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	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน	สู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	ภายใต้
ร่มศรีตรัง	เขตรั้ว	“สีบลู”	แห่งนี้	ด้วยความยินดียิ่งในความสำาเร็จของนักศึกษาและผู้ปกครอง	ซึ่งถือ
เป็นก้าวแรกในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญาเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ในวิชาชีพที่เลือกสอบเข้ามาเรียน	 หรือด้านทักษะชีวิต	 จิตสาธารณะต่างๆ	 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัด
ประสบการณท์างดา้นวชิาการและจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งใหน้กัศกึษามคีณุสมบตัทิีพ่งึประสงคข์อง
สังคม	และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ			
	 ส่วนที่เป็นห่วงในการเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	คือการเรียนของนักศึกษา	
จงึขอใหน้กัศกึษาไดป้รบัตวัและปรบัวธิกีารเรยีนโดยใชค้วามวริยิะอตุสาหะเพิม่ขึน้จากเดมิ	ตอ้งศกึษา
ค้นคว้ามากขึ้นเพื่อความสำาเร็จ	 ในรั้วมหาวิทยาลัยจะมีความอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม	
นกัศกึษาจงึตอ้งระมดัระวงัตนเองไมใ่หใ้ชอ้สิรภาพทีม่เีกนิขอบเขตของความเปน็นกัศกึษาเพราะอาจ
จะนำาไปสู่วิถีทางที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดได้
	 ท้ายท่ีสุดน้ีผมขออำานวยพรให้นักศึกษาท่ีรักทุกคนก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความมุ่งม่ัน 
อย่างม่ันคงจนจบการศึกษา	 และสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคตสมกับที่ผู้ปกครองคาดหวัง 
เอาไว	้ขอใหป้ระสบความสขุ	ความสำาเรจ็	สมดงัความมุง่หวงั	ใชช้วีติในรัว้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	แห่งนี้อย่างมีความสุข	และสำาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกคน

ยินดีต้อนรับสู่รั้วศรีตรัง...

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำ�รุงสุข

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ผศ.สมปอง ทองผ่อง

รองอธิก�รบดีวิทย�เขตปัตต�นี

ผศ.นพพร เหรียญทอง

รองอธิก�รบดีฝ่�ยว�งแผนและพัฒน�ระบบ วิทย�เขตปัตต�นี

	 ขอแสดงความยินดี	และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่ได้ชื่อว่า	“เป็นลูกสงขลานครินทร์” 

กว่าที่ทุกคนจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านความพยายามอย่างมาก	 นั้นเป็นการแสดงว่าผู้มุ่งหวังได้

ประสบผลสำาเร็จระดับหนึ่ง	 การเรียนรู้ของคนเราไม่มีวันที่จะสิ้นสุด	 จากนี้ไปนักศึกษาทุกคนต้อง

เสาะแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน	 เพื่อสร้างเสริมภูมิปัญญา	 ส่วนหนึ่งที่นักศึกษาต้อง

พึงตระหนักคือ	ในฐานะเป็นนักศึกษาเทียบเท่าว่าเราได้ใช้ภาษีของประชาชนในการศึกษา		ดังนั้น

การช่วยเหลือสังคมในขณะวัยเรียน	 	 ย่อมเป็นสิ่งที่สำาคัญและเป็นการตอบแทนภาษีประชาชน 

เหล่านั้น	 มหาวิทยาลัยฯ	 อยากเห็นนักศึกษาของ	 “สงขลานครินทร์” เป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสา	

พร้อมๆ	 กับการมีทักษะวิชาชีพ	 อย่างน้อยขอถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	 ตาม 

พระราชปณิธาน	ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก

	 ในนามของผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ทุกคน	ขอแสดงความยินดี

และขอตอ้นรบันกัศกึษาใหมท่กุคนดว้ยความยนิดเีปน็อยา่งยิง่		การสอบเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั

ได้เป็นความสำาเร็จอีกขั้นหนึ่งของการศึกษาในระบบ	แต่ยังต้องใช้เวลาอีก	3-5	ปี	เพื่อพิสูจน์ว่าเรา

จะสำาเร็จการศึกษาหรือไม่	จึงขอให้ทุกคนจงมุ่งมั่น	ตั้งมั่น	ตระหนัก	มีความรับผิดชอบในการเรียน

การศึกษา	และร่วมทำากิจกรรมต่างๆ	ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถทำาได้

	 จึงขออวยพรล่วงหน้าให้ทุกคน	 จงประสบความสำาเร็จในการศึกษาและประสบความ

สำาเร็จในชีวิตการงานตลอดไป
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พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔

---------------------
งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์  

ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ  
จึงต้องคำานึงถึงความสำาเร็จของงานเป็นสำาคัญ อย่านึกถึงบำาเหน็จ
รางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะ
บกพร่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได ้
ขอให้ถือว่า การทำางานในหน้าที่ได้สำาเร็จสมบรูณ์ เป็นทั้งรางวัลและ
ประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำาให้ประเทศชาติและประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
(ที่มา สำานักราชเลขาธิการ www.ohmpps.go.th)

 มุมหนึ่ง...ในเขตรั้วสีบลู



	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ประจำาปี 

การศึกษานี้	 การได้รับการคัดเลือกนั้น	 ถือว่าเป็นความสำาเร็จขั้นต้นเท่านั้น	 นักศึกษายังต้องใช้ความพยายาม	

ความทุ่มเทในการเรียนตลอดหลักสูตร	และต้องสอบให้ได้เกรดตามที่กำาหนดด้วย

	 การใชช้วีติในสถาบนัระดบัอดุมศกึษานัน้ 	ถอืเปน็การกา้วเขา้สูว่ยัผูใ้หญน่กัศกึษาตอ้งรบัผดิชอบตวัเอง	

กำากับและบังคับตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินัยให้ได้	กำาหนดตารางชีวิตให้รัดกุม	แบ่งเวลาเและบริหารให้มีประสิทธิภาพ

	 นักศึกษาส่วนใหญ่  มีพื้นฐานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่อนข้างอ่อน	 บางรายอ่อนมาก  	

นักศึกษาต้องเรียนอย่างหนัก ต้ังใจเรียน	ต้ังแต่สัปดาห์แรกยังต้องทำาการบ้านและแบบฝึกหัด	ต้องอ่านหนังสือทุกวัน

	 นอกจากการเรียนในห้องเรียน	และทบทวนทำาแบบฝึกหัดเต็มที่แล้ว	นักศึกษายังต้องเข้าร่วมกิจกรรม	

ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดและที่องค์การฯ  สโมสรฯ	 จัดด้วย	 การทำากิจกรรมจะทำาให้เรามีเพื่อน  และเรียนรู้ชีวิต 

นอกห้องเรียน

	 เมือ่ทำาใหท้กุสว่นสมดลุได ้	นกัศกึษากจ็ะประสบความสำาเรจ็ตอ่ไป	ขออวยพรและตัง้ความหวงัสำาหรบั

นักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับ

	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้ามาในรั้วศรีตรัง	 เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ 

และทำาความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมใหม	่ เพื่อนใหม่	 ครูอาจารย์ใหม่	 กฎเกณฑ์ใหม่ๆ	 ซึ่งล้วนแตกต่างจากเดิมที่

นักศึกษาเคยประสบมา	ดังนั้น	นักศึกษาจะต้องปรับตัว	ทำาความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆ	ที่อยู่รอบตัว	รู้จักบทบาท

หน้าที่ของตนเองในฐานะนักศึกษา	คือ	ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในรั้วมหาวิทยาลัย	เพื่อให้

สามารถก้าวสู่ความสำาเร็จในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

	 ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วศรีตรัง	 รวมถึงนักศึกษาเก่า	สู่ปีการศึกษาใหม่	

อีกครั้ง	หลังจากที่ได้ไปชาร์จพลังและพักผ่อนสมองมาพอสมควร	

	 หวังว่านักศึกษาจะมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนการสอนตลอด	 ของมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ปีการศึกษาใหม่นี้ถือเป็นฤกษ์ชัยแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ	 ที่จะเข้ามาในชีวิต	 

ขอให้มีความตั้งใจในการเรียน	มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต	และพึงระลึกหน้าที่ของตนเองว่าเรามาทำาอะไร	แค่นี้

นักศึกษาก็จะประสบผลสำาเร็จได้อย่างแน่นอน

	 ขอแสดงความยนิดแีละขอตอ้นรบันกัศกึษาใหมท่กุทา่นสูม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ี

การไดม้โีอกาสเขา้มาศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัแหง่นี	้ถอืเปน็ความนา่ภาคภมูใิจและเปน็โอกาสทีด่อียา่งยิง่ในการ

ก้าวสู่ความสำาเร็จในอนาคต	การศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย	และย่อม

แตกต่างจากการศึกษาในระดับชั้นที่นักศึกษาเคยศึกษามาก่อนหน้านี้	แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเช่นกัน	นักศึกษาต้อง

มีความรับผิดชอบมากขึ้น	 ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและตั้งใจศึกษาอย่างสม่ำาเสมอ	 รวมทั้งหาโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ	 ที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมของการทำางานและเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ 

ต่อไปในอนาคต	 ผมขอให้นักศึกษาใช้โอกาสไม่กี่ปีต่อจากนี้ตักตวงความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่	 และ 

ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำาเร็จในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ

วารสารข่าว ศรีตรัง  
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ผศ.นิฟ�ริด ระเด่นอ�หมัด

รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�และวัฒนธรรม วิทย�เขตปัตต�นี

ผศ.ดร ยุพดี ชัยสุขสันต์

รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�รและวิเทศสัมพันธ์ วิทย�เขตปัตต�นี

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ

ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยประกันคุณภ�พ วิทย�เขตปัตต�นี

อ�จ�รย์เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ

ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร วิทย�เขตปัตต�นี

ต่อจากหน้า  2



	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่	สู่เขตรั้วสีบลูแห่งนี้	นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองในการ

ที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของประเทศ	และต่อจาก

นี้ไปนักศึกษาทุกท่านจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคและเรียนรู้การใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม	 จนสำาเร็จการศึกษา 

ในอนาคต	ผมจะเป็นกำาลังใจให้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสข้างหน้า	ม.อ.ปัตตานี	จะมีส่วนสร้างบัณฑิตที่มี

มาตรฐานออกสูต่ลาดแรงงาน	และเปน็สมาชกิทีด่ตีอ่ครอบครวั	สงัคม	และประเทศชาติ	และดำาเนนิตามปณธิาน

ของพระราชบิดา	คือ	การถือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	เป็นสำาคัญ

ยินดีต้อนรับสู่มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี

พลังแห่งคว�มตั้งใจใฝ่เรียนรู้

	 ส่งผลให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านเดินทางมาศึกษาที่นี่	

	 ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	

พลังแห่งแรงใจในก�รปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมใหม่

	 จะช่วยให้ความหวั่นไหวเนื่องจากความไม่คุ้นเคยของนักศึกษาใหม่ลดลง

	 จะช่วยให้เปิดมุมมองต่อสถานที่ใหม่	เพื่อนใหม่	บทเรียนใหม่ในมิติที่ท้าทายให้เรียนรู้

พลังแห่งก�รศึกษ�

	 การศึกษาช่วยสร้างจิตสำานึกที่ดีงาม		

	 การศึกษาช่วยปลุกเร้าให้รู้จักคิดอ่านอย่างมีเหตุผล

	 การศึกษา	คือ	การแสวงหาความรู้	ความจริง	โดยผ่านการวิเคราะห์อย่างใคร่ครวญ

	 เพื่อนำามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง	

	 การศึกษา	มิใช่เพียงการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น	

	 แต่รวมถึงการศึกษาชีวิต	การศึกษาชุมชน	การศึกษาสังคม	และการศึกษาโลก

พลังสู่คว�มสำ�เร็จ

	 ขอให้นักศึกษาผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและพลังสร้างสรรค์	

	 ใช้โอกาสที่ได้มาเพื่อการแสวงหาความรู้และประสบการณ์

	 ซึ่งจะนำาพาตนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามแห่งชีวิตทั้งในวันนี้และวันหน้า

	 ยินดีต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกคน	 ครูและคณาจารย์	 รวมทั้งบุคลากรทุกคนของ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 ดีใจที่พวกเราเลือกที่จะเรียนศิลปกรรมที่	 ม.อ.ปัตตานี	 ผลงานของคณาจารย์ในคณะฯ

และรุ่นพี่ๆ	 ที่ผ่านมา	 บ่งบอกถึงความตั้งใจของคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่จะผลิตศิลปบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 เป็นที่

ยอมรับของสังคม	 ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความตั้งใจ	 มุ่งมั่น	 ขยันและอดทนที่จะเรียนและฝึกฝนตัวเองจน

ประสบผลสำาเร็จต่อไปในภายหน้า

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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อ�จ�รย์อัฏฐพล คงพัฒน์

ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�และวัฒนธรรม วิทย�เขตปัตต�นี

คณ�จ�รย์และบุคล�กรของคณะวิทย�ก�รสื่อส�ร

ขอต้อนรับนักศึกษ�ใหม่ทุกท่�นด้วยคว�มชื่นชมยินดี

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

คณบดีคณะวิทย�ก�รสื่อส�ร

รศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์

คณบดีคณะศิลปกรรมศ�สตร์



ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

	 นับจากนี้ไป	 นักศึกษาใหม่ทุกท่านจะได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตท่ามกลางความหลากหลาย	 

ความแตกต่างทั้งความเชื่อ	 วิถีชีวิต	 ความเป็นอยู่	 ซึ่งเป็นคุณค่าและความงดงาม	 และความภาคภูมิใจที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	มีให้กับนักศึกษาทุกคน			

	 ในโอกาสนี้	 ผมขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในทุกด้าน	 เพื่อให้มี 

ความพรอ้มทีจ่ะสำาเรจ็การศกึษาเพือ่เปน็บณัฑติทีม่คีณุธรรมจรยิธรรม	มจีติสำานกึสาธารณะและมสีมรรถนะสากล

ต่อไป

ผศ.ปิยะ  กิจถ�วร

คณบดีคณะรัฐศ�สตร์

วารสารข่าว ศรีตรัง  
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	 ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ประจำาปีการศึกษา	2554	นี้	ดิฉันในนามของคณาจารย์และบุคลากร

โครงการจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร	์วทิยาเขตปตัตาน	ี	ยนิดตีอ้นรบันกัศกึษาใหมข่องมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์	

วิทยาเขตปัตตานีทุกท่าน	สถาบันแห่งนี้อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมาย	มีความพร้อมให้ท่านได้แสวงหาความรู้		

พฒันาทกัษะชวีติและพฒันาสตปิญัญาเพือ่เปน็พืน้ฐานในการประกอบอาชพีในอนาคต	ไดอ้ยา่งอสิระ	แตค่วาม

เปน็อสิระทา่นตอ้งพงึกระทำาดว้ยความรอบคอบเพือ่ใหส้ามารถสำาเรจ็การศกึษาตามเวลา	โดยคดิกอ่นทำา	ซือ่สตัย	์	

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	 ไม่ท้อถอยต่อปัญหาและอุปสรรค	 ให้ตระหนักอยู่เสมอว่าทุกปัญหามีทางออก			

นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารพึง่ตนเอง		รูจ้กัพจิารณาเลอืกคบกลัยาณมติร	และเลอืกพึง่พาบคุคลทีส่ามารถชีแ้นะ

หรือช่วยเหลือในทางที่ถูกที่ควร	 เช่น	 อาจารย์ที่ปรึกษา	 หรืออาจารย์ผู้สอนประจำาสาขาคณะที่ท่านกำาลังศึกษา			

รวมทัง้ประพฤตตินเปน็คนด	ีรกัความสามคัค	ีพงึฝกึปฏบิตักิารเปน็ผูใ้หม้ากกวา่ผูร้บั	นกึถงึประโยชนส์ว่นรวมกอ่น

ประโยชน์ของตน		ดำาเนินชีวิตตามหลักศาสนาและศีลธรรมจรรยาอันดีงาม	

	 สดุทา้ยนีข้อเปน็กำาลงัใจและอำานวยพรใหน้กัศกึษาทกุทา่นมคีวามสขุกบัการเรยีนรู้	เพือ่นำาไปสูก่ารเปน็

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของครอบครัวและสังคม	คือเป็นผู้ที่ประสบผลสำาเร็จแห่งตน	มีความรู้ดี	ประพฤติดี	มีวินัย	

และใฝ่ความสงบสุข	

	 ในนามผูบ้รหิาร	คณาจารยว์ทิยาลยัอสิลามศกึษา	บคุลากร	และนกัศกึษารุน่พีท่กุคน	ขอตอ้นรบัศรตีรงั

ช่อใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์	วทิยาเขตปตัตาน	ี	เปน็สถาบนัการศกึษาทีม่คีวามพรอ้มทัง้ดา้นบคุลากร		

อาคารสถานท่ี	และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการแสวงหาองค์ความรู้	และเป็นสถานท่ีบ่มเพาะให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ 

ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

	 ขอใหน้กัศกึษาทกุคนจงตกัตวงเกบ็เกีย่วองคค์วามรูท้ัง้ในหลกัสตูรและนอกหลกัสตูร	บรหิารจดัการเวลา

ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนกับการทำากิจกรรมนอกชั้นเรียน	 วางแผนการเรียนให้มีประสิทธิภาพ	 และเข้าร่วม

กิจกรรมที่สร้างสรรค์	อาสาช่วยงานสังคมตามโอกาสและความสามารถ

	 ขออวยพรใหน้กัศกึษาใหม	่	ประจำาปกีารศกึษา	2554	จงสำาเรจ็การศกึษาตามทีต่ัง้เปา้หมายไวท้กุประการ

และทำาตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป

ผศ.พัชรีย� ไชยลังก�

ผู้อำ�นวยก�รโครงก�รจัดตั้งคณะพย�บ�ลศ�สตร์ วิทย�เขตปัตต�นี

ด้วยคว�มปร�รถน�ดี

ดร.ยูโซะ ต�เละ

ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยอิสล�มศึกษ�
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี 7

	 ขอตอ้นรบันกัศกึษาใหมท่กุคนสูร่ัว้สบีลู	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตปตัตานี	จากการทีพ่วก

เราตอ้งจากบา้นเขา้สูส่ิง่แวดลอ้มใหมใ่นมหาวทิยาลยั	ขอใหท้กุคนดแูลตนเองทัง้ดา้นความเปน็อยูแ่ละภาระดา้น

การเรียนที่มีความเข้มข้นมากขึ้น	 ในช่วงเปิดภาคการเรียนใหม่ในช่วงที่พวกเรามีกิจกรรมการรับน้องใหม่กันนั้น	

การเรียนการสอนก็ได้เริ่มและได้ดำาเนินไปในช่วงเวลาเดียวกัน	 จึงขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนแบ่งเวลาให้กับการ

เรียนและทบทวนดูตำาราให้เหมาะสมด้วย	 เพราะเวลานี้เป็นเวลาที่วิกฤตที่พบว่าน้องใหม่ประสบปัญหาการปรับ

ตัวให้เข้ากับการเรียนในรูปแบบของมหาวิทยาลัย	 และมักจะมีปัญหาสะสมต่อเนื่องต่อไปจนทำาให้ส่วนหนึ่งจะ

สอบกลางภาคเรียนไม่ผ่าน	 ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำาให้ทุกคนปรับตัวให้ได้ในระยะเวลาอันสั้น  	 รู้จักแบ่งเวลา	 และ 

ขอให้นักศึกษาทุกคนมีสติในการใช้ชีวิต	 อุทิศเวลาให้กับการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงจังหวะและเวลาที่

เหมาะสม	 โดยต้องรู้จักการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 หากมีปัญหาในด้านการปรับตัวและมีปัญหา 

ดา้นการเรยีน	และปญัหาอืน่ๆ	ขอใหน้กัศกึษาปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษา	หรอือาจารยผ์ูร้บัผดิชอบในคณะตา่งๆ	

อยา่เกบ็ปญัหาเอาไวใ้หส้ะสมจนแกไ้มไ่ด้	การทีม่คีนจำานวนมากมาอยูด่ว้ยกนัมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย	 โดยมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	 ดังปณิธาณการถือประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่งของชุมชนชาวสงขลานครินทร์ของเรา	 ผมมีความเชื่อมั่นว่านักศึกษาใหม่ทุกคนจะมีความรู้สึกภาค

ภูมิใจที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และขอมอบความปรารถนาดีให้ทุกคนใช้ 

ความพยายามจนสามารถสำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร	นอกจากนีข้ออำานาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีพ่วกเราเคารพนบัถอื	

จงดลบันดาลให้ทุกท่าน	ทุกคน	ประสบความสำาเร็จในการใช้ชีวิตนักศึกษาและสำาเร็จการศึกษาทุกคน

รศ.ดร.เจริญ  น�คะสรรค์

คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงคว�มยินดีกับ ผศ.พัชรีย� ไชยลังก�

	 ผศ.พัชรียา	 ไชยลังกา	 ผู้อำานวยการโครงการจัดตั้ง 

คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต

ปัตตาน	ี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจป	ี 2554	 สมาคม

ศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบโล่ เชิดชู เกียรติ 	 

“ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ”	 ในวันงานคืนสู่ เหย้าเรารัก	

มข.	ประจำาปี	2554	เมื่อวันที่	23	มกราคม	2554

	 และเมื่อวันที่	 19	 พฤศจิกายน	 ที่ผ่านมา	 ยังได้รับรางวัลศิษย์เก่า 

ดีเด่นโครงการ	 50	 ปี	 คนดีศรีพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 คณะพยาบาลศาสตร์ได้มอบเกียรติบัตร	 พร้อมเหรียญรางวัล   

เนื่องในวันประชุมวิชาการ	“50 ปี พยาบาล มช. สานต่ออนาคตที่สดใส”

ณ	หอ้งประชมุวจิติร	ศรสีพุรรณ	อาคาร	๒ คณะพยาบาลศาสตร	์มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่

ภาพเป็นข่า
ว
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โดยนายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร

 รองศ�สตร�จ�รย์วันเน�ว์ ยูเด็น	 อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร์	วทิยาเขตปตัตานเีปดิเผยวา่	เมือ่ครัง้ทีผู่ช้ว่ยศ�สตร�จ�รยม์ะเน�ะ ยเูดน็	ดำารงตำาแหนง่คณบดคีณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร	์ไดก้ราบทลูเชญิสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ	เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร	์มาเปน็พระอาจารย	์

ทรงสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส	 ในสาขาวิชากวีนิพนธ์	 แก่นักศึกษา	 เมื่อเดือนกรกฎาคม  2523	 รวมเวลาประมาณ	 2	 สัปดาห์นั้น 

ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้จัดเรือนรับรองให้เป็นที่ประทับ	แต่พระองค์ท่านมีพระประสงค์จะทรงพักในเรือนเล็ก	ซึ่งเป็น 

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย

	 ในครั้งนั้นมหาวิทยาลัยฯ	ได้จัดพิธีต้อนรับพระองค์ท่าน	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	และ

จัดการแสดงรองเง็ง	ต้อนรับ	ณ	อาคารฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา	แสดงโดยผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาเขตปัตตานี	อาทิ	

อ�จ�รย์ปัญญ์ ยวนแหล	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์มะเน�ะ  ยูเด็น	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	อ�จ�รย์พยอม  เพชรกล้� ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์กันย� เล่�ตระกูล รองศ�สตร�จ�รย์ประภัสสร กระมุท	 และ

อ�จ�รย์ปร�โมทย์ กระมุท	 เป็นต้น	 ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้บริหาร	 ทั้งนี้	 รองศาสตราจารย์วันเนาว	์ ยูเด็น	 แจ้งว่าท่านไม่ถนัดในการ

เต้นรองเง็ง	จึงขอเป็นผู้ร่างคำากราบทูลถวายรายงาน	รองอธิการบดี	วิทยาเขตปัตตานี	จึงขอให้ท่านเป็นผู้กราบทูลถวายรายงานนั้น

ด้วยตนเอง

	 เนื้อหาของคำากราบทูลถวายรายงานนั้นมีความว่า	แม้จะมีผู้เคยกล่าวว่าอาจารย์ที่มาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานีนั้นอยู่ห่างไกล

จากศูนย์กลางความเจริญ	 แต่บรรดาคณาจารย์หาได้รู้สึกอย่างนั้นไม	่ เนื่องจากมีพระนามในสมเด็จพระบรมราชชนกเป็นนามของ

มหาวิทยาลัยที่ทุกคนเทิดทูน	และในวันนี้เป็นการพิสูจน์ว่าความคิดอย่างนั้นของบรรดาอาจารย์เป็นจริง	เราไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัย

ทีอ่ยูห่า่งไกล	เมือ่สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ	เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร	์ไดเ้สดจ็ฯ	มาทรงเปน็พระอาจารย์

สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยของเรานี้

	 สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ	เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร	์ไดท้รงมพีระดำารสัตอบดว้ยขอ้ความทีท่ำาให้

ทุกคนที่เฝ้ารับเสด็จฯ	 ในครั้งนั้นน้ำาตาคลอ	 ว่าพระองค์ทรงมีความยินดีที่ได้เสด็จฯ	 มาทรงสอนหนังสือที่นี่	 เพราะ	 “เรามีพ่อ

คนเดียวกัน”

“เรามีพ่อคนเดียวกัน”
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี 9

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	หนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐ	พร้อมลงทุน

การศึกษาให้เยาวชนไทยสนใจการศึกษาศาสตร์ศึกษา	 กีฬาและการแสดง	 

นำาเสนอสู่ชีวิตท่ีสมดุล	5	วิทยาเขต	ม.อ.	ออกบูธมหกรรมก�รศึกษ�กีฬ�และ

ศิลปะก�รแสดง ก้�วใหม่ที่ไกลกว่�สู่อน�คต “SEA Future Expo 2011” 

เมื่อวันที่	 5	 -	 6	 เมษายน	 2554	 ณ	 รอยัลพารากอนฮอลล์	 ศูนย์การค้า 

สยามพารากอน	 โดยมี	ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ	

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กรมพลศึกษา	 สถาบันบางกอกแดนซ์	 และ

บริษัท	ทาเลนท์	อินเตอร์	จำากัด	ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการศึกษา	และบริษัท	

ชู้ตอิท	จำากัด	ในงานประกอบด้วยการเสวนาเก่ียวกับการศึกษาต่อ	ประกวดเต้น	 

World	 Cover	 Dance	 Competition	 ชิงถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 พร้อมทุนการศึกษา,	 การแข่งขันฟุตบอล	 2	 คน	 

Duo	 Soccer	 ครั้งแรกในประเทศไทย	 ชิงถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา,	 การแข่งขันบาสเกตบล	 One	 On	 One	 3	 Points	

Champion	ชิงถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย	

 รศ. ดร.ธวชั ชติตระก�ร รองอธกิ�รบดฝี�่ยว�งแผนและพฒัน�  

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	 เปิดเผยว่า	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		

เกิดจากความต้องการและยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใต้		นับ

เปน็ฐานการศกึษาของภาคใต้	และศนูยร์วมศาสตรต์า่งๆ	เครอืขา่ยประชาคม

อาเซียนซึ่งจะเปิดหลอมรวมตัวกันในปี	2558	โดยมีนักศึกษาและสถานศึกษา

ตา่งประเทศ	เขา้มามบีทบาทรว่มกนั	มหาวทิยาลยัฯ	มแีนวคดิการสรา้งระบบ

นเิวศ	5	ระบบ	ทีเ่หมาะสมสำาหรบัการหลอ่หลอมเยาวชนใหพ้รอ้มไปดว้ยความ

รู้	 สติปัญญา	 มีจิตใจที่ดีงาม	 และสุขภาพกายที่แข็งแรง	 อาทิประก�รแรก 

มหาวิทยาลัยจะเป็นสวรรค์ของการออกกำาลังกาย	นักศึกษาทั้ง	 5	 วิทยาเขต

ต้องมีพื้นที่สำาหรับการออกกำาลังกายที่เหมาะสม	 เพื่อให้การออกกำาลังกาย

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน	 ประก�รที่สอง	 มหาวิทยาลัย	 จะเป็น

สวนดอกไม้หลากสี	 ที่มีไม้ดอกยืนต้น	 และไม้ดอกขนาดเล็ก	 กลายเป็น 

สถานทีพ่กัผอ่นของประชาชนในชมุชนในวนัหยดุ	ประก�รทีส่�ม	มหาวทิยาลยั

จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบนิเวศทางจิตวิญญาณ	ที่เรียกว่า	PSU	Spiritual	

Eco	 System	 ซึ่งหมายถึงเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์		

ประก�รที่สี่ มหาวิทยาลัยจะมีระบบนิเวศทางปัญญาและการเรียนรู้	 หรือ	

PSU	Intellectual	and	Learning	Eco	System	หมายถึงสถานที่ที่มีวิทยาการ	

มีระบบนิเวศที่เชิญชวนเยาวชนให้ใฝ่รู้	ตั้งคำาถาม	และแสวงหาคำาตอบ	โดยมี

แหล่งความรู้มากเพียงพอสำาหรับแสวงหาคำาตอบ	 และประก�รที่ห้�  

มหาวิทยาลัยจะมีระบบนิเวศของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 Multi	

Cultural	Eco	System	ช่วยหล่อหลอมนักศึกษาให้มีทักษะทางสังคม	ให้เห็น

ความงดงามของความต่างทางวัฒนธรรมเหมือนการเห็นความงามของ

ภมูปิระเทศทีม่ทีัง้ภเูขาและปา่ไม	้และพรอ้มทีจ่ะอยูท่า่มกลางความแตกตา่ง

อย่างมีความสุข		มหาวิทยาลัยพร้อมต้องบ่มเพาะความคิดของนักศึกษาให้

ศรัทธาในความเท่าเทียมกัน	และการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคของมนุษย์

 ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร ประธ�นเปิดง�นมหกรรมก�รศึกษ� กีฬ� และศิลปะก�รแสดง 

ก้�วใหม่ที่ไกลกว่� SEA FUTURE EXPO 2011	เปิดเผยว่า	การจัดงาน

ครั้งนี้นับเป็นมหกรรมการศึกษาที่ยิ่งใหญ่	 ที่สามารถรวบรวมสถาบันการ

ศึกษาระดับแนวหน้ามาจัดแสดง	 อันเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและ 

ผู้สนใจต้องหันมาสนใจระบบการศึกษาไทยที่ควรจะรวมศาสตร์สาขาวิชา

ต่างๆ	 การกีฬา	 และศิลปะการแสดง	 ผนวกเข้าด้วยกัน	 เป็นครั้งแรก 

ในประเทศไทยที่เน้นกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพของเยาวชน	เพื่อการตัดสินใจ

กำาหนดเส้นทางเดินสู่อนาคตอย่างสดใสมั่นคง	 และเพื่อเปิดโอกาสให้

นกัเรยีน	นกัศกึษา	ผูท้ีม่คีวามสามารถทางดา้นกฬีา	สามารถเลอืกคณะและ

สถาบนัทีจ่ะศึกษาตอ่ทีต่รงกบัความสามารถและความถนดัของตนเอง	โดย

มบีธูสถาบนัการศกึษาจากภาครัฐและอกชนทุกสาขาอาชีพได้พบกับนักเรียน

โดยตรง	 ซ่ึงจะเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  นับเป็นผลดีสำาหรับครู	

และนักเรียนที่เข้าร่วมงานที่จะได้รับข้อมูลทั้งเรื่องแอดมิชชั่นกลาง	 ข้อมูล

การสอบตรง	เรื่องทุนเรียนฟรีท่ัวโลก	เร่ืองสาขา	คณะต่างๆ	เร่ืองของการสอบ	

O-NET	และ	GAT	PAT

 ด้�นน�งเนตรทร�ย วงศ์อุปร�ช กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท ชู้ตอิท 

จำ�กดั	กลา่วเพิม่เตมิวา่	กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในงานนัน้เปน็การเสรมิเพือ่พฒันา

กีฬาให้กับเยาวชน	 ด้วยการจัดประกวดเต้น	 World	 Cover	 Dance	

Competition	 ชิงถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

พร้อมทุนการศึกษา	 การแข่งขันฟุตบอล	 2	 คน	 Duo	 Soccer	 ครั้งแรกใน

ประเทศไทย	 ชิงถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 

การแขง่ขนับาสเกตบอล	One	On	One	3	Points	Champion	ชงิถว้ยเกยีรตยิศ

จากท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ	 ล้วนเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน 

มีความสุขและเลือกเรียนให้ตรงกับคณะสาขาที่ตนเองต้องการ	 รวมถึงการ

พัฒนากีฬาชาติ	สู่ความเป็นเลิศ	ตามแผนพัฒนากีฬาชาติ	ฉบับที่	4

ม.อ. หนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐ นำาเสนอสู่ชีวิตที่สมดุล 5 วิทยาเขต

ออกบูธมหกรรมการศึกษากีฬาและศิลปะการแสดง ก้าวใหม่ที่ไกลกว่าสู่อนาคต
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 ม.อ. ร่วมงานมหกรรมการศึกษาแห่งปี

“U-EXPO 2011” ให้ข้อมูลการศึกษาครบวงจร 

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ร่วมงานมหกรรมการศึกษา	

“U-Expo 2011” เมื่อวันที่	8-11	เมษายน	2554	ณ	ศูนย์นิทรรศการ

และการประชมุไบเทค	บางนา		โดยม	ีฯพณฯ	ไชยยศ	จริเมธากร	รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน	และ

ปาฐกถา	 ในหัวข้อ	 ปฏิรูประบบการศึกษา	 เพื่ออนาคตเด็กไทย   

มีนักเรียน	อาจารย์	ผู้ปกครอง	เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแนะนำาศึกษาต่อ

จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน	 โดยมีสถาบันการศึกษาที่ร่วม

กิจกรรม	 ประกอบด้วย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

มหาวิทยาลัยบูรพา	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์	

(นิด้า)	มหาวิทยาลัยรังสิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 มหาวิทยาลัย

ครสิเตยีน	ตลอดจนสถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์	วทิยาลยัดสุติธาน	ี

และสถาบันสอนภาษา

	 มหกรรมการศกึษา	“U-Expo 2011”	จดัขึน้โดยความรว่มมอื

ระหว่างบริษัทเนช่ัน	บรอดแคสต้ิง	คอร์ปอเรช่ัน	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	

กระทรวงศึกษาธิการ	 และ  www.eduzones.com	 เพื่อเสนอทางเลือก

ด้านการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 กิจกรรม

ภายในงานมุง่เนน้ใหข้อ้มลูทางการศกึษาทีเ่ปน็ประโยชนส์ำาหรบันกัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 อาทิ	 การแนะแนวทางการเลือกคณะ	 

โดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อช่วยให้ 

ผู้สมัครสามารถเข้าใจขั้นตอนของการยื่นคะแนนอย่างถูกต้อง	 พร้อม

โปรแกรมการ เลือกคณะที่ จะช่ วยให้นั ก เรี ยนเลือกได้อย่ า ง 

ไม่ผิดพลาด	 รวมทั้งรับฟังคำาแนะนำาจากรุ่นพี่ที่ผ่านระบบแอดมิชชั่น	

คณะสาขาต่างๆ	 และจากอาจารย์แนะแนว	 ตลอดจนข้อมูลระบบ 

แอดมิชชั่น	 แนวโน้มการปรับเปลี่ยนระบบแอดมิชชั่น	 ทิศทางและ 

รูปแบบใหม่ของข้อสอบ	O-Net	GAT	และ	PAT	ข้อมูลการสอบตรงของ

แต่ละมหาวิทยาลัย	 นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังเป็นแหล่งรวม 

ทางเลือกเพื่อการศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้ง

ทุนการศึกษา

 น�งส�วเบญจม�ศ ต�เป�ว์	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โรงเรียน

นิคมวิทยา	 จังหวัดชลบุรี	 กล่าวว่า	 ได้มาร่วมกิจกรรมมหกรรมการศึกษา	 

เปน็ครัง้ทีส่องแลว้	ทำาใหท้ราบถงึระบบการสอบเขา้ของมหาวทิยาลยัตา่งๆ	รูจ้กั

ตัวเองว่าจะเลือกเข้าศึกษาต่อด้านใด	 ซึ่งตนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครู	 ศึกษา 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 มีความสนใจในคณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	หลักสูตรครู	5	ปี	และอยากใช้

ชวีติไกลบา้นเพือ่ไดเ้รยีนรู้	รบัประสบการณใ์หม่ๆ 	ปญัหาเรือ่งสถานการณใ์ตน้ัน้

ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ	 เนื่องจากได้รับข้อมูลจากพี่ๆ	ที่บูธ 

ทั้งด้านวิชาการ	ชีวิตความเป็นอยู่	จนทำาให้มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้น

 น�งส�ววันทนีย์ รุ่งทอง	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียน

เมืองพัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 กล่าวว่า	 รู้สึกชอบโซนพี่แนะนำาน้อง	 เพราะให้คำา

ปรึกษาในเรื่องการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี	ให้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน	

และพี่ๆ	เป็นกันเอง 

 “ตนอยากเรียนต่อด้านแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ เลยดู

คะแนนแอดมิชชั่นปีที่ผ่านมาที่บูธของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพี่ๆ 

ใหค้ำาปรกึษาและแนะนำาระบบการเรยีน บรรยากาศของมหาวทิยาลยัทัง้ 5 

วิทยาเขต ซึ่งทุกคนล้วนหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เมื่อได้พูดคุย

แลกเปลีย่นทีบ่ธู ทำาใหม้คีวามเขา้ใจในการใชช้วีติอยูใ่นสงัคม และแนวทาง

การศึกษาต่อมากขึ้น” นางสาววันทนีย์	รุ่งทอง		กล่าว
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 ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุล�นนท์	 องคมนตรี	 เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทาน	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	และพิธีปิดโครงการร้อยสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชายแดนใต้	เมื่อวันที่	 

10	เมษายน	2554	ณ	หอประชุม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

	 สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร	์จดังานทำาบญุพธิลีะหมาดฮายตั	เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2554	และ
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	 โดยมีการสรงน้ำาพระและรดน้ำาดำาหัว 
ผู้สูงอายุ	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2554	ณ	สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา	
อ.เทพา	จ.สงขลา

	 สถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขต

ปัตตานี	 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	 เมื่อวันที่	 11	 เมษายน	ที่ผ่านมา	กิจกรรม

ประกอบด้วยตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์	 สรงน้ำาพระพุทธสิหิงค์จำาลอง	 รดน้ำาดำาหัว

ผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์	และการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน	

ภาพเป็นข่า
ว
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 สำานักวิทยบริการ เชิญนักวิชาการทั่วโลก 

ประชุมภาวะผู้นำาทางการศึกษาภายใต้ความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม และสังคมฐานความรู้

	 	 เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	 2554	 	 สำานักวิทยบริการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี 

เปิดเวทีประชุมนานาชาติ	เร่ือง	ภาวะผู้นำาทางการศึกษานวัตกรรมความรู้	นวัตกรรมเทคโนโลยีภายใต้	ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	และสังคมฐานความรู้	 เมื่อวันที่	 25-27	 เมษายน	2554	ณ	ภูเก็ต	 เกรซแลนด์	 รีสอร์ทแอนด์สปา	

จังหวัดภูเก็ต		โดยมีนักวิชาการจากประเทศต่างๆ	รวม	21	ประเทศ	จำานวน	350	คน	เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย

และผลงานวิชาการรวม	200	โครงการ	เพื่อเป็นเวทีนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบการศึกษา	

โดยมี	รศ.ดร.บุญสม	ศิริบำารุงสุข	อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

	 สำาหรับผู้ร่วมปาฐกถาที่น่าใจหลายท่าน	 อาทิ	 ดร.จอห์น เว็ดแมน	 ผู้อำานวยการสำานักวิชา

สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยมิสซูรี่	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 นำาเสนอเรื่องนวัตกรรม

เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูใ้หม	่	ดร.เฮยอง ฮนั	หนว่ยบรกิารขอ้มลู	ฝา่ยสารสนเทศเพือ่การวจิยั		สำานกังาน

บริการการศึกษาและสารสนเทศเพ่ือการวิจัยแห่งเกาหลี	นำาเสนอเร่ืองความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายการส่ือสาร	:	

RISS	คุณพรทิพย์ ก�ญจนนิยต	 กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน	 (ฟุลไบรท์)	 นำาเสนอเรื่องผู้นำา

เทรนด์เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้	ศ�สตร�จ�รย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์	

นำาเสนอเรื่องนวัตกรรมความรู้และห้องสมุดโมเดิร์น	 และ	ดร.ม�ก�ร์เร็ต กอเกิร์น	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยแคลมอนท์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	นำาเสนอเรื่องความเป็นผู้นำาในความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	
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 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำ�รุงสุข	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 มีความภูมิใจที่มีส่วนในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้	 ในฐานะที่

มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของประเทศ	 ได้ตระหนักถึงบทบาทสำาคัญใน 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในทุกสาขาการศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ทางกายภาพและ

เทคโนโลยี	 วิทยาศาสตร์การแพทย์	 และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์ จนได้รับการจัดอันดับของ	

Webometrics	 เป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์	 หรือ	 E-university	 ของประเทศไทย	 ที่มี 

จดุมุง่หมายเพือ่เปน็ศนูยก์ลางการศกึษาระดบัอาเซยีน	การประชมุครัง้นีน้บัเปน็เวทพีฒันาระบบการศกึษา

นานาชาต	ิทีจ่ะนำาไปสู่การสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษาในการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ในการเรียนรู้นวัตกรรมความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	แต่ยังคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน	

 ดร.วสันต์ อติศัพท์	ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	กล่าวเพ่ิมเติมว่า		

การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีการนำาเสนอผลงานวิจัย	 ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในระดับต่าง	 ๆ	   ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชนในระดับภูมิภาค	 และระดับนานาชาติ	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ระหว่างกัน	 การสร้างความเข้าใจร่วมกัน	 และเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาทั้งการศึกษา	 

โดยเฉพาะการอุดมศึกษา	การศึกษาตามอัธยาศัย	และการศึกษาระบบเปิด	เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ใหม่

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ	ฐานความรู้สามารถ	สร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับต่างๆ	ต่อไป	

 ดร.จอห์น เว็ดแมน	 ผู้อำานวยการสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนรู้	

มหาวิทยาลัยมิสซูรี่	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ชี้แจงว่าปัจจุบันผู้นำาทางการศึกษากำาลังเผชิญกับความท้าทาย

ในการพยายามที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนในสังคมที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น	 ผู้นำาจะต้องมองถึง 

การปฏิบัติงานรูปแบบใหม่	 และเตรียมตัวยกเลิกแนวคิดและการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมๆ	 ดังนั้น

มหาวิทยาลัยมิสซูรี่	 และเครือข่ายความร่วมมือได้เริ่มต้นกระบวนการพัฒนาทรัพยากร	 e-Learning	 

ให้สาธารณชนรับทราบ	 และขยายความร่วมมือให้ทรัพยากรเหล่านี้เข้าถึงครูผู้สอนและผู้เรียนที่มี 

ความมุ่งมั่นเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพัฒนาความรู้ในระดับโลกต่อไป

 ดร.เฮยอง ฮัน	ผู้เชี่ยวชาญหน่วยบริการข้อมูล	ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการวิจัย	สำานักงานบริการการศึกษา

และสารสนเทศเพื่อการวิจัยแห่งเกาหลี	 กล่าวถึงวัตถุประสงค์กระบวนการพัฒนา	 และการบริการของ	 RISS	 

การบริการสำาหรับอุดมศึกษา	และแนวทางการดำาเนินงาน	RISS	ว่า	RISS	หรือ	Research	Information	Sharing	System	 

เป็นระบบการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยร่วมกัน	ประเทศเกาหลีมีการดำาเนินการระบบ	RISS	ครอบคลุม

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	 ให้บริการวารสารวิชาการระหว่างประเทศและจัดทำาระบบ	 e-Learning	 เพื่อใช้

ร่วมกันในระดับอุดมศึกษา	มีการบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเครือข่ายการให้บริการ	บริการเอกสารฉบับ

เต็ม	 ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์	 การดำาเนินงาน	RISS	 ระหว่างประเทศ	และกิจกรรมวิชาชีพสำาหรับบรรณารักษ์	

การบริการ	RISS	สำาหรับอุดมศึกษา	ประกอบด้วย		KOCW	(Korea	Open	Course	Ware)	เป็นบริการการใช้เอกสาร

ทางการศึกษาร่วมกันทั่วประเทศเกาหลี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	 และเปิดโอกาส 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป	และ	การบริการข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านการศึกษา
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 ศ�สตร�จ�รย ์ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ์	นกัวชิาการอาวโุส	(ดา้นเศรษฐศาสตร)์	มหาวทิยาลยั

ฮาร์วาร์ด	 สหรัฐอเมริกา	 ประธานกรรมการบริษัท	 SCSC	 ประเทศอังกฤษ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 

กล่าวปาฐกถานำาเรื่อง	นวัตกรรมความรู้และห้องสมุดสมัยใหม่	ในการประชุมวิชาการนานาชาติ	เน้นย้ำาความ

สำาคญัและรปูแบบการจดัการแหลง่เรยีนรูด้า้นสารสนเทศ	ทีท่นัสมยัเขา้ถงึประชาชน	สามารถตอบสนองความ

ต้องการที่แตกต่างหลากหลาย	 เช่น	 รูปแบบการให้บริการของห้องสมุดแบบดิจิตอล	 ลักษณะพิเศษ	 มีความ

เฉพาะเจาะจง	ออนไลน์	ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามจุดประสงค์	ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	แหล่งบริการ

มทีีต่ัง้อยูใ่นทอ้งถิน่	ประชาชนสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ดง้า่ย	ตอบสนองตามความตอ้งการของทอ้งถิน่

และมีความเชื่อมโยงในทุกระดับ	บริการแบบเคลื่อนที่สะดวก	รวดเร็ว	 เข้าถึงแหล่งชุมชน	 เชื่อมโยงเครือข่าย

การให้บริการ	 ใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรร่วมกัน	 และส่งตรงความต้องการถึงประชาชนได้ตรงตามกลุ่ม 

เปา้หมาย	วธิคีดิและการจดัการในรปูแบบดงักลา่วเชือ่วา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน

สังคมปัจจุบันได้อย่างหลากหลายมากขึ้น	 จะเป็นผลดีต่อการจัดการด้านองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยใช้ 

รูปแบบการให้บริการของห้องสมุดที่มีความทันสมัย

	 อย่างไรก็ตาม	ศาสตราจารย์	ดร.เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์	กล่าวด้วยว่า	สำาหรับประชาชนในท้องถิ่น

ที่ห่างไกล	 อาจยังเข้าไม่ถึง	 หรือมีอุปสรรคปัญหาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร	 เช่น	 ระบบอินเทอร์เน็ต	 หรือ	

ความเร็ว	 และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศยังไม่เต็มที่	 ข้อเสนอแนะ	 คือ	 จัดให้มีระบบเศรษฐกิจที่

เชื่อมโยงคนเข้าหากัน	 เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในทุกกลุ่มทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึง

เทคโนโลยไีดง้า่ยกวา่คนรุน่เกา่ซึง่อาจมขีอ้จำากดัหลายประการ	เชือ่วา่	ดว้ยวธิคีดิและการจดัการดา้นเศรษฐกจิ

ที่เหมาะสม	 และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	 จะทำาให้ประชาชนพอใจ	 และเกิดการเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกัน	 ที่สำาคัญ	 คือ	 ประชาชนต้องมีความฉลาด	 สามารถเข้าถึงแหล่งบริการด้านข้อมูลข่าวสาร	

สารสนเทศ	และเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ

 ดร. พรทิพย์ ก�ญจนนิยต	 กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน	 (ฟุลไบรท์)	 เปิดเผยว่า	

ในปจัจบุนัทกุคนเปน็ผูน้ำา	และเปน็พีเ่ลีย้งของผูท้ีจ่ะเปน็ผูน้ำาในวนัพรุง่นี้	แตม่ชีอ่งวา่งระหวา่งผูน้ำาสองรุน่ 	คอื	

Baby	 Boomers	 และ	 Gen	 X’ers	 เงื่อนไขและความต้องการที่แตกต่างกัน	 หากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม 

อาจทำาให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยได้  พวกเขาจะต้องมีความร่วมมือและปรองดองกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่าง 

สงบสขุ	พืน้ฐานทีผู่น้ำาตอ้งเลง็เหน็ประการสำาคญัคอืจดุแขง็และจดุออ่นของคนทีม่วียัตา่งกนั	และประนปีระนอม

ให้ทำาในสิ่งที่ดีที่สุด	 ความสามารถที่มีอยู่ได้รับการพัฒนาโดยไม่คำานึงถึงอายุ	 มีการเปิดตา	 จิตใจ	 และหัวใจ	 

เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและเรียนรู้จากคนอื่นและสิ่งรอบตัว	 เป็นการรวมจุดแข็งของคนที่ต่างวัยกัน	 

ความสามารถในการเชื่อมโยงช่วยให้เครือข่ายผู้นำาปรากฏทางกายภาพ	 หรือดิจิทัล	 ระบบเครือข่ายเป็น 

กลไกหนึ่งในการขยายตัวของทรัพยากร	 และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ	 การเชื่อมโยงแบบดิจิทัล 

ของผู้นำา	สร้างเสริมให้มีจิตนาการ	ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	ประโยชน์ที่ได้รับจากการเชื่อมโยงทำาให้

ผู้นำาเกิดการกระตุ้นและเรียนรู้  โดยคำานึงถึงปัจจัยที่เป็นบทเรียนของความสำาเร็จ	 ความล้มเหลวของ 

ความแตกต่างและความคล้ายคลึง	โลกใบนี้ยังเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีบทเรียนฟรีให้ศึกษามากมาย

 “ผูน้ำายคุนีจ้ะตอ้งปรบัเขา้สูโ่ลกของความรูท้ีท่นัสมยั มทีกัษะ และเครอืขา่ย พวกเขาจะประสบ 

ความสำาเร็จในอาชีพ และรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ได้ การเรียนรู้ที่มีความเข้าใจและการปฏิบัติ   

ผูน้ำาในยคุนีจ้ะสามารถเชือ่มโยงกบัแหลง่ขอ้มลู และเรยีนรูจ้ากสิง่รอบตวัอยา่งสนกุสนาน  ผูน้ำาทัง้หลาย 

ทั้งนักการศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน จะมีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาตนเองและองค์กรได้”  



มหา	วิ	ทยา	ลัยฯ		ได้	ต้ัง	ปณิธาน	ท่ี	จะ	มุ่ง	ม่ัน	ทำา	ภารกิจ	หลัก	ของ	มหา	วิ	ทยา	ลัยฯ		ให้	สัมฤทธ์ิ	ผล	
และตาม	รอย	เบื้อง	พระ	ยุคลบาท	ของ	สมเด็จ	พระ	มหิ	ตลาธิเบ	ศร	อดุลย	เดช	วิกรม	พระบรม-	
ราช	ชนกดัง	พระ	ราช	ดำารัส	ของ	พระองค์	ท่าน	ที่	ว่า

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

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

กว่า	40	ปี	ของ	มหาวิทยาลัย	สงขลา	นครินทร์	วิทยาเขต	ปัตตานี	มุ่ง	ผลิต	บัณฑิต	ทุก	ระดับ	
ให	้ม	ีความ	รู	้คณุ	ธรรม	จรยิธรรม	ม	ีความ	เปน็	ผูน้ำา	และ	วสิยั	ทศัน	์กวา้ง	ไกล	สอดคลอ้ง	กบั	ความ	
ต้องการ	ของ	สังคม	และ	มี	คุณภาพ	เป็น	ท่ี	ยอมรับ	ใน	ระดับ	ประเทศ	และ	นานาชาติ	คือ	การ	ทำา	หน้าท่ี	
ผลิต	บัณฑิต	ปัจจุบัน	วิทยาเขต	ปัตตานี	เปิด	สอน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	โท	และ	เอก	ดังน้ี
คณะ ศึกษ� ศ�สตร์

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

-	 (วิทยาศาสตร์)	เคมี	คณิตศาสตร์	ฟิสิกส์	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์	ทั่วไป
-	 (ศิลปศาสตร์)	ภาษา	ไทย	ภาษา	อังกฤษ
-	 (ศึกษา	ศาสตร์)	การ	ประถม	ศึกษา	คหกรรมศาสตร์	ศิลปศึกษา	พลศึกษา	สุขศึกษา

ระดับ ปริญญ� ตรี 4 ปี
-	 (ศึกษา	ศาสตร์)	 เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และ	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	 เทคโนโลยี	 

การ	ศึกษา	จิตวิทยา	การ	ปรึกษา	และ	การ	แนะแนว
ระดับ ปริญญ� โท

-	 จิตวิทยา	การ	ศึกษา	ศึกษา	ศาสตร์	เพ่ือ	พัฒนา	ชุมชน	การ	บริหาร	การ	ศึกษา	ประถม	ศึกษา
-	พลศึกษา	การ	เสริม	สร้าง	สุขภาพ	การ	วัดผล	และ	การ	วิจัย	วิทยาศาสตร์	ศึกษา	การ	ปฐมวยั	

ศึกษา	เทคโนโลยี	และ	การ	สื่อสาร	การ	ศึกษา	การ	ออกแบบ	และ	ระบบ	การ	เรียน	การ	สอน
ระดับ ปริญญ� เอก

-	การ	บริหาร	การ	ศึกษา	ภาวะ	ผู้นำา	และ	นวัตกรรม	ทางการ	ศึกษา
คณะ	ศกึษา	ศาสตร	์มุง่	เนน้	ความ	เปน็	เลศิ	ทาง	วชิาการ	และ	เปน็	สถาบนั	ที	่ผลติ	คร	ูวชิาชพี	

และบุคลากร	ทางการ	ศึกษา	เป็น	ที่	ยอมรับ	ใน	ระดับ	ประเทศ	เนื่องจาก	มี	องค์	ความ	รู้	ทาง	ด้าน	
วชิาชพี	ม	ีทกัษะทาง	สงัคม		ดว้ย	สภาพ	แวดลอ้ม	การ	เรยีน	รู	้ที	่ใช	้นวตักรรม	เทคโนโลย	ีที	่ทนั	สมยั	
สนับสนุน	การ	เรียน	การ	สอน	บัณฑิต	จึง	มี	ความ	รู้	ทาง	ด้าน	วิชาชีพ		นำา	ไป	ใช้ได้	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	
และ	ประสิทธิผล	เว็บไซต์	:	http://eduit.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร	:	0	7333	1301
คณะ มนุษยศ�สตร์ และ สังคมศ�สตร์

จดั	ตัง้	ขึน้	เมือ่	วนั	ที	่23	เมษายน	2517	กวา่	35	ป	ีที	่คณะ	มนษุยศาสตร	์และ	สงัคมศาสตร	์
มีชื่อ	เสียง	และ	ความ	โดด	เด่น	ด้าน	การ	เรียน	การ	สอน	สาขา	วิชา	ต่าง	ประเทศ	 โดย	เฉพาะ 
	ภาษา	จนี	ภาษา	เกาหล	ีและ	ภาษา	ญีปุ่น่	รวม	ถงึ	ภาษา	ไทย	ที	่ม	ีคณุภาพ	เปน็	ที	่ยอมรบั	ใน	ระดบั	
ประเทศ	 นอกจาก	นี้	ยัง	มี	 สาขาสังคมศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	 พัฒนา	สังคม	 
การ	จดัการ	สารสนเทศ	เศรษฐศาสตร	์พฒันาการ	การ	เรยีน	การ	สอน	เนน้	การ	ฝกึ	ประสบการณ	์
จริง	อย่าง	เข้ม	ข้น	จาก	ห้อง	ปฏิบัติ	การที่	มี	คุณภาพ
ระดับ ปริญญ� ตรี

-	ภาษา	จนี	(หลกัสตูร	นานาชาต)ิ	ภาษา	เกาหล	ีภาษา	ญีปุ่น่	ภาษา	องักฤษ	ภาษา	ฝรัง่เศส	
ภาษา	และ	วรรณคดี	ไทย	 ภาษา	อาหรับ	 มลายู	ศึกษา	 ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	 ปรัชญา	
ศาสนา	การ	จัดการ	สารสนเทศ	พัฒนา	สังคม
ระดับ ปริญญ� โท

-	ภาษา	ไทย	บรรณารักษศาสตร์	และ	สารนิเทศ	ศาสตร์
ระดับ ปริญญ� เอก

-	ภาษา	ไทย
เว็บไซต์	:	http://huso.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร.	0	7333	1304	โทรสาร	0	7331	2232

คณะ วิทย�ศ�สตร์ และ เทคโนโลยี
จัด	ตั้ง	ขึ้น	เมื่อ	วัน	ที่	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็น	คณะ	ที่	มี	ความ	พร้อม	และ	มี	ศักยภาพ	ทาง 

การ	สอน	และการ	วิจัย	ทาง	วิทยาศาสตร์	มี	ความ	เข้ม	แข็ง	ทาง	วิชาการ	สาขา	วิทยาศาสตร์ประยกุต	์
วทิยาศาสตร	์บรสิทุธิแ์ละ	ดา้น	เทคโนโลย	ีจน	ได	้รบั	ความ	ไว	้วางใจ	จาก	มหาวทิยาลยั	ตา่งๆ	ใน	
ตา่ง	ประเทศ	ให	้ความ	รว่ม	มอืทาง	วชิาการ	โดย	เฉพาะ	ประเทศ	ฝรัง่เศส	ใน	สาขา	วชิา	เทคโนโลย	ี
ยาง	และ	พอ	ลิ	เม	อร์	 เคมี	อุตสาหกรรมซึ่ง	มี	แหล่ง	อุตสาหกรรม	ใน	พื้นที่	 เช่น	 อุตสาหกรรม	
ยางพารา	อตุสาหกรรม	ประมง	อตุสาหกรรมอาหาร	ทะเล	คณะ	วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ี
ยัง	มี	ความ	แข็งแกร่ง	ทาง	ด้าน	คณิตศาสตร์	ประยุกต์สถิติ	วิทยาการ	คอมพิวเตอร์	เทคโนโลยี	
การ	ประมง	และ	วิทยาศาสตร์	การ	อาหาร	และ	โภชนาการวิธี	วิทยาการ	วิจัย	ซึ่ง	มุ่ง	ผลิต	บัณฑิต	
ใน	สาขา	วิชา	ที่	มี	ความ	ต้องการ	ของ	ตลาด	แรงงาน	สูง
ระดับ ปริญญ� ตรี

-	 เทคโนโลยี	ยาง	 เทคโนโลยี	การ	ประมง	 (ด้าน	การ	เพาะ	เลี้ยง	สัตว์	น้ำา	ชายฝั่ง/ด้าน	การ
ผลิตภัณฑ์	ประมง)	

คณิตศาสตร์	ประยุกต์	 วิทยาศาสตร์	การ	อาหาร	และ	โภชนาการ	 เคมี-ชีววิทยา	ศาสตร์	 ฟิสิกส์	
เทคโนโลยี	การเกษตร	(ด้าน	เทคโนโลยี	การ	ผลิต	พืช/ด้าน	เทคโนโลยี	อาหาร	สัตว์)
ระดับ ปริญญ� โท

-	วิธี	วิทยาการ	วิจัย	เทคโนโลยี	พอ	ลิ	เม	อร์	เคมี	ประยุกต์
ระดับ ปริญญ� เอก

-	 เทคโนโลยี	พอ	ลิ	เม	อร์	วิธี	วิทยาการ	วิจัย
เว็บไซต์	:	http://www.sat.psu.ac.th/	เบอร์	โทร.	0	7333	1303	โทรสาร	0	7333	5130

วิทย�ลัย อิสล�ม ศึกษ�
จัด	ตั้ง	ขึ้น	เมื่อ	วัน	ที่	 11	 ธันวาคม	 2532	 มุ่ง	ผลิต	บัณฑิต	ให้	มี	ความ	รู้	เทียบ	เท่า	ต่าง	ประเทศ	 

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

-	อสิลาม	ศกึษา	กฎหมาย	อสิลาม	ครศุาสตร	์อสิลาม	เศรษฐศาสตร	์และ	การ	จดัการ	ใน	อสิลาม
ตะวันออกกลาง	ศึกษา
ระดับ ปริญญ� โท

-	 อิสลาม	ศึกษา	(อู	ศูลุ	ด	ดีน	ชะ	รีอะฮ	ครุศาสตร์	อิสลาม	ประวัติศาสตร์	และ	อารยธรรมอิสลาม)
เว็บไซต์	:	http:/www.cis.psu.ac.th/	เบอร์	โทร.	0	7333	1305	โทรสาร	0	7334	8726

คณะ วิทย�ก�ร สื่อส�ร
ผลิต	บัณฑิต	เป็น	นัก	สื่อสาร	มวลชน	 และ	นัก	ออกแบบ	และ	ผลิต	สื่อ	แอ	นิ	เม	ชัน	 ผลิต	รายการ	

วิทยุและ	โทรทัศน	์ ผลิต	สื่อ	สิ่ง	พิมพ์	 รวม	ถึง	นักการ	ตลาด	ที่	เปี่ยม	ด้วย	ความ	รู้	 ความ	สามารถ	และ	
ทักษะ	ทาง	วิชาชีพ
ระดับ ปริญญ� ตรี

-	นเิทศศาสตร	์เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	การ	สือ่สาร	เพือ่	การ	จดัการ	การ	สือ่สาร	การ	ตลาด	เพือ่	
พัฒนานวัตกรรม	การ	ออกแบบ	สื่อ	และ	การ	ผลิต	สื่อ

เว็บไซต์	:	http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร./โทรสาร	0	7334	9692
คณะ ศิลปกรรม ศ�สตร์

มุ่ง	เน้น	ให้	บัณฑิต	มี	ความ	รู้	ใน	วิชาชีพ	 มี	คุณภาพ	ตาม	มาตรฐาน	สากล	 โดย	เฉพาะ	การ	สร้าง	
ความเข้าใจ	และ	สร้าง	ทักษะ	ด้าน	ศิลปกรรม	ชั้น	สูง	แก่	บัณฑิต		ควบคู่	ไป	กับ	การ	สร้าง	เสริม	คุณธรรม	
ใน	วิชาชีพ	 บัณฑิต	สามารถ	สร้างสรรค์	งาน	ด้าน	ศิลปะ	ที่	มี	เอกลักษณ์	ของ	ท้อง	ถิ่น	และ	ของ	ชาติ	 
ตลอด	จน	การ	วิจัยค้นคว้า	องค์	ความ	รู้	ใหม่	 ส่ง	ผล	ให้	บัณฑิต	คณะ	ศิลปกรรม	ศาสตร์	เป็น	ที่	ต้องการ	
ของ	หน่วย	งาน	ทั้ง	ภาค	รัฐและ	ภาค	เอกชน	เนื่องจาก	เป็น	สาขา	ที่	ตลาด	ยัง	มี	ความ	ต้องการ
ระดับ ปริญญ� ตรี

-	ทัศน	ศิลป์	ศิลปะ	การ	แสดง	ศิลปะ	การ	แสดง	(ต่อ	เนื่อง)	ศิลปะ	ประยุกต์	(ต่อ	เนื่อง)
เว็บไซต์	:	http://finearts.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร./โทรสาร	0	7331	3126

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

และระดบั	สากล	เพือ่	สรา้งสรรค์	งาน	สงัคม	รวม	ถงึ	เปน็	องคก์ร	ที	่พฒันา	ความ	รู	้โดย	เฉพาะ	การ	วจิยั	
ทาง	ด้านการเมือง	 การ	ปกครอง	 สังคม	และ	เศรษฐกิจ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	 เพื่อ	ให้	บัณฑิต	ได้	เรียน	รู้	 
ข้อ	เท็จ	จริง	และ	สร้างประสบการณ์ใน	ฐานะ	นัก	ปกครอง
ระดับ ปริญญ� ตรี

-	การ	ปกครอง	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	นโยบาย	สาธารณะ
เว็บไซต์:	http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/	เบอร์	โทร./โทรสาร	0	7331	2269

คณะ พย�บ�ล ศ�สตร์
ผลิต	นักศึกษา	เป็น	พยาบาล	วิชาชีพ	 โดย	ร่วม	มือ	กับ	คณะ	พยาบาล	ศาสตร์	 วิทยาเขต	หาดใหญ่ 

ใน	การ	สอน	และ	ฝึก	ปฏิบัติ		นักศึกษา	พยาบาล	เปิด	รับ	นักศึกษา	รุ่น	แรก	ใน	ปี	การ	ศึกษา	2554
บัณฑิต ศึกษ�

เป็น	หน่วย	งาน	กลาง	เทียบ	เท่า	คณะ	 มี	ภารกิจ	ใน	การ	รับ	สมัคร	คัด	เลือก	บุคคล	เข้า	ศึกษา	และ	
จัดการใน	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	โดย	ประสาน	งาน	กับ	คณะ	ที่	เปิด	สอน
สวัสดิก�ร และ สิ่ง อำ�นวย คว�ม สะดวก
สวัสดิก�ร

หอพัก	นักศึกษา	11	หอ	นักศึกษา	ชั้น	ปี	1	มี	สิทธิ	์อยู่	หอพัก	ทุก	คน

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

โรง	พยาบาล	สงขลา	นครินทร์	 โรง	พยาบาล	ปัตตานี 
โรง	พยาบาล	ยะลา

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

ทุน ก�ร ศึกษ� และ เงิน ยืม เพื่อ ก�ร ศึกษ�
(1)	ทุน	ทำางาน	แลก	เปลี่ยน
(2)	ทุน	ทั่วไป
(3)	ทุน	ยกเว้น	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา
-	 เงนิ	ยมื	เพือ่	การ	ศกึษา	นกัศกึษา		สามารถ	

ยืม	เงิน	วิทยาเขต	ได้	คราว	ละไม่	เกิน	2,000	บาท
-	กองทุน	เงิน	กู้	เพ่ือ	การ	ศึกษา	รัฐบาล	จัด	ต้ัง	

กองทุน	ให้	นักศึกษา	ท่ี	ขาดแคลน	ทุน	ทรัพย์	กู้	ยืม 
ไม่	เกิน	100,000	บาท/คน/ปี

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Prince of Songkla  University, Pattani Campusม 



วิสัย ทัศน์
 “เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้การวิจัยและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมเป็นฐาน”
 “To be a reliable leading higher educational 
institution, to produce qualified graduates and to create 
a body of knowledge for local multicultural society, 
based on research and appropriate technology” 

พันธ กิจ
	 1.	บูรณาการองค์ความรู ้ประยุกต ์สู ่การสอนเพื่อ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
	 2.	สร้างองค์ความรู้โดยการวิจัยเพื่อการพัฒนาและ

แก้ปัญหาสังคม
	 3.	พัฒนาและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับ 

วิถีชีวิตชุมชน
	 4.	ส่งเสริม	อนุรักษ์และฟนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 5.	สร้างความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

กับนานาชาติ	เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาในภูมิภาค
	 6.	เป็นองค์กรบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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