า
	 สวัสดีครับท่านผู้ชม	 ก่อนอื่นคณะหนังตะลุงขอกราบคุณพระศรีรัตนตรัย	 คือคูณพระพุทธ	 คุณพระธรรม	 คุณพระสงฆ์	 แล้วขอกราบ
พระบาทพระราชบดิา	คอื	กรมหลวงวงขลานครนิทร	์ตอ่จากนัน้กข็อกราบผูม้สีว่นรว่มในการสนบัสนนุใหม้คีณะหนงัตะลุงสถาบนัวฒันธรรมศกึษา
กัลยาณิวัฒนา	 	ซึ่งมีหลายภาคีภาคส่วน	 เริ่มตั้งแต่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ	ยูเด็น	สมัยท่านดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	และรองศาสตราจารย์วันเนาว์	ยูเด็น	ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ได้นำากระผมไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พร้อมน้อย	ตะลุงสากล	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2536		อาจารย์
พร้อมน้อย	 ฯ	 ก็รับไว้เป็นลูกศิษย์	 พร้อมทั้งให้เรื่องหนังและคำากลอนมาศึกษา	 และกระผมก็ได้เชิญชวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่มีใจรักทาง 
หนังตะลุง	และสามารถเล่นดนตรีหนังตะลุงได้	เช่น	นายเฉลิม	แก้วพิมพ์	นายอวยชัย	โอชโร	นายโกวิทย์	ศิริเสถียร		นายขันติ	จันทวงศ์	นายครื้น	
แสงแก้ว	นายมนัส	เสาะสุวรรณ	นายปรีชา	ส่งอำาไพ	นายพนิต	นวลเอียด	นายมานะ	เรืองกำาเนิด	ฯลฯ	ซึ่งเป็นลูกคู่ชุดแรก	ร่วมทำาการฝึกซ้อมดนตรี	
และฝึกเชิดรูปหนังตะลุง	เวลาตอนพักเที่ยงของทุกวันทำาการ	ที่ด้านหลังหอประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ปัจจุบันนี้		
	 ขณะนัน้	อาจารยป์ญัญ	์ยวนแหล	ดำารงตำาแหนง่รองอธกิารวทิยาเขตปตัตานี		และอาจารยอ์นนัต	์ทพิยรตัน	์ดำารงตำาแหนง่รองอธกิารบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป	ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้วิทยาเขตให้แก่คณะหนังตะลุง	30,000	บาท	สำาหรับซื้อรูปหนังตะลุง	พร้อมด้วยโหม่ง	ทับ	ฉิ่ง	
ส่วนอีเล็กโทนนั้นคุณเจริญ	จันทอิสระ	เป็นผู้บริจาค	แม้เครื่องหนังไม่พร้อม	ก็เที่ยวหยิบยืมเขามาฝึกซ้อม	จนทุกคนเกิดความชำานาญมั่นใจ	พร้อม
ทีจ่ะออกโรงได	้จงึไดอ้อกงานครัง้แรกทีอ่ำาเภอยะรัง	โดยมนีายวนิยั	มงคลธาร	นายอำาเภอยะรงัสมยันัน้ขอเชิญไปเลน่งานผลไมข้องอำาเภอ	โดยทาง
อำาเภอได้ประชาสัมพันธ์ว่าคืนนี้	มีหนังตะลุงจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี	มาเล่นให้พี่น้องได้ชม	มีผู้ชมมากันมากมาย
	 คืนนั้นกระผมยอมรับว่าเล่นไปพลาง	 เช็ดเหงื่อไปพลาง	 เร่ืองที่เตรียมไว้	 สามชั่วโมง	 เล่นได้เพียงหนึ่งชั่วโมงก็หมดเรื่องท่ีจะเล่น	 คือ 
คิดอะไรไม่ออก	ภาษาหนังตะลุงว่า	“ใจไม่เบิก”		ทุกคนก็ปรึกษาหารือกันว่าต่อไปต้องถึงฝึก	ถึงซ้อม	และควรทำาเป็นโครงการ	มีสังกัดที่ชัดเจน	
จนถึงสมัยท่านรองศาสตราผดุงยศ	 ดวงมาลา	 เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง	 ทองผ่อง	 เป็นผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร	 ก็ได้หารือกับท่านผู้ช่วยอธิการบดี	 สมปอง	 ทองผ่อง	 เพ่ือยกฐานะหนังตะลุงให้สังกัดสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง	ทอผ่อง	ก็ประสานงานกับผู้อำานวยการสถาบันฯ	สมัยนั้น	คืออาจารย์นำ้า	สุขอนันต์	หนังตะลุง	คณะอาจารย์จรัส	ชูชื่น	 
ศ.พรอ้มนอ้ยตะลงุสากล	จงึไดส้งักัดสถาบนั	ฯ	มาตัง้แตว่นันัน้	และต้ังใจกันวา่การเลน่หนงัตะลงุตอ่ไปจะทำาหนา้ทีป่ระชาสมัพนัธภ์ารกจิของมหาวทิยาลยั	 
ตลอดทำาหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่สังคมได้ทราบทุกครั้งที่มีโอกาส	ประการสำาคัญที่สุดก็คือมุ่งหวังนำาความรู้สู่ชุมชน	โดยยึดหลักโอวาท
ของสมเด็จพระราชบิดา	ฯ	มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	
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หลักสูตรที่เปิดสอน

    คณะศึกษาศาสตร ์                            
    http://eduit.pn.psu.ac.th/   โทร. 0 7333 1301

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

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท 
 • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน   
 •  (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
 • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
ภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
 • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู นักศึกษาที่เรียน 
ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพคร ู
หลังส�าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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ระดับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน 
(หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษามลายู, 
มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ ่น, 
ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
พัฒนาสังคม, ปรัชญาและศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  เศรษฐกิจอาเซียน
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ภูมิศาสตร์
 • (บริหารธุรกิจบัณฑิต)  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
 • (สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) สังคมสงเคราะห์

ระดับ ปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ภาษาไทย, การบริหารการพัฒนา

สังคม 

ระดับปริญญาเอก

 • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ระดับปริญญาตรี
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง 
คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, 
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา,เคมีอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์, 
วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์การก�าหนดอาหาร

www.pn.psu.ac.thhttps://facebook.com/PSU.PattaniCampus/
	 เมื่อเริ่มฝึกหัดเล่นหนังตะลุงกันใหม่	ๆ	นั้นอุปกรณ์ต่าง	ๆ	หลายชิ้นต้องหยิบยืมกันมา	เช่น	จอหนัง	เครื่องขยายเสียง	แต่เริ่มให้บริการ
แก่สังคม	ในนามสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	จนเป็นที่ยอมรับแก่สังคม	โดยเฉพาะวัด 
ตา่ง	ๆ 	ทีข่อรบัรกิารใหห้นงัตะลงุไปชว่ยเลน่ในโอกาสทีว่ดัจดัใหม้งีาน	โดยไมเ่รยีกค่าใชจ้า่ยใด	ๆ 	ทัง้สิน้	จนเปน็ทีย่อมรบัของวดัตา่ง	ๆ 	ทัง้ในจงัหวดั
ปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง	 ส่วนข้อมูลท่ีต้องหยิบยืมเคร่ืองมือ	 และอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 จากคณะอื่นไปใช้ในการเล่นนั้น	 ความทราบถึงคุณอัศวิน	 
หะวิเกตุ	 ได้ติดต่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่วนบุคคลจากคุณธวัชชัย	 สัจจกุล	 จำานวนหนึ่งแสนบาท	 สำาหรับซ้ือเครื่องขยายเสียงหนึ่งชุด	
โดยคุณสมศักดิ์	รัตนน้อย	เป็นผู้ดำาเนินการให้	เงินที่เหลือก็สั่งตัดรูปชุดใหม่อีกหนึ่งแผง
	 การแสดงหนังตะลุงแต่ละครั้งจำาเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย	เพราะเราไม่เรียกร้องค่าแสดงจากเจ้าภาพ	ส่วนใหญ่คือวัด	โดยมุ่งเน้นบริการและ
ร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านให้ดำารงอยู่สืบไป	 ตลอดทั้งทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ	 และบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
ให้แก่ผู้ชมได้ทราบ	จึงได้จัดทำาโครงการตะลุงสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย	สมัยท่านรองศาสตราจารย์	ดร.ศิริพงศ์	
ศรีพิพัฒน์	ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์	อินทรศิริสวัสดิ์	ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	ได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้มาปลีะหนึง่แสนสองหมืน่บาททุกป	ีสง่ผลใหค้ณะหนงัตะลงุมคีวามสะดวกต่อการออกเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมดา้นการแสดงพืน้บ้าน
สาขาหนงัตะลงุ	ในนามของสถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา	ตัง้แตบ่ดันัน้เปน็ตน้มา	และในการไปเล่นหนงัตะลุงทกุครัง้	มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์วทิยาเขตปตัตานกีส็นบัสนนุรถหกลอ้ใหใ้ช้เปน็โรงหนงัตะลุง	สำาหรบัคา่ใชจ้า่ยเปน็คา่สมนาคณุแกล่กูคู	่นายหนงั	และคา่น้ำามันเชือ้เพลงินัน้
เบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจากโครงการหนังตะลุงสัญจร		จนกระทั่งสมัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง	ทองผ่อง	ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี	 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนนี้แทนมหาวิทยาลัย	 ปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาท	 เช่นเดียวกัน	 และปัจจุบันน้ี 
ทา่นรองศาสตราจารยอ์ิม่จติ	เลศิพงษส์มบตั	ิดำารงตำาแหนง่รองอธกิารบดวีทิยาเขตปตัตาน	ีกย็งัคงพจิารณาจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุอยูเ่ชน่เดมิ
	 ความภูมิใจที่สุดของคณะหนังตะลุง	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มีห้าครั้ง	 กล่าวคือ	 ได้มีโอกาสถวายการแสดงหนังตะลุง
คนหน้าพระที่นั่งถึงสองครั้ง	 ครั้งแรกจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้รองศาสตราจารย์วันเนาว์	 ยูเด็น	 นำาคณะหนังตะลุงไปแสดงหน้าพระที่นั่งที่
ตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์	เรื่องระบำาศิลปาชีพ	เป็นการแสดงหนังตะลุงคน	สวมหัวรูปหนังตะลุง	มีผู้แสดงหลายท่าน	เช่น	คุณสายไหม	โกวิทยา	 
รองศาสตราจารยว์นัเนาว	์ยเูดน็	อาจารยน์ภิา	ไชยเศวต	รองศาตราจารยส์มชาย	พนูพพัิฒน	์รองศาสตราจารยสุ์เทพ	สันตวิรานนท	์รองศาสตราจารย	์
ดร.วัน	เดชพิชัย	ฯลฯ		เมื่อ	พ.ศ.๒๕๒๙	ขณะนั้น	ผมยังไม่ได้ทำาพิธีครอบมือจากครูหนัง	และเป็นผู้ทำาหน้าที่พากย์บทฤๅษีหน้าพระที่นั่ง	ในนาม
จังหวัดปัตตานี	
	 คร้ังที่สอง	 จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือมายังรองศาสตราจารย์วันเนาว์	 ยูเด็น	 ให้นำาคณะหนังตะลุงไปแสดงถวายพระพรพระบาท
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์	 	 พระบรมราชินีนาถ	 	 ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง	 10	 หาดใหญ่	 (สมัยนั้น)	 ครั้งที่	 3	 ไปแสดงหนังตะลุงคนเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่า	 ในนามสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้	 ท่ีหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 รองศาสตราจารย์วันเนาว์	 ยูเด็น	 	 เป็นผู้เขียนคำากลอน 
เทิดพระเกียรติให้	 คร้ังท่ี	 4	 แสดงหนังตะลุงคนในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	 ประจำาปีของสถาบันวัฒนธรรม	 ฯ	 สมัยท่ีทำางานอยู่ 
ที่หอประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ปัจจุบัน	โดยมีรองศาสตราจารย์	ดร.ศิริพงศ์	ศรีพิพัฒน์	ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีในสมัยนั้นให้เกียรติแสดงเป็น
เจ้าเมือง	ครั้งที่	5	แสดงหนังตะลุงคนในงานเปิดอาคารที่ทำาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	หลังใหม่	โดยมี	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	
ชิตพงศ์	ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีในสมัยนั้นให้เกียรติแสดงเป็นเจ้าเมือง
	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 คณะหนังตะลุงได้แสดงมาแล้วไม่น้อยกว่า	 600	 ครั้ง	 จังหวัดที่ได้ไปแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้สาขาหนังตะลุง	และได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ตลอดจนสอดแทรกการแนะแนวการศึกษาให้แก่
ผู้ชม	ตลอดทั้งนำาความรู้สู่ชุมชนไปด้วยมาแล้ว	คือ	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	สงขลา	พัทลุง	สตูล	ตรัง	พังงา	ภูเก็ต	นครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ธานี		
เพชรบุรี	(สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	นำาไปแสดงเผยแพร่ศิลปการแสดงพื้นบ้านสาขาหนังตะลุง)	และ	ฉะเชิงเทรา	(สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา	 นำาไปแสดงเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านสาขาหนังตะลุง	 การแสดงครั้งน้ีเป็นการแสดงหนังตะลุงคน	 โดยผู้อำานวยการ 
สถาบันฯ	 คือ	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล	 คงทอง	 ร่วมแสดงด้วย)	 	 นอกจากน้ัน	 ยังได้มีโอกาสได้ไปแสดงเผยแพร่ศิลปการแสดงพื้นบ้านสาขา 
หนังตะลุงที่รัฐกลันตัน	 ,ตรังกานู	 ประเทศมาเลเซีย	 จำานวน	 6	 ครั้งด้วย	 และงานที่ขาดการแสดงไม่ได้คือ	 งานทอดกฐินสามัคคี	 ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นเจ้าภาพ	 	 และบางปีไปช่วยในในงานทอดกฐินที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพด้วย	 สมัยที่คุณประพจน์	 
นันทรามาศ	 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี	 สำาหรับงานทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีนั้น	
คณะหนังตะลุงได้มีส่วนช่วยท้ังการเล่นหนัง	 และเรี่ยไรกฐินมาตั้งแต่ยังไม่ได้ครอบมือจากครูหนัง	 กล่าวคือ	 ช่วยกันมาตั้งแต่ปี	 2524	 เป็นต้นมา
โดยไม่เคยหยุดแม้แต่ปีเดียว	 ซ่ึงการเรี่ยไรแต่ละปีจะได้รับเงินอนุโมทนา	 สองถึงสามหมื่นบาท	 แต่ต่อมา	 สมัยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง	 
ทองผ่อง	 ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี	 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรี่ยไร	 ได้รับเงินอนุโมทนาปีละ	 หกถึงเจ็ดหมื่นบาท	 และเป็นยอดที่ปัจจุบัน 
ยังทำาได้อยู่
	 ทีก่ลา่วมาทัง้หมดนี	้ถอืวา่เปน็สว่นหนึง่ของภารกจิของมหาวทิยาลัยขอ้หนึง่ทีร่ะบวุา่	การทำานบุำารงุศิลปวฒันธรรม	แมเ้ปน็เพยีงเสีย้วหนึง่
ของสว่นนัน้	แตก่ย็นืหยัดมาไดต้ัง้แตไ่มไ่ดรั้บการครอบมอืจากคร	ูคอื	ตัง้แต	่2524	ประมาณ	“36	ปแีลว้”	ทีค่ณะหนงัตะลงุคณะนี	้ทำาหนา้ทีบ่รกิาร
สังคม	งานบุญ	งานกุศล	พร้อมทั้งทำาหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ	ชี้นำาสังคม	นำาความรู้สู่ชุมชนในมิติต่าง	ๆ 	รวมทั้งทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		ซึ่งสมัยที่รองศาสตราจารย์	ดร.	บุญสม	ศิริบำารุงสุข	ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	ได้เขียนคำาชมไว้ในวันที่	2	ธันวาคม	2544	หัวข้อ	“พบอธิการบดี	พบข้อมูล/ข่าวสาร	เพื่อการสื่อสารกับประชาคม	เล่าความคิด	
ให้ข้อมูล	สู่การรับรู้ของประชาคม	ม.อ.	เข้าถึงชาวบ้านผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้าน	:	จรัส	ชูชื่น	นายหนังตะลุง	ช่วยนำา	ม.อ.	สู่การสัมผัสของชาวบ้าน		
เรื่องที่	247	(38/2554)	:	28	พฤศจิกายน	–	12	ธันวาคม	2554
	 เสียงไก่ป่าโก่งขันสนั่นกรีด		 	 	ญาติถ็อดผลีดม้วนสาด	ต้าญาติเหอ	เพราะดาดฟ้าขาว
	 แม้นนิยายหนังยังไม่จบครบเรื่องราว	 ให้หนุ่มสาวคืนหลังหนังขอลา		เอ้ย	ว่าขอลา	ออ	ขอลา
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หลักสูตรที่เปิดสอน

    คณะศึกษาศาสตร ์                            
    http://eduit.pn.psu.ac.th/   โทร. 0 7333 1301

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

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท 
 • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน   
 •  (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
 • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
ภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
 • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู นักศึกษาที่เรียน 
ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพคร ู
หลังส�าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

  http://huso.pn.psu.ac.th/ โทร. 0 7333 1304  

ระดับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน 
(หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษามลายู, 
มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ ่น, 
ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
พัฒนาสังคม, ปรัชญาและศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  เศรษฐกิจอาเซียน
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ภูมิศาสตร์
 • (บริหารธุรกิจบัณฑิต)  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
 • (สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) สังคมสงเคราะห์

ระดับ ปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ภาษาไทย, การบริหารการพัฒนา

สังคม 

ระดับปริญญาเอก

 • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       http://www.sat.psu.ac.th/  โทร. 0 7333 1303  

ระดับปริญญาตรี
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง 
คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, 
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา,เคมีอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์, 
วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์การก�าหนดอาหาร

www.pn.psu.ac.thhttps://facebook.com/PSU.PattaniCampus/
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วารสารข่าวศรีตรัง เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ม.อ.ปัตตานี 
ที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
  ผู้อำานวยการกองธุรการ 
บรรณาธิการบริหาร 
  นายนวพงษ์  เพ็ชรอุไร 

บรรณาธิการข่าว 
 นางซูรียะห์ โลหะสัณห์ 
กองบรรณาธิการ 
 นางปารีด๊ะ หมันหลิน 
 นางสาวเบญจมาศ ฉุ้นประดับ 
 นางสาวฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา 
 กรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

เจ้าของ 
งานประชาสัมพันธ์ สำานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทร. 0-7331-2318  โทรสาร 0-7333-5128
E-mail :  pr.pattani@g.psu.ac.th
ออกแบบโดย งานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำานักวิทยบริการ 
 

ระดับปริญญาโท
	 •	 (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)	 เคมีประยุกต ์ , 	 เทคโนโลยี 
พอลิ เมอร ์ , 	 ฟ ิสิกส ์ประยุกต ์ , 	 วิธีวิทยาการวิจัย ,	 วิทยาศาสตร  ์
การอาหารและโภชนาการ,	 ชีววิทยาประยุกต์,	 เทคโนโลยีการประมง,	 
คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการอิสลาม  

    http:/www.cis.psu.ac.th/  โทร.	0	7333	1305	

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

ระดับปริญญาโท
	 •	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	 อิสลามศึกษา,	 	 บริหารและจัดการ
อิสลาม

ระดับปริญญาเอก
							•		(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)			อิสลามศึกษา

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
	 ผลิตนัก เรียน ท่ีมีภาวะความเป ็นผู ้น� า 	 เป ็นคนดี	 คนเก ่ ง	 
มีจิตอาสา	มีคุณธรรมและด�ารงชีวิตตามวิถีอิสลาม

    คณะวิทยาการสื่อสาร   
     
    http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th  
      โทร.		0	7334	9692
ระดับปริญญาตรี
	 •	(นิเทศศาสตรบัณฑิต)		นิเทศศาสตร์
	 •	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการ
	 •	 ( ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณฑิ ต ) 	 น วั ต ก ร ร ม ก า ร อ อ ก แ บ บ สื่ อ 
และการสร้างสรรค์สื่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

	http://finearts.pn.psu.ac.th/	โทร.	0	7331	3126

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
	 •	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	แขนงวิชาทัศนศิลป์,	แขนงวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป,์	แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)
	 •	ออกแบบประยุกต์ศิลป์	

คณะรัฐศาสตร ์   

ระดับปริญญาตรี
 •	(รัฐศาสตรบัณฑิต)	การปกครอง,	ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ, 
นโยบายสาธารณะ,	การปกครองท้องถิ่น

คณะพยาบาลศาสตร ์
  

http://nur.pn.psu.ac.th/2557/	โทร.	095-0279009
	 •	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ความเป็นนานาชาติ

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 

	 1.	 ทุนการศึกษาทั่วไป
	 2.		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 -		 เงินยืมเพื่อการศึกษา	 นักศึกษาสามารถยืมเงินวิทยาเขต 
ได้คราวละไม่เกิน		2,000	บาท
	 -		 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา	 รัฐบาลจัดต้ังกองทุนให้นักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมไม่เกิน	100,000	บาท	/	คน	/	ปี
		 3.	 ทุนเรียนฟรี	 250	 ทุน	 ทุนละ	 80,000	 บาทต่อปีการศึกษา 
จนจบหลักสูตร

	 	 •	(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย

http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/	โทร.	0	7331	2269

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 นอกจาก 
จะเป ็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยกลุ ่มคนที่มีหลายเช้ือชาต	ิ 
ศาสนา	 และประเพณีปฏิบัติแล ้ว	 ป ัจจุบัน ยังมี นักศึกษาต ่างชาติ 
กว่า	 100	 คน	 จากทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 แอฟริกา	 กว่า	 18	 ประเทศ	 อาท	ิ
นักศึกษา	จากประเทศมาเลเซีย	กัมพูชา	เวียดนาม	จีน	อินเดีย	กีนี	ตูนีเซีย	
กานา	เนปาล	ภูฏาน	อียิปต์	ซูดาน		โซมาเลีย	รัฐเซีย	และโมร็อกโก	เป็นต้น	
เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี	ถึงระดับปริญญาเอก


