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 นายกอ เบล  สะมาแอ  นายกสโมสร นักศึ กษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ว่า สโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพร้อมในการ
ต้อนรับนักศึกษาใหม่และประสานการท�างานระหว่างสโมสรนัก
ศึกษาฯ กับพ่ีแกนหอพักเพ่ือร่วมกันดูแลนักศึกษาใหม่ในช่วงการเต
รียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 10 สิงหาคมน้ี และ
กิจกรรมการรับน้องของคณะฯ
 “เราต้ังระบบสโมสรของเรา คือ อยากให้น้องๆ มีความสุขใน
มหาวิทยาลัย ให้น้องๆตระหนักถึงหน้าที่การงาน การเรียน ตลอดจน
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยส�าหรับการดูแลนักศึกษาใหม่มีการแบ่ง
หน้าที่ระหว่างพี่แกนหอพักและพี่ๆ สโมสรนักศึกษา เราก็ให้พี่หอมา
รับน้องท่ีหอพัก ให้พ่ีหอมาท�ากิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษาใหม่และ
มารวมตัวกันเป็นหมู่คณะ ให้พ่ีปี 2 เป็นผู้ดูแลน้องทั้งหมด พ่ีหอจะ
มีหน ้าท่ีไปรับและส ่งน ้องโดยพร ้อมเพรียงกันเป ็นระเบียบ”
นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์กล่าวและว่า
 ตั้งแต่ท่ีนักศึกษาใหม่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย ยังไม่พบ
ปัญหาอะไรมากนัก อาจมีบ้างในขั้นตอนการรายงานตัวเนื่องจาก
เอกสารหลักฐานไม่ครบแต่ก็สามารถแก้ไขไปได้ด้วยดี ส�าหรับเรื่อง
การปรับตัว นักศึกษารุ่นพี่ก็ได้ให้ค�าแนะน�า เช่น การปรับตัวการอยู่
ร่วมกันกับเพ่ือนใหม่ๆ และเรียนรู้เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม เชื่อว่า
นักศึกษาใหม่สามารถเรียนและอยู่ที่ ม.อ.ปัตตานีได้อย่างมีความ
สุข ส่วนความกังวลว่าอาจจะมีการรับน้องรุนแรง ตนยืนยันว่าเรื่องนี้
สบายใจได้รุ่นพ่ีทุกคนทราบดีว่าต้องดูแลน้องอย่างไรและสโมสร
นักศึกษาฯ ก็มีระบบรองรับการท�ากิจกรรมการรับน้อง

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี รายงาน

 “สโมสรนักศึกษาฯได้ท�าข้อตกลงกันปีน้ีไม่มีระบบรุนแรงจะ
ใช้ระบบรับน้องที่สร้างสรรค์ให้น้องมีความสุขมากกว่า และให้ความ
มั่นใจกับผู้ปกครองด้วยว่าจะดูแลน้องนักศึกษาใหม่อย่างดีไปจน
จบการศึกษาขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียน
ที่นี่” นายกอเบล สะมาแอ กล่าวเพิ่มเติม
 นายกันตพิชญ ์  เสนาธิบดี  นักศึกษาชั้นป ี ท่ี  1  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จาก จ.สงขลา กล่าวว่า รู้สึก
ประทับใจที่รุ ่นพ่ีดูแลอย่างดีและตนก็มีความตั้งใจที่อยากจะมา
เรียนที่ ม.อ.ปัตตานี เพราะว่าชอบคณะและวิชาเอกที่เลือก และรู้สึก
ประทับใจที่ได้เรียนรู้เรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม
 “ผมว่ามันก็โอเคนะ วัฒนธรรมก็หลากหลาย ได้มาเรียนรู้
อะไรหลายอย่างที่นี่ รู้สึกประทับใจกับรุ่นพี่มากๆ ดูแลเทคแคร์อย่าง
ดี ก็อยากจะบอกเพื่อนๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน 3 จังหวัดว่าไม่ได้น่ากลัวอะไร 
อยากให้มองคณะ/เอกที่ชอบให้ความส�าคัญมากกว่ามายาคติหรือ
ทุกอย่างที่คุณคิดเอาไว้ ถ้าคุณไม่ได้มาสัมผัสจริงๆ ตอนนี้อยู่หอพัก
สหกรณ์ฯ มีพ่ีแนะน�า ก็เลยมาอยู่หอพักน้ี มีเมทเป็นรุ่นพ่ี อยู่กัน 2 
คน พ่ีที่หอพักนักศึกษา ดูแลเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าหอพักจะไกลสัก
หน่อย เดินมาก่อนในช่วงแรกๆ หลังจากนั้นค่อยใช้ยานพาหนะ
ส่วนตัว” นายกันตพิชญ์ เสนาธิบดี กล่าวเพิ่มเติม
 นางสาวสุไรณี นิมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จาก 
อ.บันนังสตา จ.ยะลา กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้มาเรียนที่ ม.อ.ปัตตานี 
เพราะเป็นความใฝ่ฝัน และอยากมาเรียนท่ีนี่ พ่อแม่ผู้ปกครองก็
สนับสนุนให้มาเรียน

นายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยืนยันรับน้องใหม่
ไม่รุนแรง นักศึกษาใหม่บอกเลือกเรียนที่ ม.อ.ปัตตานี

เพราะได้เรียนสาขาวิชาที่ชอบและได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรม
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นายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยืนยันรับน้องใหม่

ไม่รุนแรง นักศึกษาใหม่บอกเลือกเรียนที่ ม.อ.ปัตตานี

เพราะได้เรียนสาขาวิชาที่ชอบและได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรม

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

คณะวิทยาการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมใหม่ของแม่พิมพ์ผ้าบาติก

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สนใจเลือกเข้าศึกษาสาขาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ โภชนศาสตร์ และสาขาการปกครอง สูงสุด 3 อันดับแรก

ม.อ.ปัตตานีพัฒนา Application บนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้ปกครอง

และนักศึกษา สามารถรับทราบผลการเรียน และข่าวสารต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

ม.อ.ปัตตานี เผยผลส�ารวจความคิดเห็น ประชานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

และ 4 อ�าเภอสงขลา ต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพของรัฐ

พบร้อยละ 81.2 ให้ความเชื่อมั่นในการบริหารของรัฐบาล

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดงาน ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี 

เชื่อมั่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะช่วยแก้ปัญหาและ

พัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน

นักกีฬาเรือยาวร่วม 50 ทีม ร่วมการแข่งขันเรือยาว

เทิดไท้องค์ราชันที่ปัตตานี

“ศรีตรังช่อใหม่” มั่นใจคุณภาพการศึกษาของ ม.อ.ปัตตานี ไม่ห่วง

สถานการณ์ความไม่สงบ แต่จะท�าหน้าที่การเป็นนักศึกษาให้ดีที่สุดเพื่อ

ตนเองและพ่อแม่

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

 “เป ็นความฝ ันของหนูค ่ะ หนูชอบ ม.อ.มากค ่ะ เป ็น
มหาวิทยาลัยที่กว้างขวาง ได้รับประสบการณ์ท่ีดี มีรุ ่นพ่ีคอย
สนับสนุนด้วยว่ามาเรียนที่ ม.อ.ปัตตานี ดีอย่างไร ท�าให้ตนเองมี
ความมั่นใจมากขึ้น ส�าหรับการเลือกตัดสินเรียนท่ีน่ีได้รับค�าแนะน�า
จากพ่อแม่ รุ่นพี่ แต่การตัดสินใจจริงๆ คือ ตัวเอง เพราะชอบอยาก
มาเรียนที่นี่ ชอบคณะและวิชาเอกที่เรียน ตอนนี้อยู่หอพัก 7 หอพักก็
สะดวกสบายดีรู้สึกชอบ อยู่กันทั้งหมด 4 คน ตอนนี้ก็ก�าลังท�าความ
รู้จักเพื่อนใหม่ให้มากขึ้นทั้งเพื่อนที่มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยกันและเพื่อนต่างพื้นที่” นางสาวสุไรณี นิมิ กล่าวเพิ่มเติม
 ตนขอขอบคุณพ่อแม่ที่ท�าให้ตนเองมีวันนี้ พ่อแม่เป็นก�าลังใจ
ที่ส�าคัญส�าหรับตนเอง ตอนนี้มีความสุข และภูมิใจในตนเองที่ได้มา
ตามความฝันของตนเองและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีท่ีสุดจนจบ
การศึกษา



 อาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เผยแพร่ผลงานการพัฒนาแม่พิมพ์ผ้าบาติกในการเสวนา “วิจารณ์ วิจัย 

วิจักษณ์” ครั้งที่ 5  หัวข้อ “จากภูมิปัญญาชายแดนใต้สู่นวัตกรรมแม่พิมพ์

ผ้าบาติก” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ 

โดยมี อาจารย์ก�าธร เกิดทิพย์ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรนวัตกรรมการ

ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรน�าเสนอผลการศึกษา ซ่ึงเป็นส่วน

หนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก เร่ือง การพัฒนาแม่พิมพ์ผ้าบาติก 

(A development of Modular Batik) สาขาศิลปะการออกแบบ

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 อาจารย์ก�าธร เกิดทิพย์ อาจารย์
ประจ�าหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ
และสร้างสรรค์สื่อ คณะวิทยาการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี กล่าวว่า จากการศึกษาเรื่อง
ภูมิปัญญาชายแดนใต้สู่นวัตกรรมแม่พิมพ์
ผ ้าบาติก พบว่า แม่พิมพ์ผ ้าบาติกใน
ประเทศไทยมักใช้วัสดุที่มีความคงทนน้อย 

ท�าให้เสียหายง่ายจากความร้อน และการสร้างสรรค์ลายบาติกยัง
ยืดหยุ่นน้อย ประกอบกับมีช่างท้องถ่ินที่ผลิตแม่พิมพ์ผ้าบาติกได้ใน
พ้ืนท่ีมีน้อยท�าให้ผู้ประกอบการจ�านวนมากมักซื้อแม่พิมพ์มาจาก
ประเทศมาเลเซีย  ตนเห็นว่าเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงควรศึกษาวิธี
การท่ีจะอนุรักษ์แม่พิมพ์ผ้าบาติกขึ้น เลยกลายเป็นผลงานการ
พัฒนาแม่พิมพ์ผ้าบาติกดังกล่าว
 “การพัฒนาแม่พิมพ์ผ้าบาติกมาจากการเก็บข้อมูลทั้งศึกษา
เอกสาร สัมภาษณ์บุคคล และทดลองด้วยการน�าไปใช้พิมพ์ลายผ้า
บาติกกับกลุ่มที่ผลิตผ้าบาติกจริง เช่น เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้อง
ถ่ินขุนละหาร ต.ละหาร อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส ฯลฯ พร้อมท้ังน�าปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ท่ีพบมาปรับปรุงแก้ไขให้แม่พิมพ์สามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสามารถ
สร้างสรรค์ลายผ้าบาติกใหม่ๆ ได้ด้วย” อาจารย์ก�าธร เกิดทิพย์ 
กล่าวเพิ่มเติม
 แนวคิดการพัฒนาแม่พิมพ์ผ้าบาติกนั้น มาจากแนวคิดเรื่อง
โมดูลาร์ (Modula) ท่ีเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถประกอบเข้า
ด้วยกันและแยกชิ้นส่วนได้ จึงท�าให้การสร้างสรรค์ลายผ้าบาติกมี
ความยืดหยุ่นใช้แม่พิมพ์เดียวแต่สามารถเปลี่ยนเป็นลายผ้าบาติก

คณะวิทยาการสื่อสาร เผยแพร่
ผลงานนวัตกรรมใหม่ของ
แม่พิมพ์ผ้าบาติก

รูปแบบต่างๆ ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต โดยแม่พิมพ์ที่
ผลิตขึ้นมีทั้งที่ผลิตจากโลหะและไม้ ทั้งสองประเภทจะให้ลายที่แตก
ต่างกัน นอกจากนี้ยังได้สร้างแม่พิมพ์เพื่อผลิตเป็นลายต่างๆ โดย
เอาจุดเด่นของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มาประยุกต์ใช้ ท้ังจาก
อาหารการกิน เช ่น ข ้าวย�าเบญจรงค์ ขนม ฯลฯ สีน�้าทะเล
ภาพจ�าทางประวัติศาสตร์ ภาพตัวแทน ท�าให้ได้ลายผ้าบาติกใหม่ๆ 
และมีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
 อาจารย์ราตรี อิสสระโชติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กล่าว
เ พ่ิม เติมว ่ า  วิทยา ลัยอาชี วศึ กษามีการสอนวิชา เ ก่ียว กับ
ลายผ้าบาติกด้วย และยังได้ให้นักศึกษามาเรียนรู้กับครูภูมิปัญญา
หรือผู้ประกอบการแต่ไม่ได้สอนเก่ียวกับแม่พิมพ์ผ้าบาติก การเข้า
ร ่วมรับฟังการน�าเสนอผลการศึกษาของอาจารย์ครั้ง น้ีท�าให้
เห็นแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ลายผ้าบาติก ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและอาจมีการเชิญอาจารย์
ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาต่อไป
  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  อาจารย์ก�าธร
เกิดทิพย์ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบและ
สร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี โทร. 073-349-692

วารสารข่าว ศรีตรัง
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 ผลการรับนัก ศึกษา ระดับปริญญาตรี  เข ้ าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีผู ้สนใจเลือก
เข้าศึกษา สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ สูงสุด 
148 % , สาขาโภชนศาสตร์และการก�าหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 145% สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 140% 
 รายงานจากท่ีประชุมกรรมการประจ�าวิทยาเขตปัตตานี เมื่อ
คราวประชุมครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 แจ้งว่า
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ได้ด�าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ มีจ�านวนนักศึกษา
ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จ�านวน 2,289 คน ทั้งนี้สาขา
วิชาท่ีมีผู้สนใจเลือกเข้าศึกษาสูงสุดเกินเป้าหมายการรับ สามารถ
เรียงตามล�าดับได้ดังนี้ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะ
รัฐศาสตร์ แผนการรับ 50 คน รับจริง 74 คน  คิดเป็นร้อยละ 148.00,
สาขาโภชนศาสตร์และการก�าหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แผนการรับ 60 คน รับจริง 87คน คิดเป็นร้อยละ
145.00 , สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ แผนการรับ 50 คน 
รับจริง 70 คน คิดเป็นร้อยละ140.00 ,คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี แผนการรับ 40 คน รับจริง 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 122.50, สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ แผนการรับ 40 คน  รับจริง 48 คน คิดเป็นร้อยละ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สนใจเลือกเข้าศึกษา
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โภชนศาสตร์
และสาขาการปกครอง สูงสุด 3 อันดับแรก

120.00, สาขานโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ แผนการรับ 50 คน  
รับจริง59 คน คิดเป็นร้อยละ118.00, สาขาการปกครองท้องถ่ิน 
คณะรัฐศาสตร์ แผนการรับ 50 คน รับจริง 57คน คิดเป็นร้อย
ละ114.00, สาขาภาษาอังกฤษ คณะคณะศึกษาศาสตร์ แผนการรับ 
40 คน รับจริง 44 คน คิดเป็นร้อยละ110.00, สาขาการสอนอิสลาม
ศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษาแผนการรับ 60 คน รับจริง 64 คน คิด
เป็นร้อยละ106.67, สาขาเคมี-ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แผนการรับ 50 คน รับจริง 51 คน คิดเป็นร้อยละ102.00, 
สาขาอิสลามศึกษา (นานาชาติ) วิทยาลัยอิสลามศึกษา แผนการรับ 
50 คน รับจริง 51 คน คิดเป็นร้อยละ102.00  
 คณะที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาเกินจ�านวนแผนการรับ ได้แก่ คณะ
รัฐศาสตร์ มีผู้สนใจเข้าศึกษา คิดเป็นร้อยละ 130  (แผนรับ 200 คน 
รับจริง 260 คน) และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
มีผู้สนใจเข้าศึกษา คิดเป็นร้อยละ 122.50 (แผนรับ 40 คน รับจริง 
49 คน) ) ส่วนคณะอื่น ๆ มีผู้เลือกเข้าศึกษาเรียงตามล�าดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย
อิสลามศึกษา คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์  คณะ
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  และคณะศิลปกรรมศาสตร ์  
ตามล�าดับ.
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พัฒนา iPSU 
Mobile Application บนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพ่ือให้ผู้
ปกครองและนักศึกษา สามารถรับทราบ ข้อมูลข่าวสาร ผลการเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบหนี้สิน วินัยนักศึกษา และทุนการ
ศึกษา เป็นรายบุคคล
 ผ ศ . น พ พ ร  เ ห รี ย ญ ท อ ง
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและ
กายภาพ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว ่า 
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้พัฒนา
โปรแกรมประยุกต ์บนสมาร ์ทโฟน
(Application : App.) เพ่ือการสื่อสาร
สั ม พั น ธ ์  ภ า ย ใ น ก ลุ ่ ม บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ปกครอง 
ซึ่งเรียกว่า iPSU Mobile Application 
ซึ่ง i ย่อมาจาก information หรือข่าวสาร โดยมี 3  App. คือ PSU 
ได้แก่ 1) P คือ Parental หมายถึงผู้ปกครอง 2) S คือ Student หมาย
ถึงนักศึกษา  และ 3) U คือ University staffs หมายถึงบุคลากร
มหาวิทยาลัย 
 ในส่วนของ 2App. แรก คือ P และ S ส�าหรับผู้ปกครอง และ
ส�าหรับนักศึกษา จะมีลักษณะคล้ายกันกัน คือน�าเสนอข้อมูลในมุม
มองข้อมูลเฉพาะตัวของนักศึกษาเอง และข้อมูลของนักศึกษาท่ีผู้
ปกครองดูแล  ข้อมูลที่น�าเสนอ ด้านต่าง ๆ เช่น  ผลการเรียนของ
นักศึกษา  การ เข ้ า ร ่ วม กิจกรรมของนัก ศึกษา ท่ีคณะและ
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ ตรวจสอบหนี้สิน 
การโอนเงินกู้ กรอ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต) 
และกยศ.( กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)   วินัยนักศึกษา ตลอด
จนรับทราบข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขต
ปัตตานี ชี้แจงว่า โปรแกรม iPSU Mobile Application นี้ นายสริกีร์ 
เอียดตรง โปรแกรมเมอร์ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น ตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี เพื่อน�า
ข้อมูลและสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ จากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่จาก
การพัฒนาของทีมโปรแกรมเมอร์แต่ละท่านที่รับผิดชอบแต่ละ
ภารกิจได้พัฒนาข้ึน เช่นระบบการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต 
ระบบติดตามหนี้สิน ระบบรายงานผลการศึกษา ระบบกิจกรรม และ
ระบบวินัยนักศึกษา เป็นต้น  ทั้งนี้โปรแกรม iPSU Mobile Application 
เป็นโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ท่ีรองรับระบบ
ปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการแบบ iOS ซึ่งผู้ปกครอง 
และนักศึกษาสามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวมาใช้ได ้
ผ่านคลังเก็บแอพพลิเคชั่นของ Google play และ App Store โดย
ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ง่ายๆ ด้วยการใช้หมายเลข
บัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก คู่กับหมายเลขโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนซึ่งได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา ส่วนนักศึกษาก็
สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ผ่าน PSU Passport ที่มหาวิทยาลัย
ออกให้ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพ่ือเป็นกุญแจผ่านเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เช่น  ระบบสารสนเทศนักศึกษา  ระบบเครือข่ายไร้สาย  PSU  WiFi  
เป็นต้น
 รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขต
ปัตตานี เปิดเผยต่อไปว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยก�าลังเตรียมการในการ
พัฒนา iPSU Mobi le Appl icat ion ส�าหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถเข้าใช้งานในระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
การตรวจสอบเงินเดือน หน้ีสิน เงินยืม เรื่องภาระงานด้านอื่นๆ อีก
หลายด้าน รวมทั้งการรับทราบข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้อีกช่อง
ทางหนึ่ง  ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน .

ม.อ.ปัตตานีพัฒนา Application 
บนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้ปกครอง
และนักศึกษา สามารถรับทราบ
ผลการเรียน และข่าวสารต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

 ติดตั้งชนวนกันความร้อน
 “ฉนวนกันความร้อน” เพื่อป ้องกันความร้อนไม่ให ้ เข ้ามาในบ้าน วัสดุ

พวกน้ีมีหลายชนิดและหลายประเภทสามารถเลือกใช้ได ้ตามความต้องการ และมีงบ

ประมาณที่มี หากบ้านของเรามีการปรับอากาศตลอดเวลาทั้งหลัง (เหมือนตู้เย็น) คงต้อง

ฟันธงเลยว่าติดท้ังหลัง แต่ในความเป็นจริงแต่ละบ้านจะมีการปรับอากาศเพียงบางห้อง

บางเวลา ก็ต้องเลือกติดตามงบทีมีในจุดที่ได้รับความร้อนมากที่สุดก่อน เป็นต้น

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

หน้าร้อนกับการประหยัดพลังงาน
“อยู่สุขกายเย็นใจ ในเดือนโอเวอร์ฮีท” 

7

 เรื่องหน้ารู้ก่อนใช้ ไฟฟ้า
 ไฟฟ้าที่ใช้ส่วนใหญ่ในบ้านพักอาศัย แยกออกได้ 3 ส่วนคือไฟฟ้าที่ใช้ส�าหรับ

การปรับอากาศไฟฟ้าท่ีใช ้ส�าหรับให้แสงสว่าง และไฟฟ้าที่ใช ้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต่างๆ ดังนั้น ควรที่จะ

 • เลือกใช้ให้ถูกชนิด เคร่ืองปรับอากาศขนาด 1 ตัน 1 เคร่ือง ใช้ไฟฟ้า

มากเท่ากับพัดลม 16-20 ตัว จะเลือกใช้อะไรก็ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 • บ�ารุงรักษา เป็นหัวใจหน่ึงในการประหยัดค่าไฟ เช่น ท�าความสะอาด

หลอดไฟ ท�าความสะอาดแผ่นกรองเคร่ืองปรับอากาศ การล้างท�าความสะอาด

พัดลม เป็นต้น

 • ใช้อย่างถูกวิธี เช่นเตารีดกินไฟมากก็ควรรีดทีละมาก ไม่ต้องรีดบ่อย

เคร่ืองซักผ้าก็เช ่นกันซักคร้ังละมากๆ ไม่ต้องซักบ่อย กาต้มน�้าเม่ือเดือดก็ต้อง

เอาปลั๊กออก ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนัง เป็นต้น

(ต่อจากฉบับเดือนกรกฎาคม)
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 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต้ (CSCD) ศูนย์เฝ ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงผลการส�ารวจความคิด
เห็นประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ภายใต้ “โครงการการส�ารวจแนว
โน้มทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ปัจจุบันเก่ียวกับสถานการณ์ความไม่สงบ ความยุติธรรม
ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ”  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2558  
ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ประชาชนในพ้ืนท่ีต้องการแนวทาง
แก้ปัญหาแบบสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรง 
 งานส�ารวจดังกล ่าวได ้สุ ่ม ตัวอย ่างประชากรจ�านวน
2,104 ตัวอย่าง กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีท้ัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิงร้อยละ 45.1 เป็นเพศชายร้อยละ 54.9 มีอายุเฉลี่ยอยู่ที ่42.8 ปี 
โดยส่วนใหญ่เป็นมุสลิมร้อยละ 75.1 เป็นพุทธศาสนิกร้อยละ 24.9 ลงพ้ืน
ที่เก็บข้อมูลในห้วงวันที่ 13 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2558
 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ผู ้อ�านวยการสถานวิจัยความขัดแย้ง
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต้ (CSCD)  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และหัวหน้า
โครงการวิจัยการส�ารวจความคิดเห็น
ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ภายใต้ฯ  
เปิดเผยว่า ผลของการส�ารวจน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อท้ังคณะพูดคุยฝ่ายรัฐบาล และกลุ่มเห็นต่างท่ีเรียกตัวเอง
ว่า มาร่าปาตานี (Mara Patani) ตลอดจนรัฐบาลมาเลเซียซึ่งท�าหน้า
ที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวก ซึ่งก�าลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพูดคุย
เพ่ือสันติสุขรอบใหม่ท่ีมีความคืบหน้าไปอย่างมาก และการประชุม
ในครั้งต่อไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ จะก�าหนดให้มีอีกครั้งในวันท่ี 
25 สิงหาคมนี้
 ทั้งน้ี ผลการส�ารวจในประเด็นข้อเสนอแนะต่อการพูดคุยเพ่ือ
สันติสุขน้ัน ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนต่อประเด็น

ม.อ.ปัตตานี เผยผลส�ารวจความคิดเห็นประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต ้
และ 4 อ�าเภอสงขลา ต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพของรัฐ
พบร้อยละ 81.2 ให้ความเชื่อมั่นในการบริหารของรัฐบาล

ต่างๆ การเสนอให้ร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาสังคมที่ประชาชน
ในพ้ืนท่ีเป็นกังวล และมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่น 
การแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกัน ในขณะเดียวกัน ข้อเสนอที่ให้มีการ
ลดความรุนแรงจากทุกฝ่าย และหลีกเล่ียงการก่อเหตุรุนแรง หรือ
ปฏิบัติการต่อเป้าหมายที่เป็นผู้บริสุทธ์ิ ก็เป็นข้อเสนอท่ีได้รับการ
เลือกตอบจ�านวนมาก นอกจากน้ี ประชาชนยังสนับสนุนให้มีการ
ผลักดันกลไกยุติธรรมทางเลือก เช่น การตั้งคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงในเหตุการณ์ที่มีความสงสัยเคลือบแคลง การเยียวยาผู้ได้
รับผลกระทบ เป็นต้น การยอมรับให้มีการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่าง
ศาสนา และวัฒนธรรม การเรียกร้องให้มีการสร้างความไว้วางใจกัน 
ก่อนที่จะจัดการต่อปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ผลักดันให้การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวกลายเป็นวาระแห่งชาติอีกด้วย และผลการ
ศึกษาเก่ียวกับความเชื่อมั่นต่อการด�าเนินการของฝ่ายต่างๆ ในการ
พูดคุยเพ่ือสันติสุขนั้นน่าสนใจอย่างย่ิง เนื่องจากพบว่าประชาชนใน
พ้ืนที่ถึงร้อยละ 81.2 มีความเชื่อมั่นต่อการด�าเนินงานของรัฐบาล 
ในขณะที่มีถึงร้อยละ 74.8 ที่เชื่อมั่นต่อกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นและ
อุดมการณ์แตกต่างจากรัฐในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ 
นอกจากน้ียังพบว่าพ้ืนท่ีร้อยละ 80.6 มีความเชื่อมั่นต่อการด�าเนิน
งานของประเทศมาเลเซียในบทบาทผู้อ�านวยความสะดวก
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 พลตรียอดชัย ย่ังยืน รองผู ้อ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ
เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน
รวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
โดยมี  ผศ. พัชรียา  ไชยลั งกา  รองอธิการบดีฝ ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาร ่วมงานกว ่า  1,000 คน
ในงานประกอบด้วย การวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าว
สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย
  ผ ศ . พั ช รี ย า  ไ ช ย ลั ง ก า
รองอธิการบดีฝ ่ายวิชาการ วิทยาเขต
ป ั ต ต า นี  ก ล ่ า ว ร า ย ง า น ก า ร จั ด ง า น 
ม.อ.วิชาการ ปี 2558 ว่า งาน ม.อ.วิชาการ 
ปี 2558 จัดขึ้นเป็นปีท่ี 8 ภายใต้หัวข้อ บ่ม
เพาะคนดี ชี้น�าสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนา
งานวิจัย “2558 ม.อ.วิชาการ ร่วมกับชุมชน 
พัฒนาสั งคมสู ่ ประชาคมอาเซียน”  ระหว ่ าง วัน ท่ี  18 -19
สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย การ
บริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ วิทยาการและเทคโนโลยี 
การส ่ ง เสริมศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน และสังคมท้ังใน
ระดับท้องถิ่นระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ และในปี 2558 นี้ 
เป็นการครบรอบ 47 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินภารกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืน

และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในปี 2558   
 พลตรียอดชัย ย่ังยืน รองผู้อ�านวย
การรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า
ประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ กล่าวว่า 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์  เ ป ็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่ก ่อตั้ง

และด�าเนินภารกิจด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลา 47 ปี  และได้
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและ
ท้องถ่ินโดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกท่ี
ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตลอดมา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศ
ชาติ การจัดงาน ม.อ. วิชาการ นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้าน
งานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ การเผย
แพร ่ วิทยาการและเทคโนโลยี และการส ่ง เสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ไม ่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้  ท�าให ้มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มีความใกล้ชิดและเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชน
มากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล   
  “เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงาน ม.อ. วิชาการ จะได้รับประโยชน์ 
เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ จากการเข้าร่วมฟังบรรยาย อบรม สัมมนา 
 ชมนิทรรศการ การแสดงผลงาน และพบปะแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ความคิดเห็นกับนักวิชาการในสาขาต่างๆ” พลตรี
ยอดชัย ยั่งยืน กล่าวเพิ่มเติม
 ส�าหรับงาน ม.อ.วิชาการ ประจ�าปี 2558  ประกอบด้วย
กิจกรรมทางวิชาการท่ีน่าสนใจ อาทิ การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของทุกคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย นิทรรศการ
แนะแนวหลักสูตร นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นๆ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ์  การอบรมการสืบค ้นสารสนเทศเพ่ือ
ท�าผลงาน การผลิตผักโดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์  การสาธิต
การเป่าแก้ว  อบรมการแปรรูปนมแพะ-เชิงพาณิชย์  กิจกรรมแพทย์
แผนโบราณ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบ
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อชิงทุนการศึกษา การแข่งขันยิงจรวดน�้า 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การประกวดวาดภาพ ประกวดภาพถ่าย 
ประกวดการจัดตู ้ปลา สาธิตการท�าขนม และเครื่องดื่ม สาธิต
หัตถกรรม การท�าดอกไม้  จัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เป็นต้น

 รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดงาน ม.อ.วิชาการ
ที่ ม.อ.ปัตตานี เชื่อมั่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน
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  นิทรรศการ  ได้แก่ นิทรรศการด้านด้านแพทย์แผนโบราณ 
นิทรรศการร่วมกับภาคี การสื่อสาร สารสายใยความเข้าใจในชุมชน 
นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิทรรศการเรือกอและ จิตกรรมบน
ผืนน�้า มรดกอารยธรรมแห่งอาเซียนนิทรรศการปัตตานี รีทวิช 
นิทรรศการวาดภาพระบายสี นิทรรศการภาพถ่าย “มุมมองผ่าน
เลนส์” เป็นต้น 
  ด้านการสาธิต และจัดแสดงในงาน ม.อ.วิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่ การสาธิตการ 
ให้ความรู ้เรื่องเคมีอุตสาหกรรม และความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม สาธิตการท�าขนมต่างๆ สาธิตการท�าอาหาร สาธิตผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สาธิตการนวดแพทย์แผนไทย การสร้างเสริมสุข
ภาพ จัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สาธิตเมนูอาหารธาตุ
เจ้าเรือน  สาธิตการช่วยฟื ้นคืนชีพเบื้องต้น ซุ ้มแสดงการออก
ก�าลังกายตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยสูงอายุ การให้บริการสืบค้นสารสนเทศ
ผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น 
  ด้านการประกวด แข่งขัน และการละเล่น ได้แก่ การออก
ร้านและจัดซุ้มความรู้เพ่ือฝึกทักษะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบ
การอาชีพ   การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเก่ียวกับ ASEAN 

ของนักเรียนระดับประถมและมัธยมต้น ประกวดแข่งขันพัฒนา
เวปไซต์ และผู้ประกาศข่าว ประกวดขับร้องอนาชีด ประกวดอ่าน
คุตบะฮ  ประกวดหนังสือท�ามือ หัวข้อ ค่านิยม 12 ประการ  ประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ระกวดสิ่งประดิษฐ์   การแข่งขันยิงจรวดขวดน�้า  
และการสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประกวดเล่านิทาน การ
แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ แข่งขันเกมส์ เป็นต้น.
 ด้านการบรรยาย เสวนาทางวิชาการ ได้แก่ การบรรยาย
พิเศษ  “กว่าจะเป็น พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์” การเสวนา
เรื่อง : เปิดประสบการณ์การศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศ
อาเซียน สานเสวนาปัตตานี รีทวิช : ภาพถ่ายและวิถีชีวิตของชาว
จังหวัดปัตตานี  การสัมมนาเรื่องการเปลี่ยนผ่านบริบทงาน
สังคมสงเคราะห์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ การบรรยายพิเศษ
และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ การลงทุน และการซื้อ
ขายหุ้นออนไลน์ในตลาดหลักทรัพย์ การแข่งขันตอบปัญหากลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสามจังหวัดชายแดนใต้  เสวนาเรื่องอ่าน
ผู้อื่นเพ่ือรู้จักตัวเอง : การอ่านคืองานของนักเขียน กวี การประชุม
วิชาการ “การพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
เพื่อเข้าสู่อาเซียน” การเสวนาทางวิชาการ  “ตามหาบิลลี่”  เป็นต้น. 
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         รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาว

ประเพณี  ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เทศบาลเมืองปัตตานี ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดปัตตานี 

จัดการแข่งขันเม่ือวันที่ 22-23 สิงหาคม  2558 ณ บริเวณเชิงสะพาน

เดชานุชิต  จังหวัดปัตตานี                   

         เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม  2558 เวลา 09.00 น. ณ เวที
ริมแม ่น�้ าป ั ตตานี  เ ชิ งสะพานเดชา นุชิต  จั งห วัดป ัตตา นี 
ว่าท่ี ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้
เป็นประธานในพิธีเปิดการการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ม.อ. เทิดไท้
องค์ราชัน คร้ังท่ี 8  โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า 
ประชาชน ร่วมชมการแข่งขัน กว่า 3,000 คน โดยมีนักกีฬาเรือยาว
ร่วม 50 ทีมจากทั่วภาคใต้ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

        ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวในพิธีเปิดการ
แข ่ งขันความว ่า  การแข ่ งขัน เรือยาว
ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8  
เป ็นสื่อในการเสริมสร ้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีระหว่างผู ้ เข ้าร ่วมแข่งขัน  

กองเชียร์และผู้ชม ส่งเสริมการออกก�าลังเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ  อันเป็นแนวทางที่ดี ที่ควรส่ง
เสริมสนับสนุนเป็นอย่างย่ิง และขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี  ส�านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี  และ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
แข่งขันเรือยาวประเพณี ทุกท่าน ท่ีด�าเนินการจัดการแข่งขัน
จนประสบความส�าเร็จดังที่เห็นได้ในขณะนี้  
        ผศ.นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและ
กายภาพ วิทยาเขตปัตตานี ประธานจัดการแข่งขัน ชี้แจงว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการแข่งขัน
เรือยาวประเพณี  ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ต่อเน่ืองมาทุกปีโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย  ประกาศ

เกียรติภูมิมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน กองเชียร์ 
และผู้ชม  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ ตลอดจนเพ่ือ
ส่งเสริมการออกก�าลังเพ่ือสุขภาพ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งท่ี 8 ขึ้น 
ในระหว่างวันที่   22-23 สิงหาคม  2558 ณ  บริเวณเชิงสะพานเดชา
นุชิต จังหวัดปัตตานี ส�าหรับการแข่งขันเรือยาว ในครั้งนี้ประกอบ
ด้วยการแข่งขันเรือ 5 ฝีพายชาย เรือ 5  ฝีพายหญิง เรือยอกอง 5 
ฝีพายชาย เรือมังกร 12 ฝีพายชาย และเรือมังกร 12 ฝีพายหญิง โดย
มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันร่วม 50 ทีม ซึ่งทีมท่ีชนะเลิศทุก
ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
โดยมีเงินรางวัลรวมทุกประเภท ประเภทละ 3 อันดับ เป็นเงินรวม
สามแสนบาท 
  รายงานข่าวแจ้งว่าในปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานีได้เชิญจากเรือโทอภิชิต ศรีชาติ และพันจ่าตรี
เชาวลิต นักเบศร์ จากสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย มาเป็น
โฆษกสนามอีกด้วย ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศและสีสันให้กับการ
แข่งขันได้อย่างเป็นอย่างมาก 
 ส�าหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ เรือมังกร 10 ฝีพายชาย ที่ 1 
นราทัศน์ 1 ,ที่ 2 นราทัศน์ 2 ,ที่ 3 ฉลามเสือ A และที่ 4 อบต.ตุยง
เรือมังกร 10 ฝีพายหญิง ที่ 1 สพล.กระบี่ (สถาบันพลศึกษากระบี่), 
ที่ 2 ราชประชานุเคราะห์ที่ ๔๐ ทีม 3, ที่ 3 ราชประชานุเคราะห์ที่ ๔๐
ทีม 1, ที่ 4 ราชประชานุเคราะห์ที่ ๔๐ ทีม 2 เรือยอกอง ที่ 1 ศรีบาลู B ,
ที่ 2 ชมรมคนรักปาตา, ที่ 3 อบต.โคกเคียน, ที่ 4 สายน�้าปะเสยาวอ
เรือ 5 ฝีพายชาย ที่ 1 นราทัศน์ 2 , ที่ 2 นาโต้ 1 , ที่ 3 อบต.โคกเคียน, 
ที่ 4  นาโต้ 2 เรือ 5 ฝีพายหญิง ที่ 1 สพล.กระบี่ (สถาบันพลศึกษา
กระบี่ ) , ที่ 2 ราชประชานุเคราะห์ที่ ๔๐ ทีม 1, ที่ 3 หงส์ตานี ,และที่ 
4 ราชประชานุเคราะห์ที่ ๔๐ ทีม 2.

นักกีฬาเรือยาวร่วม 50 ทีม ร่วมการแข่งขันเรือยาว
เทิดไท้องค์ราชันที่ปัตตานี
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 บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาชั้นปีที่1 จากทุกคณะ

ได้มารายงานตัว ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี เพื่อรับทราบแนวทาง

ปฏิบัติ ระเบียบวินัย การเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษา

รุ่นพี่คอยแนะน�า ดูแล ทั้งขั้นตอนการกรอกเอกสาร รายงานตัว การท�าบัตร

ประจ�าตัวนักศึกษาใหม่ การท�ากิจกรรม การปรับตัวอยู่ในหอพักของ

นักศึกษากิจกรรมการรับน้องและการเรียน

 นางสาวสุธิดา ล้วนแก้วมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสุขศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ จาก จ.สงขลา กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้
มาเรียนท่ี ม.อ.ปัตตานี เพราะเป็นความต้ังใจและเลือกมาเรียนท่ีนี่ 
แม้ผู ้ปกครองจะรู ้สึกกังวลใจอยู่บ้าง เนื่องจากมีข่าวเก่ียวกับ
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง แต่ตนได้อธิบายให้
ท่านเข้าใจ ในที่สุดท่านก็อนุญาตให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
 “เป็นการเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะที่มาเรียนท่ีน่ี 
เพราะเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพของภาคใต้ และได้ค้นหา
ตัวเองเจอว่าชอบอะไร อยากเรียนอะไร ก็เลยตัดสินใจเรียนที่
ม.อ.ปัตตานี ตอนนี้อยู่หอนอกใกล้ๆ มหาวิทยาลัย แต่ก็ไปมาสะดวก 
เพราะอยู่กับพี่ และมีรถจักรยานยนต์ มาใหม่ๆ พี่ๆ ก็คอยแนะน�าให้
เข้าร่วมกิจกรรม และปรับตัว ให้มีความอดทน อดกลั้น และเคารพ
รุ่นพี่” นางสาวสุธิดา ล้วนแก้วมณี กล่าวเพิ่มเติม
 กิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยนั้น ตนไม่รู้สึกกังวลว่าการ
รับน้องโหด หรือรุนแรง แต่คิดว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการที่สร้าง
ความสัมพันธ์เพื่อให้รู้จักกันมากกว่า และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 
ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบ ตนไม่กังวลมากนัก เพราะมีความเชื่อ
มั่นในมหาวิทยาลัย ตนเป็นนักศึกษาก็จะตั้งใจท�าหน้าที่ของตนเองดี
ที่สุด และอยากบอกผู้ปกครองไม่กังวล ตนจะดูแลตัวเองและพร้อม
ที่จะปรับตัวอยู่กับเพื่อนใหม่ต่างพื้นที่

 นางสาวมาริสา ทรัพย์ส่ง นักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาวิชา
เดียวกัน จาก จ.ตรัง กล่าวด้วยว่า ตนมาปัตตานีครั้งแรก เมื่อวัน
สอบสัมภาษณ์ก็มาแค่บริเวณอาคารที่สอบสัมภาษณ์ยังไม่มีโอกาส
ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัย พอมารายงานตัว เข้าหอพัก ก็รู้สึกดีใจ
มาก ชอบหอพักที่ตนเองอยู่ คือ หอพัก 10 เป็นหอพักใหม่ ทุกอย่างดี 
บรรยากาศดี ชอบมาก และตั้งใจจะเรียนให้ดีที่สุดเพ่ืออนาคตของ
ตนเอง และเพื่อพ่อแม่
 “ก่อนมาก็รู ้สึกกังวลเพราะฟังข่าว และไม่เคยมาปัตตานี
แต่พอมาเห็นบรรยากาศวันสอบสัมภาษณ์ก็รู้สึกดี เข้ามาแล้วก็รู้สึก
ชอบและประทับใจโดยเฉพาะเรื่องความเป็นระเบียบวินัย และอยู่ท่ี
นี่ก็ต้องปรับตัวหลายอย่าง ตอนแรกเห็นรายชื่อเพื่อนเป็นมุสลิมก็คิด
ว่าการปรับตัวอยู่ได้หรือไม่ ตอนนี้ก็อยู่ได้ เป็นเพ่ือนกัน เคารพ
กัน”นักศึกษาชั้นปี ท่ี  1 สาขาสุขศึกษากล่าวและว่า รุ ่นพ่ีให ้
ค�าแนะน�าดี ท�าให้รู้สึกอบอุ่นใจ มีความพร้อมในการเรียนและการ
อยู่ที่นี่มากขึ้น เข้าใจดีว่าการเป็นนักศึกษาใหม่ปี 1 ต้องท�าหลาย
อย่าง ต้องปรับตัวหลายเรื่อง แต่ตนก็มีความพร้อมและมีความเชื่อ
มั่นเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง
 นางสาวซูมัยยะห์ แมะเลาะ นักศึกษาใหม่ ปี 1 คณะและ
สาขาเดียวกัน ชาว จ.ปัตตานี กล่าวด้วยใบหน้าที่ย้ิมแย้มว่า รู้สึก
ดีใจและภูมิใจที่ได้มาเรียนที่ ม.อ.ปัตตานี แม้จะเป็นคนในพื้นที่แต่ก็
มา ม.อ.ปัตตานีเป็นครั้งแรก ตนมาจาก อ.มายอ จ.ปัตตานี เลือก
เรียนที่นี่เพราะเชื่อมั่นเรื่องกฎระเบียบ และศาสนาอิสลามท่ีเข้มแข็ง
 “รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะ จบแล้วอยากเป็นคุณครู มีความ
ตั้งใจสูงมากเลยค่ะ พ่อแม่ก็สนับสนุน และให้ก�าลังใจ อยากให้เรียน
ที่นี่ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของภาคใต้อยู่หอพัก 8 ก็
สบาย อบอุ่นดี มีพ่ีเล้ียงใจดีเป็นกันเอง ช่วงนี้พ่ีๆ ก็แนะน�าเรื่อง
การเตรียมตัว การศึกษา การเป็นอยู่ การปรับกับผู้อื่นให้อยู่ได้ และ
ขอก�าลังใจจากพ่อแม่เพ่ือให้ตนเรียนจบ 5 ปี” นางสาวซูมัยยะห์ 
แมะเลาะ  กล่าวเพิ่มเติม

“ศรีตรังช่อใหม่” มั่นใจคุณภาพการศึกษาของ ม.อ.ปัตตานี 
ไม่ห่วงสถานการณ์ความไม่สงบ แต่จะท�าหน้าที่การเป็นนักศึกษา
ให้ดีที่สุดเพื่อตนเองและพ่อแม่

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี รายงาน
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   ชาวสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  โดยในภาคเช้า รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
น�าบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ภาคค�่า 
ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  น�าคณะบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยและนักเรียนโรงเรียนสาธิต  
ม.อ. ปัตตานี ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อ.เมือง จ.ปัตตานี 

   ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี พร ้อมคณะ ผู ้บริหารพร ้อมด้วยบุคลากร
มหาวิทยาลัย  ร ่ วมบัน ทึก เทปรายการพิ เศษถวายพระพร
“12 สิงหา มหาราชินี” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

   กองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี  จัดกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ ้าสิริ กิติ์  พระบรมราชินีนาถเน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 
เพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรัก
ภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ โดยท�า
ประโยชน์ต ่อส่วนรวมถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัย

ชาวสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ร่วมถวายพระพร “12 สิงหามหาราชินี”
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   บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และผู ้สนใจ ร่วมโครงการปั ่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ
ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2558 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ท้ังนี้ เ พ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู ้ที่  จะเข ้าร ่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom และเพ่ือส่งเสริมการออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
และประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี

   เด็กชายพงศ์พิสิฐ เจือสนิท นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้ารับโอวาท
จาก รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
เน่ืองในโอกาส เป็นตัวแทนลูกเสือจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมองค์การ
ลูกเสือโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

   สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดนิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน 
ครั้งท่ี 4  โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยมีผลงานจัดแสดงแบ่งเป็นประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ จากศิลปินทั้งหมด 76 คน ประกอบด้วย ศิลปินไทย จ�านวน 42 คน เมียนร์มา จ�านวน 8 คน ฟิลิปปินส์ จ�านวน 5 คน สิงคโปร์ จ�านวน 
3 คน มาเลเซีย จ�านวน 5 คน บรูไน จ�านวน 2 คน ลาว จ�านวน 2 คน กัมพูชา จ�านวน 2 คน อินโดนีเซีย จ�านวน 4 คน และเวียดนาม จ�านวน 3 คน
(ภาพประกอบจาก ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี)
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คณะวิทยาการสื่อสาร

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

คณะศิลปกรรมศาสตร์

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

คณะรัฐศาสตร์

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

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

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

บัณฑิตศึกษา

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

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

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

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

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

ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

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

โทรศัพท์ : 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

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

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

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

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

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

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


