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	 ผลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ฯ	ดังนี้	
ประเภทหญิง
 รางวัลชนะเลิศ   ได ้แก ่  เด็กหญิงณัฏฐนิชา ถมทอง โรงเรียน
คณะราษฎรบ�ารุง จ.ยะลา ในบทเพลงแสงทียน
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรางคณา เศรษฐสุข
โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง  ในบทเพลงลมหนาว
 รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ได้แก่ นางสาวมนสิการ จินดาวงศ์ 
โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี จ.ปัตตานี  ในบทเพลงอาทิตย์อับแสง
ประเภทฝ่ายชาย
    รางวัลชนะเลิศ  ได ้แก ่ เด็กชายมะรอเซะ ใจสมุทร โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี  ในบทเพลงยามเย็น
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายซักรี มามะ โรงเรียน
เบญจราชูทิศ  จ.ปัตตานี  ในบทเพลง Oh I Say
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ เด็กชายคาร์มัรร์อาลี  บินดาโอ๊ะ
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส ในบทเพลงใกล้รุ่ง
	 ผลการประกวดสุนทรพจน ์หัวข ้อ	 “แม ่ของแผ ่นดิน	 :
พระบารมีรวมใจ		ชายแดนใต้ร่มเย็น”		ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายภัทรวิทย์ ตันนิลกุล  
โรงเรียนสาธิต ม.อ. ปัตตานี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นางสาวกันย์สินี คงเจริญคณิศร
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี
	 ผลการประกวดภาพระบายสี		ดังนี้
ประเภทระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	สีชอล์คน�้ามัน
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  เด็กหญิงริฟฮาน ปูโป๊ะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน  จ.ปัตตานี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได ้แก ่  เด็กหญิงนาเดียร ์  ซัตตาร ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จ.ปัตตานี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงซูนีตา ยีสาและ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จ.ปัตตานี
 รางวัลชมเชย ได้แก่เด็กหญิงฉัตรชนก สังขพันธ์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จ.ปัตตานี
ประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3		สีโปสเตอร์
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรวิกานต์ พนาวรางกูร ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต ม.อ. ปัตตานี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายเจ๊ะนาวาวี มาหิเละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได ้แก่ เด็กหญิงอิงครัต จิรภัทรพงษ์

ส�ำนักงำนใต้ร่มพระบำรมี ร่วมกับส่วนรำชกำรในจังหวัดปัตตำนี

พร้อมใจจัดงำนรวมพลังใจใต้ร่มพระบำรม ี
เนื่องในวันแม่แห่งชำติ

 ส�านักงานใต้ร่มพระบารมี ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และจังหวัดทหารบก จัดงานรวมพลังใจใต้ร่มพระบารมี เพ่ือรณรงค์
สร ้างความรู ้รักสามัคคีของเยาวชนในชาติ และด�ารงไว ้ซึ่งความ
จงรักภักดีต ่ อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย ์  เมื่ อวัน ท่ี  19
กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี และลานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี  ในงานประกอบด้วย
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดวาดภาพระบายสี 
การประกวดสุนทรพจน์  การบรรพชา และอุปสมบทพระภิกษุ  และสามเณร 
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมปล่อยปลาน�้าจืด และกุ้ง
ก้ามกรามเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือรณรงค์
สร ้างความรู ้รักสามัคคีของเยาวชนในชาติ และด�ารงไว ้ซึ่งความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ส�านักงานใต้ร่ม
พระบารมี โดยหม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ซึ่งมีนายภูเบศ จันทนิมิ
นายกสมคมประมงแห่งประเทศไทย ท่ีปรึกษาส�านักงานใต้ร่มพระบารมี 
เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดปัตตานี จังหวัดทหารบกปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ก�าหนดจัดกิจกรรมรวมพลังใจใต้ร่มพระบารมี เมื่อวันท่ี 
19 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตป ัตตานี และลานวัฒนธรรม จังหวัดป ัตตานี  ในงาน
ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดวาด
ภาพระบายสี การประกวดสุนทรพจน์ การบรรพชาและอุปสมบท
พระภิกษุและสามเณร จ�านวน 83 รูป ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
จังหวัดปัตตานี การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมปล่อยปลา
น�้าจืดและกุ้งก้ามกรามเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล จ�านวน 830,000 ตัว
ณ เวทีริมน�้าปัตตานีเชิงสะพานเดชานุชิต กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ตลอดจนการจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ กิจกรรมดัง
กล่าวจัดขึ้นเพ่ือรณรงค์สร้างความรู้รักสามัคคีของเยาวชนในชาติ และ
ด�ารงไว้ซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมซีเอส.ปัตตานี ส�านักงาน
ใต ้ร ่มพระบารมี  ศูนย ์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้
จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และ
จังหวัดทหารบก  จัดการแถลงข่าวการจัดงานรวมพลังใจใต้ร่มพระบารมี
เพื่อรณรงค ์สร ้างความรู ้ รักสามัคคีของเยาวชนในชาติและด�ารง
ไ ว ้ ซึ่ ง ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต ่ อ ช า ติ  ศ า ส น า แ ล ะ พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ์ 
โดยมีผู ้แถลงข ่าว ประกอบด้วย นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดปัตตานีผู ้ช่วยศาสตร จารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี
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ส�ำนักงำนใต้ร่มพระบำรมี ร่วมกับส่วนรำชกำรในจังหวัดปัตตำนี
พร้อมใจจัดงำนรวมพลังใจใต้ร่มพระบำรมี เนื่องในวันแม่แห่งชำติ

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระโอวำทสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
วันศุกร์ที่ 21 กันยำยน 2550 และวันเสำร์ที่ 22 กันยำยน 2550

นักเรียนชำยแดนใต้สนใจสมัครทุน “อุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้” ระยะที่ 2

ผบ.ฉก.ปัตตำนี  เปิดงำน ม.อ.วิชำกำร ที่ ม.อ.ปัตตำนี 
เชื่อมั่นมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จะช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำ
ภำคใต้อย่ำงยั่งยืน

เปิดประชุมนำนำชำติด้ำนกำรสื่อสำรควำมขัดแย้ง 
และกระบวนกำรสันติภำพ  ที่ ม.อ.ปัตตำนี

นักศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศสำขำ
กำรแพทย์และสำธำรณสุข จำกโครงกำรกระทิงแดง U Project

รวมพลัง รำชกำรไทย ลดใช้พลังงำน

ผลงำนบุคลำกร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรำงวัลใน 
Thailand Kaizen Award 2014

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำใหม่
สู่รั้วมหำวิทยำลัย

ภำพเป็นข่ำว

แนะน�ำหลักสูตรวิทยำเขตปัตตำนี

มุมหนึ่ง...
ในรั้วศรีตรัง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี
 รางวัลชมเชย ได้แก่  เด็กหญิงสุวรรณี ลันจา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนแหลมสุวรรณไพบูลย์ จ.ปัตตานี
ประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4-6	สีโปสเตอร์
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอัสหม๊ะ บูงอตายง ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ.ปัตตานี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวนิรชา ทองใจ  ชั้นมัธยม
ศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี โรงเรียนแหลมทอง
อุปถัมภ์ จ.ปัตตานี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได ้แก่ นางสาวสารีน ่า เต ๊ะมามะ 
ชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  6  โรง เรียนเดชะป ัตตนยานุกูล จ.ป ัตตานี
 รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวฟาดีละห์ มะมิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ.ปัตตานี

สภาพเลนตมและน�้าที่ขังอยู่ทั่วไปที่รูสะมิแล 
อันเป็นพื้นที่ส�าหรับการก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บริเวณหอประชุมวิทยาเขตปัตตานีก่อนท�าการก่อสร้าง

(ที่มา : http://archive.oas.psu.ac.th/psu/)



(ที่มา :  http://archive.oas.psu.ac.th/psu)



นักเรียนชายแดนใต้สนใจสมัครทุน 
“อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระยะที่ 2

 สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี  รายงาน

 เมื่อวันศุกร ์ ท่ี  4 กรกฎาคมท่ีผ่านมา ผู ้สื่อข ่าวรายงาน
บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มท่ี 1 
ส�าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) 
ณ บริเวณอาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี โดยมีเยาวชนที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
สตูล และสงขลา 4 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอจะนะ เทพา นาทวี และ
สะบ้าย้อย เดินทางมารับสมัครทุนดังกล่าวจ�านวนมาก พร้อมด้วย
ผู้ปกครองต่างมาให้ก�าลังใจลูกหลานเยาวชนที่มาสมัครทุนในครั้งนี้

    นางสาวรตัญญู หนูจันทร์ นักเรียนชั้น ม.6
จากโรงเรียนคณะราษฎร์บ�ารุง จ.ยะลา กล่าวว่า
เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีในการมาสมัคร
ทุนอุดมศึกษาฯมีความสนใจอยากเลือกเรียน
คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกสถิติ ที่ ม.อ.หาดใหญ่ 
หรือท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบังฯ

เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกสมัครเรียนคณะ วิชาเอกดังกล่าว เพราะตน
มีความชอบและเลือกด้วยตนเอง แต่ก็ได้มีการปรึกษาพ่อแม่ด้วย
มีความมั่นใจในการมาสมัครครั้งนี้
	 “ตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะ	 คุณพ่อก็ช่วยแนะน�ำด้วย	 มีควำม
ตั้งใจมำสมัครค่ะ	และ	มีควำมมั่นใจ	อยำกให้โครงกำรฯนี้	ทุนนี้มีอยู่
ต ่อไปเ พ่ือโอกำสของนักเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ ”
นางสาวรตัญญู หนูจันทร์  กล่าวเพิ่มเติม
 ด้านนางสาวอานิตา มานีกามัน นักเรียนชั้น ม.6 จาก
โรงเรียนดรุณศาสน์ วิทยามูลนิธิ จ.สตูล กล ่าวว ่า รู ้สึกดีใจ
ที่มีทุนน้ี และตนกับเพ่ือนเดินทางมาถึงปัตตานีต้ังแต่เมื่อวาน
เพ่ือเตรียมตัวสมัครในวันน้ี เตรียมเอกสารทุกอย่างมาพร้อม ทราบ
ข่าวทุนน้ีจากรุ่นพ่ีที่เคยมาสมัครเมื่อปีที่แล้ว สนใจอยากเรียนครู
แต่ยังตัดสินใจไม่ได ้ว ่าจะเลือกเรียนที่ไหน แต่คิดว ่าคงเป็น
ที่จังหวัดนครราชสีมา เพราะรุ่นพี่แนะน�าว่าดี

	 “ที่เลือกเรียนต่ำงพ้ืนท่ีเพรำะว่ำมีรุ่นพ่ีเรียนท่ีน่ี	 และบอกว่ำดี	
ก็เลยจะลองเลือกดู	ส่วนกำรพิจำรณำตัดสินใจว่ำจะเรียนคณะอะไร	
เอกอะไร	จะดูจำกเกรดของตัวเองก่อน	และกำรตัดสินใจก็พิจำรณำ
จำกค�ำแนะน�ำของรุ่นพี่และผู้ปกครอง”
 เช่นเดียวกับนางสาวสุวรรณา อยู่ดี จากโรงเรียนเดียวกัน
กล่าวว่า รู ้สึกดีใจท่ีมีทุนนี้เพราะจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ของครอบครัว ทราบข่าวการรับสมัครทุนน้ีจากเว็บไซด์ของ
สกอ. คือ เตรียมตัวเองมาอย ่างดี  เอกสารทุกอย ่างพร ้อม 
แม้ยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็จะลองสมัครดู
 	 “รู ้ สึกดีใจ	 ตื่น เต ้นค ่ะ 	 เตรียมเอกสำรพร ้อมแล ้วค ่ะ
ก�ำลังรอสมัคร	คณะ/วิชำเอก	ที่สนใจคือ	ด้ำนอิสลำมศึกษำเลือกไว้
ท่ีมหำวิทยำลัยรังสิตค่ะ	 กำรเลือกตัดสินใจก็ปรึกษำพ่อแม่และ
ตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะ” นางสาวสุวรรณา กล่าวกับผู ้สื่อข่าว
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
 ผู้ปกครองคนหนึ่ง บอกว่า ดีใจท่ีมีทุนน้ีเพราะจะได้ช่วยให้
เยาวชนในพ้ืนท่ีได้เรียน ลูกสาวคนแรกก็ได้เรียนเพราะทุนน้ีเรียน
อยู่ท่ีจังหวัดตรัง ส�าหรับความรู ้สึกของผู้ปกครองเมื่อลูกไปเรียน
ต่างพื้นที่ หรือ ต่างภูมิภาค ก็มีความเป็นห่วง แต่ก็เชื่อว่าสถาบันการ
ศึกษาที่เลือกเรียนจะช่วยดูแลลูกหลานเยาวชนจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างดี เพราะพวกเขาก็คืออนาคตของชาติ และตนก็ต้องการ
มาให้ก�าลังลูกหลานซึ่งมาสมัครเพื่อขอรับทุนในโครงการนี้ด้วย
 ส�าหรับทุนอุดมศึกษาเ พ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้  เป ็นความร ่วมมือโดยส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดด�าเนินโครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศแก่เยาวชนที่
มีภูมิล�าเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน
ที่ น่ังการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร ้อมให้ทุนค่าเล ่าเรียนตาม
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร และส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาสนับสนุนทุนค่าครองชีพ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) จ�านวน
เงิน 4,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (40,000 บาท/
ปีการศึกษา) แก่นักเรียนท่ีได้รับทุนตามระยะเวลาการศึกษา
ของหลักสูตร 
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ผบ.ฉก.ปัตตานี  เปิดงาน ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี 
เชื่อมั่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน

 พลตรี ชลิต เมฆมุกดา ผู ้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม
2557 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี โดยมี ผศ.ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต์ รองอธิการบดีฝ ่าย
วิชาการและวิ เทศสัมพันธ ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 วิทยาเขตปัตตานี ประธานจัดงานกล่าวรายงาน มีสมาชิกวุฒิสภา
หัวหน้าส่วนราชการ ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา 
ร่วมงานกว่า 1,000 คน ในงานประกอบด้วย การวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่ หัว บิดาแห ่งวิทยาศาสตร ์ไทย
เน่ืองในวันวิทยาศาสตร์ไทย การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความมั่นคง
และการอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย พลตรี ชลิต 
เมฆมุกดา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี  การบรรยายและเสวนา
ทางวิชาการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การน�าเสนอ
ผลงานวิจัย  และการสาธิต
 พลตรี ชลิต เมฆมุกดา ผู ้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจป ัตตานี  ประธานในพิ ธี เป ิดงาน 
ม.อ.วิชาการ กล่าวว ่า มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้
ที่ก ่อตั้งและด�าเนินภารกิจด้านการศึกษามา
เป็นระยะเวลา 46 ปี และได้ผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ รวมท้ังให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถ่ินโดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม
ราชชนกที่ว่า “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตลอดมา ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและประเทศชาติ การจัดงาน ม.อ. วิชาการ นอกจากเป็นการ
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ในด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยี และ
การส ่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ท�าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความใกล้ชิดและ

เกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล   
 “เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงาน ม.อ. วิชาการ จะได้รับประโยชน์ 
เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ จากการเข้าร่วมฟังบรรยาย อบรม สัมมนา 
ชมนิทรรศการ  การแสดงผลงาน และพบปะแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ ์ความคิด เห็น กับนักวิชาการในสาขาต ่างๆ”
พลตรี ชลิต เมฆมุกดา กล่าวเพิ่มเติม

 ผศ.ดร. ยุพดี  ชัย สุขสันต ์  รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี 
ประธานจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ�า ปี 2557 
กล่าวว่า งาน ม.อ.วิชาการ ปี 2557 จัดขึ้นเป็นปีท่ี 
7 ภายใต้ หัวข้อ “บ่มเพาะคนดี ชี้น�าสังคม สั่งสม
ป ัญญา พัฒนางานวิจัย 2557 ม.อ.วิชาการ 

นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 
โดยมี วัต ถุประสงค ์ เ พ่ื อ เผยแพร ่ ผลงาน วิจั ย  การบริ การ
วิชาการ การคิดค ้นสิ่ งประดิษฐ ์  วิทยาการและเทคโนโลยี 
การส ่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน และสังคมท้ังใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และในปี 2557 นี้
เป ็นการครบรอบ 46 ป ีแห ่งการก ่อต้ังมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยได้ด�าเนิน ภารกิจที่มุ ่งเน้นเรื่องการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทางวิชาการได้แก่ 
โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช้โปรแกรม Freeware อบรมการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือ
การท�าผลงาน เสวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรม การบรรยายทาง
วิชาการ เรื่อง จิตรกรรมประติมากรรม วรรณกรรม ดนตรี และ
นาฏศิลป์ บรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า - ให้น่าสนใจ
บนสื่อออนไลน์ การน�าเสนอผลงานครู นักเรียน การพัฒนาความ
เป็นพลเมืองของนักเรียนในพ้ืนที่ เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้
โครงการวิจัยการศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชุมชน และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโรงไฟฟ้าจะนะ 
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 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านและเชิดชู
เกียรติศิลปิน นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว - สัญจร นิทรรศการในการ
บริการวิชาการชุมชน สู่พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิทรรศการ
แสดงพืชสมุนไพร นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเด่นของคณาจารย์ 
และนักศึกษา นิทรรศการโลกทัศน์วิธีสอน : ศตวรรษใหม่ แห่ง
การเปลี่ยนแปลง นิทรรศการการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม
และภาคีเครือข่ายการท�างาน ตลอดจนการแนะแนวการศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ นิทรรศการแสดงผล
งาน และการสาธิตการแปรรูปหอยหวาน การเลี้ยงสาหร่าย
ผมนางร่วมกับสัตว์น�้าและการแปรรูป การใช้น�้าทิ้งจากโรงงาน
ปลาป่น เพื่อใช้ผลิตอาหารส�าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าวัยอ่อน เป็นต้น 
 ด้านการสาธิต และจัดแสดงในงาน ม.อ.วิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่ การสาธิต
การ ให้ความรู้เรื่องเคมีอุตสาหกรรม และความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม สาธิตการท�าขนมต่างๆ สาธิตการท�าอาหาร สาธิต

ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร สาธิตการนวดแพทย์แผนไทย การสร้าง
เสริมสุขภาพ จัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซุ ้มแสดง
การออกก�าลังกายตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยสูงอายุ สาธิตการวิเคราะห์
อาหารทันใจ สาธิตการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์ม สาธิต
การเป่าแก้ว สาธิตการเตรียมสีย้อมวิทยาศาสตร์ สีย้อมธรรมชาติ
และเทคนิคการย้อมสีบาติกและสีจากเปลือกไม้ สาธิตการผลิต
แหนมเห็ด สาธิตวิธีการแปรรูปแหนมเห็ดเป็นอาหารชนิดต่างๆ 
 ด้านการประกวด แข่งขัน และการละเล่น ได้แก่ การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการสาธิต
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา การแข่งขันยิงจรวดขวดน�้า ประกวดเล่า
นิทาน ประกวดหนังสือท�ามือ ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลง
คาราโอเกะ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ แข่งขันเกมส์ เป็นต้น.
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เปิดประชุมนานาชาติด้านการสื่อสารความขัดแย้ง 
และกระบวนการสันติภาพ  ที่ ม.อ.ปัตตานี

 คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตปัตตานี จัดประชุม
นานาชาติเรื่องการสื่อสาร ความขัดแย้ง ลักระบวนการสันติภาพ :
ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้  เมื่อวันที่
21-22 สิงหาคม 2557 โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักวิชาการ 
นักวิจัย สื่อมวลชน  และนักศึกษา  เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน
กิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เช่น เรื่อง จากระเบิด
ถึงป ้ายผ ้าการเปลี่ยนยุทธวิธีการต ่อสู ้ด ้วยอาวุธสู ่การไม ่ใช ้
อาวุธ โดย ศาสตราจารย์  ดร.Stein Tonnesson สถาบันวิจัย
สันติภาพแห่งกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เรื่องระหว่างสอง
ทางเลือกอันเป ็นหายนะ : การใช ้ศักยภาพของสื่อใหม่เ พ่ือ
เปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง  โดย Sanjana Yajitha Hattotuwa
ศูนย์ศึกษานโยบายทางเลือก ประเทศศรีลังกา เรื่อง วารสารศาสตร์
สันติภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดย รศ.ดร.Jake Lynch
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย การเสวนาเรื่องภูมิทัศน์กระบวนการ
สันติภาพในเอเชีย : ความส�าเร็จและสิ่งท้าทาย  โดย Victor Biak
Lian ผู้อ�านวยการปฏิบัติการ Euro-Burma Office กรุงบรัสเซล
ประเทศเบลเย่ียม  Raul Torralba,Initiatives for International
Dialogue  (IID) มินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์  Dr.Kerstin Duell
ที่ปรึกษาและนักวิจัยด้านประเทศเมียนมาร์  การแสวนาเรื่อง
บนเส้นทางสันติภาพ : ชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่
โดย ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  พลตรีนักรบ บุญบัวทอง 
คุณดอน ปาทาน  คุณรุ ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช  คุณรอมฏอน
ปันจอร์  คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  
 การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “บางอย่างที่อยากบอก”
โดยเครือข ่ ายช ่ างภาพชายแดนใต ้  นิทรรศการภาพถ ่าย 
“ เมียนมาร ์ ในห ้ วง เปลี่ ยนผ ่ าน”  โดย Dr .Kers t in  Due l l 
นิทรรศการความรู ้และเวทีเสวนาเรื่องการจัดการความรู ้ เ พ่ือ
การแก้ปัญหาชายแดนใต้” โดยโครงการการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 รศ.ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล
อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์  ก ล ่ า ว ว ่ า
ก า ร ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ ป ั ญ ห า
รากเหง ้าและแรงขับเคล่ือน
ที่ น� า ไปสู ่ความขัดแย ้ งและ
ความรุนแรงมีจ�านวนมาก ทั้งมิติการเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และภาคประชาสังคม แต่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร
ค ่อนข ้างมีจ�ากัด ทั้งที่องค ์ความรู ้ด ้านน้ีเป ็นประเด็นส�าคัญ
ต่อกระบวนการสันติภาพทั้งในเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย เวทีประชุมนานาชาติในครั้งน้ี เป็นการเปิดโอกาสของ
นักวิจัย นักวิชาชีพ และทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันค้นหาบทบาท
ของการส่ือสารในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งและความรุนแรง
ไปสู่สันติภาพ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับความเข้าใจและ
เห็นหนทางคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น

 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร ์ ภิรมย ์ศรี
ผู ้อ�านวยการสถานวิจัยความขัดแย ้ง
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า นับต้ังแต่
เกิดเหตุการณ์ความไม ่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศต่างๆ เดินทางมา
ศึกษาวิจัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจ�านวนมาก ซึ่งท�าให้
เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้ในด้านต่างๆ โดยคณะวิทยาการ
สื่อสาร ได ้มีการพัฒนาองค์ความรู ้ด ้านวารสารศาสตร ์เ พ่ือ
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สันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ และสถานวิจัยความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ความขัดแย้งและความรุนแรง ส่วนศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต ้  พัฒนาองค ์ความรู ้ เ ก่ียวกับกระบวนการสันติภาพ
 ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตร ์ภิรมย ์ศรี   เป ิดเผยเพ่ิมเติมว ่า  
การจัดประชุมในครั้งนี้ได ้น�าองค์ความรู ้จากหน่วยงานต่างๆ 

ก�าหนดเป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง 
การสื่อสาร ความขัดแย้ง ลักระบวนการสันติภาพ : ภูมิทัศน์
ความรู ้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
โดยมุ ่งอธิบายว่า ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนทุกแห่งล้วนต้องแก้ไข
ด้านวิถีทางการเมืองและกระบวนการสื่อสารที่มีพลัง
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นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข จากโครงการ

กระทิงแดง U Project

 “กลุ ่มทอรักทอรุ ้ง”   นักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยา ชั้นปีท่ี 4 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาการแพทย์และสาธารณสุข จากโครงการ
กระทิงแดง U Project ในผลงาน “โครงการเพื่อนใจ Delivery”  รับเงิน
รางวัล 300,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัลประทาน
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โดยมี คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา เป็นผู ้แทนพระองค์ 
ในการมอบรางวัลเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ณ ลานอีเดน 2
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 อาจารย์หริรักษ์  แก้วกับทอง  อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิดเผยว่า
โครงการกระทิงแดง U Project เป็นกิจกรรม
ท่ีเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมใช้ทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพทางอาชีพท่ี เป ็นพลังใจให ้สังคมไทยใน 4 สาขา
เพ่ือท�างานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ส่วนรวม  ประกอบด้วย
สาขาเกษตรกรรม  สาขาการศึกษา สาขานวัตกรรมเพ่ือวิสาหกิจ
ชุมชน และสาขาการแพทย์และสาธารณสุข  ซึ่งกลุ่มของนักศึกษา
ม.อ.ปัตตานี  ใช้ชื่อว่า กลุ ่มทอรักทอรุ ้ง มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ์  วิทยาเขตป ัตตานี   มีสมาชิกรวม 10 คน ได ้แก ่  
นายอิบรอเฮ็ม ตุสาตู  นายฟุรกอน อาแวกาจิ นางสาวกาสิมา
กึจิ  นางสาวฟิรดาวส์ รอยิง  นางสาวนูรมานีรี  สุติรันดร์  นางสาวนาฟีซะห์ 
มะลี  นางสาวฟาซีลา ฮามะ  นางสาวเจะฮาซียะห์ เจะอุมา
นางสาวอัสมะ บือแน  นางสาว มารีแย ยะโก๊ะ  ชั้นปีที่  4
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ส่งโครงการเพ่ือนใจ Delivery  เข้าร่วม

ป ร ะ ก ว ด จ น ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ ส า ข า ก า ร แ พ ท ย ์ แ ล ะ
สาธารณสุข  อันเนื่องจากผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงได้น�าความรู้ที่ก�าลังศึกษา
อยู่โดยการน�าเอาศาสตร์และศิลป์ด้านจิตวิทยา ผนวกกับใช้หลัก
ศาสนวิถีตามแบบอิสลาม การท�าฮาลาเกาะฮ คือ การแลกเปลี่ยน
แบ่งปันเรื่องราวของแต่ละคน ภายใต้แนวคิด Think Care Share 
Love ร่วมกันคิด ร่วมกันดูแล ร่วมกันแบ่งปันซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิด
ความรักอันยิ่งใหญ่ ส่งเสริมให้มีก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตต่อไป
 นายฟรุกอน อาแวกาจิ ประธานกลุ่มทอรักทอรุ้ง มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิดเผยถึงโครงการเพ่ือนใจ 
Delivery  ว่า  จากจิตวิญญาณความเป็นเด็กปอเนาะ ที่เคยประสบ 
เคยรับรู้ถึงความรุนแรงที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่อันส่งผลกระทบต่อเด็กๆ
ในพื้นทีทั้งทางกายและใจยากต่อการเยียวยา  ความฝังใจในทางลบ
เปรียบเสมือนบาดแผลใจท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ แต่จะฝังลึกเกาะ
กินใจไปเรื่อยๆ ท�าให้เกิดอาการทางจิตใจ จึงได้รวมกลุ่มขึ้นเพ่ือ
น�าศาสตร์และศิลป์ ท่ีได ้ศึกษา อาทิ รายวิชาจิตวิทยาชุมชน  
สามารถน�าความรู้ใช้ในการวิเคราะห์สภาพชุมชน รายวิชาจิตวิทยา
พลวัตรกลุ่ม สามารถใช้ศาสตร์ดังกล่าวมาท�ากิจกรรมกระชับความ
สัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจ สร้างความคุ้นเคย  รายวิชาการให้
การปรึกษาแบบกลุ่ม น�าส่วนนี้เป็นกลไกการสื่อสารอันอ่อนโยน
เพ่ือลดความกดดันทางจิตใจ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน
ในโรง เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ�า เภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
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	 4	1.	ปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดความรอนจากไอดิน	
	 42.	หลีกเลี่ยงการใชเฟอร์นิเจอร์ที่อมความรอน	เชน	เกาอี้นวม	หรือ	
	 		 สักลาดในหองปรับอากาศ	
	 43.	เลือกซื้อพัดที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง	
	 44.	ถาไมจําเปน	ควรใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ	
	 45.	ใชหลอดผอมจอมประหยัด	
	 46.	ใชบัลสาสต์อิเลกทรอนิกส์คูกับหลอดผอมจอมประหยัด	
	 47.	ใชโคมไฟที่มีแผนสะทอนแสง	เพื่อชวยกระจายความสวาง	
	 48.	ใชสีออนตกแตงอาคาร	เพื่อลดอุณหภูมิจากภายนอกอาคาร	

108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน

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

	 49.	ใชหลอดไฟที่มีวัตต์ตํ่าสําหรับการเปดไฟไวทั้งคืน
	 50.	ติดตั้งไฟเฉพาะจุดแทนการเปดไฟทั้งหอง	
	 51.	ใชสีออนภายในอาคาร	เพื่อทําใหหองสวางขึ้น	
	 52.	ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากที่สุด	
	 53.	ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่ตองการแสงสวางนอย	
	 54.	ปดตูเย็นใหสนิททุกครั้งหลังปด
	 55.	ไมควรเปดตูเย็นบอย	หรือนําของรอนเขาแชในตูเย็น
	 56.	ตรวจสอบขอบยางประตูตูเย็นไมใหเสื่อม

รวมพลัง
ราชการไทย

ลดใช้พลงังาน (ตอจากฉบับเดือนกรกฎาคม	2557)

ในพ้ืนที่ จ�านวน 5 โรงเรียน คือโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โรงเรียน
ศาสนูปถัมภ์  โรงเรียนสตรีพัฒนาศึกษา โรงเรียนดารุลบารอกะฮ 
 โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ 
 นายฟรุกอน อาแวกาจิ เป ิดเผยเพ่ิมเติม
ว ่า  คณะผู ้จัดโครงการได ้มีการลงพ้ืนท่ีเ พ่ือ
ด�าเนินกิจกรรม สร ้างสัมพันธภาพระหว ่าง
คณะผู้จัดโครงการกับผู้เข้าร่วมโครงการ มีการ
ส�ารวจปัญหา การใช้กระบวนภายใต้แนวคิด 
“Thing Care Share Love” ปรับกระบวนทัศน์
ทิศทางความคิดให้กับเด็กนักเรียน เพ่ือให้เกิดการรวมพลังทาง
กระแสความคิดมีทัศนคติท่ีถูกต้องไม่บิดเบือนไปจากความเป็น
จริง ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิต 
และเพ่ือให้โครงการเกิดความย่ังยืนย่ังยืน ได้จัดกิจกรรมค่าย
อบรมเครือข่ายแกนน�าเยาวชนต้นกล้า โดยจัดฝึกอบรมทักษะ
พ้ืนฐานการให้ค�าปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น ให้แก่เครือข่าย
แกนน�าเยาวชนต้นกล้าท่ีมีความสมัครใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้ค�าปรึกษาทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ�าศูนย์

การปรึกษาและการทดสอบทางจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการใช ้
เทคนิคการให้การปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  และกิจกรรมถอด
บทเรียน ที่เป็นประสบการณ์จริงและวิธีการแก้ปัญหาเยียวยา
เมื่อประสบเหตุ จากนั้นน�ามาถอดบทความเป็นกองทุนหนังสือ 
เพ่ือถ่ายทอดให้เยาวชนท่ีได้รับผลกระทบจากความไม่สงบใน
พื้นที่ได้อ่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตบนโลกนี้ต่อไป
 ส�าหรับผู้ชนะเลิศโครงการ “กระทิงแดง U PROJECT” อีก 
3 สาขาคือ กลุ่ม Volunteer จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้
รับรางวัลชนะเลิศสาขาเกษตรกรรม ในผลงานโครงการปศุสัตว์
อินทรีย ์ วิถีพอเพียงและย่ังยืน กลุ ่ม TTC Accounting จาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
สาขาการศึกษา ในผลงานโครงการบัญชีพอเพียง เพ่ืออนาคต
ของน้อง กลุ่มนอร์ท-เชียงใหม่ สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขานวัตกรรม
เพ่ือวิสาหกิจชุมชน ในผลงานโครงการประยุกต์ใช ้พลังงาน
สะอาดเพื่อพัฒนาการผลิตชาด�าชนิดซองส�าหรับเกษตรกร
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ผลงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลใน 
Thailand Kaizen Award 2014

      บุคลากรศูนย์เครื่องมือ
กลาง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ์  วิทยาเขตป ัตตานี
ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน
เข้าประกวดในรายการ Thailand
Kaizen Award    2014      ของสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
จ�านวน 2 ผลงาน และ 2 รางวัล
 รายงานข ่าวจากคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว ่า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ส่งผล
งานเข้าร่วมประกวด Thailand Kaizen Award 2014 ของสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) จ�านวน 2 ผลงาน ได้แก่ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง HPLC โดยทีมฝ่าดงระเบิด ประกอบด้วย
นายพิสิฐ ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี และนาสาวมานาล สะมะแอ
ในประเภท Kaizen for Office (KO) และ โครงการ RIMS โดย 

นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี ในประเภท Kaizen Suggestion 
System (KSS) ซึ่งผลงานทั้ง 2 ประเภท ได้ส่งเอกสารในรอบ
คัดเลือก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 และได้ผ่านการคัดเลือกรอบ
เอกสารเป็น 1 ใน 16 ทีม ในประเภท Kaizen for Office (KO) และ 
29 ทีม ในประเภท Kaizen Suggestion System (KSS) จาก
ทั่วประเทศ 
 และเมื่อเดือนเมษายน 2557 ได้ผ่านการน�าเสนอผลงาน
รอบคัดเลือกเพ่ือเข้าสู ่รอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบชิงชนะเลิศ
มีทีมเข้ารอบจ�านวน 12 ทีม ในประเภท Kaizen for Office (KO)
และ 16 ทีม ในประเภท Kaizen Suggest ion System 
โดยได้มีการน�าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันท่ี 5-7 
สิงหาคม 2557 มีผลสรุปการแข่งขัน ดังนี้
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง HPLC โดยทีมฝ่าดง
ระเบิดได้รับรางวัล Gold Award ประเภท Kaizen for Office และ
โครงการ RIMS  โดย นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี  ได้รับรางวัล
Bronse Award ประเภท Kaizen Suggestion System 

 หน ่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจ�าปี 2557 ภายใต้โครงการ PRE SCI 
TECH NEW STUDENT CAMP  เมื่อวันที่ 7-28 มิถุนายน 2557  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับพ้ืนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปี2557 ตลอดจนพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา

 นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง นักกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์  วิ ท ย า เ ข ต ป ั ต ต า นี  ก ล ่ า ว ว ่ า
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่เป็นต้นแบบ
โครงการในการพัฒนานักศึกษาใหม่ในรั้วอุดมศึกษา  
การให้ความส�าคัญกับความพร้อมทางจิตใจ กาย 
อารมณ์ และสติปัญญา เป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
สู่รั้วมหาวิทยาลัย กว้างขึ้นได้อย่างมีความสุข เข้าใจความแตกต่างของสังคม พร้อมยอมรับ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งโครงการครั้งน้ี มีการปรับพ้ืน
ฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบ วิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานของคณะฯ นอกจากน้ี นักศึกษายังได้
พัฒนาทักษะต่างๆ  ผ่านกิจกรรมกระบวนการ เช่น กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม How to Be an Impeccable PSU Student กิจกรรม
แนะน�าสถานที่ต่างๆบริเวณคณะ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อมที่ดี 
สร้างความภาคถูมิใจกิจกรรม Communication and collaboration 
กิจกรรม Critical Thinking and Problem Solving กิจกรรม Rusamelae 
life กิจกรรมกีฬาและความสัมพันธ์ กิจกรรม Science and Technology
life and Career skills กิจกรรม Initiative and Self Direction (Manage
Goals and Time ) กิจกรรม Leadership and Social Responsibility
กิจกรรม Social and Cross cultural Skills กิจกรรม “worldwide walk”
กิจกรรม “Creative and Innovations Skills” กิจกรรม “On the floor”
Information and Media Literacy  เป็นต้น
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  ผศ.นพพร  เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
น�าคณะบุคลากรมหาวิทยาลัย ร ่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวาย
พระพร 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

  ชาวสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  โดยในภาคเช้าประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุม โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกูล ภาคค�่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อ.เมือง จ.ปัตตานี 

  กองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี  จัดโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรมษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  โดยขุดลอก
คูระบายน�้า ภายในวิทยาเขตปัตตานี  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557

ชาวสงขลานครินทร์ พร้อมใจเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี
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   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก ่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ใน 5 จังหวัดภาคใต้ เป็นปีท่ี 15 เมื่อวันที่   29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โดยมีคณะ หน่วยงานที่ เข ้าร ่วมกิจกรรม รวม 35 คณะหน่วยงานกิจกรรม
ประกอบด้วยการบรรยายเก่ียวกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสิทธิประโยชน์เมื่อได้เข้าศึกษา นิทรรศการ
และกิจกรรมสันทนาการ  แจกเอกสาร ของที่ระลึกและตอบข้อซักถาม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  10,000 คน

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ่  จัดงานสานสัมพันธ ์ ส่ือมวลชนเมื่อ วันที่  15 กรกฎาคม 2557
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีส่ือมวลชน ผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้องมาร่วมงานกว่า 200 คน กิจกรรม
ประกอบด้วยการแถลงข่าวการจัดงาน ม.อ.วิชาการ โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน ผศ.ทวีศักดิ์ 
นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ตันรัตนกุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดการ
ทรัพย์สิน คณะวิทยาศาสตร์, การน�าเสนองาน “วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์” โดย รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา, การน�าเสนอผลงานเด่น /แนะน�าหน่วยงานใหม่ แนะน�าศูนย์บริการวิชาการ โดยรศ.นพ.พุฒิศักด์ิ 
พุทธวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและบริการวิชาการ รักษาการผู ้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาเขตตรัง “การถอดแบบสถาปัตยกรรมอนุรักษ์อาคารเก ่าตรัง” โดยอาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู, คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี “คณะพยาบาลศาสตร์ท่ีเป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์” โดย ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี , คณะการบริการและการท่องเท่ียววิทยาเขตภูเก็ต ห้องฝึกปฏิบัติการ “เครื่องบินจ�าลอง”
โดย รศ.ดร. ปรารถนา กาลเนาวกุล คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียวโดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน.
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คณะวิทยาการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี
  • (นิเทศศาสตรบัณฑิต) สาขานิเทศศาสตร์
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปบัณฑิต) สาขาวิชาทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง
  • (ศิลปบัณฑิต) ศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง), ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  •  ( รัฐศาสตรบัณฑิต)  สาขาการปกครอง,  ความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ,  นโยบายสาธารณะ 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

 

บัณฑิตศึกษา

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

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา, เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, หลักสูตรและการสอน, 
การวัดผลและวิจัยการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน, การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
  •  (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู
  นักศึกษาท่ีเ รียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  จะได้ รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเ ร็จการศึกษา
  ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
 เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตร ี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย, สาขาภาษาจีน, สาขาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), 
สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา, สาขาภาษาอาหรับ, สาขาภาษาญี่ปุ่น, สาขาภาษาเกาหลี, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษา
ฝร่ังเศส, สาขาภาษาเยอรมัน, สาขาการจัดการสารสนเทศ, สาขาประวัติศาสตร์, สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขา
พัฒนาสังคม, สาขาปรัชญา
  • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ, เศรษฐกิจอาเซียน
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาภูมิศาสตร์
  • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การบัญชี
ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาภาษาไทย, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาพัฒนาสังคม, สาขาการจัดการ
สารสนเทศ
ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์,  วิทยาศาสตร์นิเทศ, วิศวกรรมเคมี
ระดับปริญญาโท
  เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,  
ชีววิทยาประยุกต์, เทคโนโลยีการประมง,    คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
  เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

ระดับปริญญาตรี
        • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา, สาขากฎหมายอิสลาม, สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  
สาขาตะวันออกกลางศึกษา
         • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) สาขาการสอนอิสลามศึกษา
         • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
ระดับปริญญาเอก
         • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 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 ในสาขาที่
  สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้
   และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
 3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
  ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง
  ปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
  ให้แก่บัณฑิต


