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ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
	 พระทรงเปรียบมณีรัตน์ศรีฉัตรแก้ว
พระเพริดแพร้วล�้ำลำวัณย์ประภัสสร
พระเมตตำเปรียบมหำห้วงสำคร
สองพระกรปกเกศเกล้ำเนิ่นเนำนำน
	 พระมหำรำชินีแห่งทวยรำษฎร์
ข้ำพระบำทบ�ำบวงจิตธิษฐำน
อัญเชิญปวงเทพเทวัญทุกชั้นฌำน
ศิระกรำนขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ
ข้ำพระพุทธเจ้ำ	คณะมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	วิทยำเขตปัตตำนี

(อำจำรมำริสำ	ส�ำลี	กรองค�ำ)
“เทคนิคสีอะคริลิคบนไม้”

ภำพโดย	ผศ.ชัยวัฒน์	ผดุงพงษ์
ม.อ.ปัตตำนี	



	 กองกิจการนักศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดพิธีไหว้ครู	 โดยม	ี
รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ ์สมบัติ 	 รองอธิการบดี วิทยาเขตป ัตตานี	
เป็นประธานในพิธี	พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี	 	ร่วมในพิธี		
เมื่อวันที่ 	 25	 สิงหาคม	 2559	 ณ	 หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี
เพ่ือร�าลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์และสร้างค่านิยมความกตัญญู
กตเวทีต ่อผู ้มีพระคุณให้แก ่นักศึกษา	 กิจกรรมประกอบด้วย	
การกล่าวค�าไหว้ครูและพิธีไหว้ครู	 มอบรางวัลนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดีและกิจกรรมเด่น
	 ส�าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี	 และกิจกรรมเด่น	 ของ
ปีการศึกษา	2558		จ�านวน	16	คน	โดยแบ่งเป็นนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนดี	 จ�านวน	 8	 คน	 และนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม	
จ�านวน	8	คน	ดังนี้	
• คณะศึกษาศาสตร์  
 ดีเด่นด้านการเรียน ได้แก่	นายกฤษณพงศ์		ถาวร	นักศึกษา
ชั้นปีที่	4	สาขาวิชา		ฟิสิกส์		ผลการเรียนเฉลี่ย		3.89
 ดีเด ่นด้านกิจกรรม	 ได้แก่	 นายมุฮฟิซ	 	 ฮัจยีอิบรอฮีม  
นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชา		ภาษาอังกฤษ	
 ผลงาน	-	ด�ารงต�าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์		ปีการศึกษา	2558
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ดีเด่นด้านการเรียน	 ได้แก่	 นางสาวอาซูรา		ดรอแม	นักศึกษา
ชั้นปีที่	4	สาขาวิชา		ภาษามลายู		ผลการเรียนเฉลี่ย	3.81
 ดีเด่นด้านกิจกรรม ได้แก่	 นายกอเบล		สะมาแอ	นักศึกษา
ชั้นปีที่	4	สาขาวิชาภาษามลายู
 ผลงาน	-	ด�ารงต�าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		ปีการศึกษา	2558
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดีเด ่นด ้านการเรียน 	 ได ้แก ่ 	 MR.SANGLENG		LUN			
นักศึกษาชั้นปีที่	3	สาขาวิชา	คณิตศาสตร์ประยุกต์	ผลการเรียนเฉลี่ย	
3.78
 ดีเด่นด้านกิจกรรม	 ได้แก่	 นายศุภสิน	 นิลสมุทร	 นักศึกษา
ชั้นปีท่ี	 4	 สาขาวิชา	 เทคโนโลยีการเกษตร	 (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
 ผลงาน	-	ด�ารงต�าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปีการศึกษา	2558

• คณะวิทยาการสื่อสาร
 ดีเด่นด้านการเรียน	 ได้แก่	 นายนครา		ยะโกะ	 นักศึกษา
ชั้นปีท่ี	 4	 สาขาวิชา	 นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
ผลการเรียนเฉลี่ย	3.71
 ดีเด ่นด ้านการกิจกรรม 	 ได้แก่	 นายอภิศักดิ์ 	 	นิลนาม		
นักศึกษาชั้นปีที่	3		สาขาวิชา	นิเทศศาสตร์		
 ผลงาน	-	ด�ารงต�าแหน่งอุปนายกกิจการภายใน	
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการส่ือสาร	 การศึกษา	2558
• คณะรัฐศาสตร์   
 ดีเด่นด้านการเรียน	 ได้แก่	 นางสาวแวยะห์		อิสมาแอ			
นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชา		การปกครองท้องถิ่น		ผลการเรียนเฉลี่ย	
3.63	
 ดีเด่นด้านกิจกรรม	 ได้แก่	 นายมูฮ�าหมัดอามิง		หะยีมะลี		
นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชา	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	
 ผลงาน	-	ด�ารงต�าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์		ปีการศึกษา	2558	
	 	 -	 	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 นายกองค์การบริหารองค์การ
นักศึกษา	ปีการศึกษา	2559
• คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 ดีเด่นด้านการเรียน	 ได้แก่	 นางสาวกนกพร		สุขสวัสด์ิ		
นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชา	ศิลปะประยุกต์			ผลการเรียนเฉลี่ย	3.72
 ดีเด่นด้านกิจกรรม	ได้แก่	นายชานนคาล		คาลเคน	 
นักศึกษาชั้นปีที่	3	สาขาวิชา	ศิลปะประยุกต์		
 ผลงาน		-	คณะกรรมการบายเฟรชชี่	ฝ่ายพิธีการ	ปีการศึกษา	
2557
	 -	อุปนายกกิจการพิเศษ	สโมสรนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	2558
	 -	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	นายกสโมสรนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	2559
• วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 ดีเด่นด้านการเรียน 	 ได้แก่	 นายอิดรอม		มามะ	 	นักศึกษา
ชั้นปีที่	 4	 สาขาวิชา	 อิสลามศึกษา	 (นานาชาติ)	 ผลการเรียนเฉลี่ย	
3.86
 ดีเด่นด้านกิจกรรม	 	ได้แก่	นายฮัดซัน		ดาอี	นักศึกษาชั้นปีที่	4 
สาขาวิชา	การสอนอิสลามศึกษา		

ร่วมร�ำลึกพระคุณครู ร่วมพิธีไหว้ครู ณ วิทยำเขตปัตตำนี



02-03
03

04

05

06-07

10

11
12

13
14
15

08-09

สารบัญ C O N T E N T

 ผลงาน 	 -	 ด�ารงต�าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา	 วิทยาลัย
อิสลามศึกษา		ปีการศึกษา	2558		
	 	 -	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 อุปนายกกิจการพิเศษ	องค์การ
บริหารองค์การนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	ปีการศึกษา	2559		
• คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
 ดีเด่นด้านการเรียน	 ได้แก่	 นางสาวไซนุง	 	 สือนิ	 	 นักศึกษา
ชั้นปีท่ี	 2	 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	 ผลการเรียนเฉลี่ย	 3.49	
 ดีเด่นด้านกิจกรรม		ได้แก่	นางสาวอนิษา		จันปาน	นักศึกษา
ชั้นปีที่	3		สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์		
 ผลงาน	-	อุปนายกภายใน	สโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี		ปีการศึกษา	2557
	 	 -	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ประธานฝ่ายพยาบาล	องค์การ
บริหารองค์การนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	ปีการศึกษา	2559		

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

สำระน่ำรู้เกี่ยวกับ
เซลล์แสงอำทิตย์   34kr

(ต่อจำกเดือนกรกฎำคม 2559)

ร่วมร�าลึกพระคุณครู ร่วมพิธีไหว้ครู ณ วิทยาเขตปัตตานี

รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน  

ศาสตราจารย์ทางภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ UMK มาเลเซีย จัดปั่นจักรยาน 

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันชาติมาเลเซีย

เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 ที่ ม.อ.ปัตตานี  

9 วัน 9 คืน “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาชายแดนใต้” 

เปิดแล้วงาน ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี พร้อมให้ประชาชนเข้าชม

ผลงานและสร้างความเชื่อมั่นมหาวิทยาลัยจะช่วยแก้ปัญหา

และพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน

เปิดแล้วฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 9

ในโอกาส 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ม.อ. ติดล�าดับ 3 มหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศ ปี 59

ม.อ.ไม่อนุญาตให้นักศึกษา - บุคลากรเล่นเกมออนไลน์ “โปเกมอน โก”  

ในเวลาเรียน - ท�างาน และขอความร่วมมือบุคคลภายนอกเช่นกัน

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี



รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน 
ศำสตรำจำรย์ทำงภำษำเกำหลี

คนแรกของประเทศไทย

 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ 

ดร. ปริศวร์ ย้ินเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด�ารง

ต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 นับเป็นศาสตราจารย์

ทางภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทยกองบรรณาธิการวารสารศรีตรัง

ได ้ สั มภาษณ ์  รองศาสตราจารย ์  ดร .ป ริศวร ์  ย้ิ น เสน  คณบดี

คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เห็นชอบให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อเดือนมิถุนายน 

2559 ในวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  โดยได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 25 

พฤศจิกายน 2555 เป็นศาสตราจารย์ที่มีอายุ 39 ปี และอยู่ในขั้นตอนรอการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

 วารสารศรีตรัง : ขอทราบประวัติอาจารย์	
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ :	 ครอบครัวผมมีอาชีพ
เกษตรกรรม	 โดยพ่อเป็นชาวสวน	 แม่เป็นชาวนา	 มีภูมิล�าเนาอยู่
จังหวัดตรัง	มีพ่ีน้อง	 6	คน	 	ซึ่งแม่ได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เรียนอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน
วิเชียรมาตุ	 จังหวัดตรังแล้ว	 ด้วยความที่อยากเป็นครูจึงได้สอบเข้า
ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	ในโครงการคุรุทายาท	สาขาวิชาการประถมศึกษา	และด้วย
ความที่เป็นคนชอบศึกษาภาษาต่างประเทศ	 จึงได้เลือกวิชาภาษา
เกาหลี	 เป็นวิชาเลือกเสรี	 	 ซึ่งในขณะนั้นวิชาภาษาเกาหลียังไม่เป็น
วิชาเอก	หรือวิชาโท	เนื่องจากเป็นภาษาที่คนยังสนใจศึกษาน้อยและ
เป็นภาษาที่แปลกใหม่ส�าหรับตนเอง	หลังจบการศึกษาแล้วได้เป็น
ครูประถมศึกษาอยู่ท่ีจังหวัดตรัง	 1	ปี	 และสอบได้ทุนรัฐบาลเกาหลี
ไปศึกษาภาษาเกาหลี	 และต่อมาได้ทุนจากมหาวิทยาลัยชอนจู
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	และกลับมาสอนภาษาเกาหลีที่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เมื่อปี	พ.ศ.2543	และปีต่อมาได้รับ
ทุนรัฐบาลเกาหลีศึกษาปริญญาเอกที่สาธารณรัฐเกาหลี	 หลังจาก
นั้นก็ได้กลับมาท�างานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	จนกระทั่งในปี	2557	
ได้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารศรีตรัง : ขอทราบขั้นตอนและผลงานที่ใช้ขอ
ต�าแหน่งศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ :	 ผลงานท่ีใช้ขอต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือและต�าราเรียน	 เพราะปัจจุบัน
นี้หนังสือและต�าราเรียนภาษาเกาหลีท่ีผลิตโดยคนไทยยังมีน้อย	
ส ่วนใหญ่จะเป ็นภาษาเกาหลี	 และภาษาอังกฤษ	 ดังนั้นเพ่ือ
แก้ปัญหาขาดแคลนต�าราเรียนภาษาเกาหลีส�าหรับคนไทย	 จึงได้
ผลิตหนังสือ	 เพ่ือการเรียนการสอนขึ้นมา	 และท่ีใช้ในการย่ืน
ขอก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย์มีทั้งหมด	 9	 เล่ม	 ประกอบด้วย
ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว	 ภาษาเกาหลีเพ่ือการโรงแรม	
และภาษาเกาหลีเพ่ืองานเลขานุการ	 ซึ่งเป็นภาษาเกาหลีเพ่ือ
ประกอบอาชีพ	ซึ่งเป็นต�าราท่ีช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาเกาหลี
ที่จะสามารถน�าไปประกอบอาชีพได้	 และผลงานต�าราสัทศาสตร์

ภาษาเกาหลี	 ซึ่งเป็น
ต�าราทางภาษาแบบ
เจาะลึกเฉพาะทาง
ทางด้านภาษาศาสตร์
ซึ่งเป็นเล่มแรกของ
ไทย	 นอกจากน้ียังมี
ต� า ร า ที่ เ ก่ี ย ว กั บ
ภาษากับวัฒนธรรม

เกาหลี 	 ต�าราภาษาเกาหลี กับสังคมเกาหลี 	 ต�าราสังคมและ
วัฒนธรรมเกาหลี	ส่วนหนังสือ	 ได้แก่	พจนานุกรมไวยากรณ์เกาหล	ี
และพจนานุกรมค�ากริยาภาษาเกาหลี	ส่วนงานวิจัยมี	2	เรื่อง	คือการ
ใช้ภาษาของเพศหญิงและเพศชายในภาษาเกาหลีโดยการวิเคราะห์
จากบทละคร	 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจการใช้ภาษาของเพศหญิงและ
เพศชายท่ีมีบทบาทในสังคมที่แตกต่างกัน	 และงานวิจัยเรื่องภาพ
ลักษณ์ของเกาหลีที่น�าเสนอในหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย	 รวมผล
งานที่ใช้ยื่นขอต�าแหน่งศาสตราจารย์รวม	11	เรื่อง
 วารสารศรีตรัง :	 ความยากง่ายของการได้มาซึ่งต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ :	ความยากก็คือการเอาชนะ
ใจตัวเองในการสร้างผลงาน	ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลา	 เนื่องจาก
เป็นภาษาต่างประเทศดังน้ันการสร้างผลงานที่จะให้มีความถูกต้อง
จะต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างลึกซึ้ง	 นอกจากน้ีผลงานจะต้องมี
ความใหม่ทันสมัย	จะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูง
 วารสารศรีตรัง :	ขอทราบความรู้สึกครั้งแรกเมื่อทราบข่าวว่า
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ : เป็นธรรมดาครับเมื่อทราบ
ข่าวว่าสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบท่ีจะก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ
ครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจ	เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยท�าให้วงการภาษาเกาหลีมี
ความเข้มแข็งขึ้น	 และน�าไปสู่การการสร้างความเข้มแข็งของการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ซึ่ง
เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาเกาหล	ี	
 วารสารศรีตรัง : จะฝากอะไรถึงบุคลากรบ้าง
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ : อยากให้ทุกท่านได้ค�านึงว่า
เราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	 ทุกคนจึงควรจะมีบทบาทในการช่วย
เหลือองค์กร	 บางท่านเป็นผู ้บริหาร	 บางท่านเป็นสายสนับสนุน
ส�าหรับท่านท่ีเป็นสายวิชาการก็ต้องพยายามผลิตผลงานทาง
วิชาการ	และทุกคนเป็นองคาพยพที่ส�าคัญต่อมหาวิทยาลัย	จึงขอให้
มีความตั้งใจมุ่งมั่นมีความพยายามในการท�างาน	 มีความเข้มแข็ง
เ พ่ือให ้ 	 ม.อ.ของเรามีความเข ้มแข็งและก้าวไปสู ่ความเป ็น
มหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น	 เป็นที่ยอมรับของสังคม
ภายนอกทั้งระดับประเทศและนานาชาติต่อไป.
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัย

มาเลเซียกลันตัน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

และฉลองวันชาติมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้ร่วมปั่น

จักรยานประมาณ 70 คน

	 ดร.บดินทร์	 แวลาเตะ	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
วิทยาเขตปัตตานี	แจ้งว่า	ด้วยวันที่	12	สิงหาคม	ของทุกปี	ตรงกับวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ			
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จึงก�าหนดจัด
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติข้ึน	 และเน่ืองจากในวันท่ี	 31	
สิงหาคม	 ตรงกับวันชาติมาเลเซีย	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ	 มหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน	
(Universiti	Malaysia	Kelantan	 :	UMK)	ประเทศมาเลเซีย	ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในรัฐกลันตัน	 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศมาเลเซีย	มีชายแดนติดกับจังหวัดนราธิวาสของประเทศไทย
จึงได้ร่วมกับจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	 และฉลองโอกาสวันชาติ
มาเลเซีย	เมื่อวันที่	30	-	31	สิงหาคม	2559	โดยมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้น�าบุคลากร	นักศึกษา	และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต	 รวม	 30	 คน	 เดินทางไปร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ในโอกาสท่ีส�าคัญดังกล่าว	และร่วมปั่นจักรยาน	 ระยะทางประมาณ	
22	 กิโลเมตร	 ทั้งนี้การปั่นจักรยานได้เริ่มขึ้น	 เมื่อวันที่	 31	 สิงหาคม	
2559	 โดย	 Prof.	 Dr.	 Aziz	 Abdullatif	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา	 และ	 Prof.	 Dr.	Mohd.	 Hassan	 bin	Mohd.	 Osman	
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยมาเลเซีย
กลันตัน	ได้น�าคณะผู้บริหาร	ร่วม	40	คน	ร่วมปั่นจักรยานกับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	และได้รับเกียรติ

ม.อ.ปัตตำนี ร่วมกับ UMK มำเลเซีย จัดปั่นจักรยำน 
เนื่องในวันแม่แห่งชำติ และวันชำติมำเลเซีย

จาก	ดร.ไพฑูรย์	สงค์แก้ว	กงสุลใหญ่	ณ	เมืองโกตาบารู	และนายอัช
มันแตเปาะ	กงสุล	(บัณฑิตจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา)	ร่วมให้เกียรติ
ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ด้วย
	 รายงานข่าวแจ้งว่า	 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างท้ัง	 2	
สถาบัน	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาร่วมกันในเรื่องการสอนภาษา
อังกฤษ	และภาษามาเลย์	 ตลอดจนการท�ากิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน
เพ่ือเปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	 หรือการที่ทาง	 UMK	น�านักศึกษามาท�ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนชาวปัตตานี	 การด�าเนินการโครงการแลกเปล่ียนทักษะด้าน
ห้องปฏิบัติการณ์	การน�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา	การฝึกงาน
ในต่างประเทศ	และการจัดท�าหลักสูตรร่วม	ด้าน	Food	Technology	
and	 Security	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กับ	 Faculty	 of	
Agro	Based	 Industry	ของ	UMK	ซึ่งเป็นหลักสูตร	2	ปริญญาของ
มหาวิทยาลัยทั้งสอง	มาตั้งแต่ปีการศึกษา	2556	และล่าสุดเมื่อวันที่	
30	 เมษายน	 ถึง	 1	พฤษภาคม	 2559	คณะผู้บริหารและชมรมปั่น
จักรยานจากมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน	 จ�านวน	 33	 คน	 ได้
เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ	 และท�ากิจกรรม
ปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพกับผู้บริหาร	 และบุคลากร	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 และมีด�าริให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เดินทางไปร่วมปั่นจักรยาน	ณ	ประเทศ
มาเลเซีย	 จึงได้เกิดกิจกรรมปั ่นจักรยานเทิดพระเกียรติเน่ืองใน
วันแม่แห่งชาติ	และฉลองวันชาติมาเลเซียเมื่อวันที่	30	-31	สิงหาคม
2559	ขึ้น.
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 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชูประเด็น “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาชายแดนใต้”  

ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 24  โดยมีนายวีรนันท์  เพ็งจันทร์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางหัวหน้าส่วน

ราชการ นักศึกษา และประชาชน กว่า 5,000 คน ร่วมในพิธีเปิดงาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

	 เมื่อเวลา	 17.00	 	 น.	 วันที่	 2	 กันยายน	 2559	 	 นายวีรนันท์		
เพ็งจันทร์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 เป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม	 ครั้งที่	 24	ณ	 เวทีกลาง	 อาคารหอศิลป
วัฒนธรรมภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
โดยมี	 โดยมี	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	กล่าวต้อนรับ	ดร.พรปวีณ์		ศรีงาม	
ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	กล่าวรายงาน		
กิจกรรมประกอบด้วย	 ขบวนมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	 “มหัศจรรย์
ภูมิปัญญาชายแดนใต้”	 การแสดงพ้ืนบ้าน	 การแสดงแฟชั่นโชว	์	
ลานสาธิตหัตถกรรมพ้ืนบ้าน	 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-
แดนเซอร์		นิทรรศการทางวัฒนธรรม		นิทรรศการศิลปกรรม	มุมภาพ
เขียน	 3	 มิติ	 Art	 3D	 PSU	 นิทรรศการและการออกร ้านของ
ส่วนราชการและเอกชน	 ในจังหวัดปัตตานี	และมอบเงินรางวัลและ
โล่เกียรติยศ	 ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมแห่งสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา		ประจ�าปี		2559
	 รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ		รองอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขต
ปัตตานี	กล่าวถึงการจัดงานว่า	การด�าเนินงาน
ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 โดยมี
สถาบัน วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ วัฒนา	
เป็นหน่วยงานหลักในการท�าหน้าท่ีท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	
ในการด�าเนินงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนามีความหลากหลายของรูปแบบการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยมา
อย่างต่อเน่ือง		งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	 เป็นการท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง	 ซึ่งด�าเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่	 24	 โดยมี
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นความหลากหลาย	 เพ่ือให้ผู้เข้าเย่ียมชมงานได้รับ
ท้ังความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มท่ี	 และยังช่วยปลูกฝังให้
อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันล�้าค่าของชาติ	 	 อันจะน�าไปสู่
การสืบสาน	และธ�ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ย่ังยืน

เปิดแล้วงำนมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 ที่ ม.อ.ปัตตำนี  
9 วัน 9 คืน “มหัศจรรย์ภูมิปัญญำชำยแดนใต้”  

ต่อไป	ประกอบกับในปีนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระนาม	และพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์		
	 ดร.พรปวีณ์	 	 ศรีงาม	 	 ผู ้อ�านวยการ
สถาบัน วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ วัฒนา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขต
ปัตตานี	กล่าวเพิ่มเติมว่า		การจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม	ในครั้งนี้	จัดขึ้นเมื่อวันที่		2-10		
กันยายน	 	 2559	 	 เป็นเวลา	 9	 วัน	 9	 คืน	 ใน
ประเด็น	 “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาชายแดนใต้”	 โดยมีกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ	อาทิ	 การแสดงนาฏศิลป์จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต	้
และการแสดงจากนักเรียนในจังหวัดปัตตานี	การแสดงพื้นบ้าน	เช่น	
การแสดงมโนราห์	“ไข่เหลี้ยม	วิเชียรศรชัย”,	การแสดงดิเกร์ฮูลู	คณะ
อาเนาะปูยู	 อ.แม่ลาน	จ.	ปัตตานี,	 การแสดงพ้ืนบ้าน	 “ปันจักสีลัต	
ฮารีเมา	ปัตตานี”	,		มอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศให้แก่ผู้มีผลงาน
ดี เ ด ่ นทางด ้ านวัฒนธร รมแห ่ งสถาบั น วัฒนธร รมศึ กษา
กัลยาณิวัฒนา	ประจ�าปี	 2559,	การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วม
สมัย	See	2	Sea	โดยศิลปิน	“กลุ่ม	2	เล”,	นิทรรศการทางวัฒนธรรม	
ณ	 พิพิธภัณฑ์	พระเทพญาณโมลี	และเรือนอ�ามาตย์โทพระยาพิบูล
พิทยาพรรค,	 นิทรรศการอาเซียน,	 ลานสาธิตหัตถกรรมพ้ืนบ้าน,	
ลานเสวนา	 วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	ทรัพยากร	 ภูมิปัญญา,	นิทรรศการ
ศิลปกรรม	มุมภาพเขียน	3	มิติ	Art	3D	Psu,	การออกร้านนิทรรศการ
ของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	บริษัท	ห้างร้าน,	การแสดงบนเวทีกลาง
แห่งนี้จากหน่วยงานต่างๆ	 ท้ังใน	 จ.ปัตตานี	 และจังหวัดใกล้เคียง,	
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์	 ครั้งที่	 4	 ระดับ
ชั้นประถมศึกษา,	 เทศกาลอาหารอาเซียน,	 การแข่งขันตะกร้อ
ลอดบ่วง,	มหรสพ	และการละเล่นต่าง	ๆ,	การจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค	
บริโภค,	การแสดงคอนเสิร์ต“เพลงแหล่	บุญโทน	คนหนุ่ม”	คอนเสิร์ต	
“แอม	 อินทิรา	 อาร์สยาม”	 “พิมดา	 อาร์สยาม”	 “เอกชัย	 ศรีวิชัย”
“ดวงจันทร์	สุวรรณี”,	การแสดงแฟชั่นโชว์	และการแสดงดนตรีสากล	
ตลอด	9	วัน	9	คืน	

 นายวีรนันท์	 	 เพ็งจันทร์	 รองผู ้ว ่า
ราชการจังหวัดปัตตานี	ประธานในพิธีเปิดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่ 	24	 กล่าวว่า
เป ็น ท่ีน ่า ยินดี ท่ีสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัย	สงขลานครินทร	์
วิทยา เขตป ัตตานี จั ดงานมหกรรมศิลป
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วัฒนธรรม	 “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาชายแดนใต้”	 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่
24	นับว ่าเป ็นเวลาอันยาวนาน	ซึ่งการจัดงานมหกรรมศิลป
วัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างน่าช่ืนชมของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และคณะด�าเนินงานของสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	ซึ่งพยายามช่วยกันด�ารง	 รักษา	
และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นท่ีประจักษ์
ชัดของชาวไทย	
	 “เชื่อมั่นว่าการรักษาวัฒนธรรมไทยให้ด�ารงอยู่อย่างย่ังยืนต่อ
ไปไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก	 แต่กลับจะท�าให้คนไทยทุกคนรู ้สึกรื่นรมย์	
เบิกบาน	 และชื่นใจในการกระท�าของเราที่จะน�าไปสู ่ความรัก	
ความหวงแหน	 ในวัฒนธรรมอันเก่าแก่	 และย่ิงใหญ่ของชาติไทย
เอาไว้	โดยไม่มีวันที่ใครจะมาท�าลายให้ดับสูญไปได้	และในยุคสมัย
ของการพัฒนาสังคมไทยให้เป ็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและ
มีดุลยภาพเป็นสังคมคุณภาพ	 เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้	 	ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียน

รู้อยู่เสมอ	ตลอดจนเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และเอื้ออาทร
ต่อกันนั้น	 ย่อมมีพ้ืนฐานส�าคัญมาจากการฟื้นฟู	 สืบสาน	และธ�ารง
ไว้ซึ่งเอกลักษณ์	 ศิลปะ	และวัฒนธรรมไทย	ดังนั้นคนไทยทุกคนจะ
ต้องระลึกส�านึกอยู่เสมอว่า	 การรักษาวัฒนธรรมไทย	อันเป็นสมบัติ
ล�้าค่าของชาติ		ก็คือ	การรักษาชาติ	นั่นเอง”		นายวีรนันท์		เพ็งจันทร์
กล่าวเพิ่มเติม	
	 หลังจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประกอบพิธีเปิดงาน
แล้ว	 ได้มอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ	 ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น
ทางด้านวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	
ประจ�าปี	2559		ในประเภทนักศึกษา	ได้แก่	นายอัศวรักษ์	จันทรศรี		
นักศึกษาสาขาศิลปะประยุกต์์	คณะศิลปกรรมศาสตร์์		มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ประเภทบุคคลทั่วไป	 ได้แก่	
นายรัศมินทร์	นิติธรรม		ประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นขุนละหาร	อ�าเภอยี่งอ	จังหวัดนราธิวาส.
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 นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร ์  รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดป ัตตานี 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2559  

ณ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  โดยมี 

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานกว่า 1,000 คน กิจกรรมในงาน

ประกอบด้วย การวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเฉลิม

พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว “บิดาแห ่ง

วิทยาศาสตร์ ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ไทย และเอกอัครราชทูต

เบลเยียม ประจ�าประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่องประชาคมยุโรปและ

ประชาคมอาเซียน การบรรยายพิเศษหัวข้อ “กว่าจะเป็น..เภสัชกรยิปซี 

กับการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์จากไทยสู่แอฟริกา” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ 

เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ ์ เจ้าของรางวัลรามอน แม็กไซไซ 

สาขาการบริการสังคม   การน�าเสนอแผนธุรกิจอิสลาม การน�าเสนอผลงาน

สร้างสรรค์ และผลงานวิจัยดีเด่นของคณาจารย์และนักศึกษา    

	 	ผศ.พัชรียา	ไชยลังกา		รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวรายงานการจัดงาน	
ม.อ.วิชาการ	ปี	 2559	 ว่า	 	 งาน	ม.อ.วิชาการ	
ปี	2559	จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ	บ่มเพาะคนดี	ชี้น�า
สังคม	 สั่งสมปัญญา	 พัฒนางานวิจัย	 “2559	

ม.อ.วิชาการ	 สรรค์สร้างนวัตกรรม	 เพ่ือสังคม	สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน”		
เมื่อวันที่	 18-19	สิงหาคม	2559		 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผล
งานวิจัย	 ผลงานวิชาการ	 และนวัตกรรมเด่นให้ผู้สนใจเข้าชม	 โดย
เน้นความเป็นนานาชาติ	การเป็นประชาคมโลก	และนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม	 	 	 และในปี	 2559	 น้ี	 เป็นการครบรอบ	 49	ปีแห่งการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินภารกิจ
ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืน	และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน		
	 นอกจากน้ีกิจกรรมเด่นในงานประกอบด้วย	 การน�าเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์	 และผลงานวิจัยดีเด ่นของคณาจารย์และ
นักศึกษา	นิทรรศการสหกิจศึกษา	นิทรรศการหลักสูตร	นิทรรศการ
ผลงานนักเรียนได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการ	 และโครงงาน
วิทยาศาสตร์		การอบรมเชิงปฏิบัติการ		กิจกรรมวาดภาพเหมือน	การ
ประกวด/แข่งขันวาดภาพระบายสี	 การตอบปัญหา	 IT	 การแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์	 ประกวดดิเกร์ฮูลู	 การประกวดนักออกแบบ
ศิลปะและสร้างสรรค์รุ ่นเยาว์	 การแสดงบนเวทีกลาง	 การแสดง
ลีลาศของนักเรียนอนุบาลสาธิตที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ	สาธิต
การท�าขนม	และเคร่ืองด่ืม	 สาธิตวัฒนธรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์

อาหารท้องถิ่นจากชุมชน	สาธิตงานหัตถกรรมจากชุมชน	นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานียังได้รับความร่วม
มือจากส่วนราชการต่างๆ	มาร่วมออกบูธ	 อาทิ	 ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดปัตตานี	จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่		เทศบาลเมือง
ปัตตานี	 จัดกิจกรรมแนะน�าอุทยานการเรียนรู้	 TK	Park	 	 ไปรษณีย์
รูสะมิแลจัดนิทรรศการตราไปรษณียากร	 และพาณิชย์จังหวัด
ปัตตานีจัดกิจกรรมธงฟ้าราคาถูก		เป็นต้น
	 ส�าหรับกิจกรรมการบรรยายและเสวนาทางวิชาการท่ีน่า
สนใจ	 ประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์เน่ืองใน
วาระครบ	 10	ปี	 ในหัวข้อ	 “รัฐประหารและรัฐบาลทหารโดยชนชั้น
กลาง	(การให้การสนับสนุน)	 :	บทบาทใหม่ของชนชั้นกลางในสังคม
การเมืองไทยร ่วมสมัย”	 บรรยายพิเศษ	 อาทิ 	 เรื่องเป ิดโลก
บริหารธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ	:	เทคนิคการประกอบ
การผ่านออนไลน์ให้ประสบผลส�าเร็จ,	 เรื่องเศรษฐกิจชายแดนใต	้
หลังเปิดประชาคมอาเซียน		,		เรื่องอิสลามกับงานสังคมสงเคราะห์	,		
กว่าจะเป็น...เภสัชกรยิปซีกับการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์จากไทยสู่
แอฟริกา”		โดย	ศาสตราจารย์พิเศษ	เภสัชกรหญิง	ดร.กฤษณา			ไกรสินธุ์		
เจ้าของรางวัลรามอน	 แม็กไซไซ	 สาขาการบริการสังคม	ประจ�าปี	
2552,	 เรื่องสร้างสรรค์นวัตกรรม	 ชี้น�าสังคม	 สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน			
นอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้ว	 งาน	 ม.อ.วิชาการ	 ในปีน้ียังมี
กิจกรรมการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าโอท็อป	 สินค้าธงฟ้าราคาถูก	
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน	การสาธิต		การออกร้าน	ตลอดจน
การแสดงบนเวที
 นายวีรนันทน์	 	เพ็งจันทร์		 รองผู ้ว ่า
ราชการจังหวัดปัตตานี	ประธานในพิธีเปิดงาน	
ม.อ.วิชาการ	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้
ที่ก่อตั้งและด�าเนินภารกิจด้านการศึกษามา
เป็นระยะเวลา	 49	ปี	 	 และได้ผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ	 รวมท้ังให้บริการด้านวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถ่ินโดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม
ราชชนกที่ ว ่ า 	 “ประโยชน ์ของ เ พ่ือนมนุษย ์ เป ็น กิจที่ หนึ่ ง ”	
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดมา	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ชุมชนและประเทศชาติ	การจัดงาน	 ม.อ.	วิชาการ	 นอกจาก
เป ็นการเป ิดโอกาสให ้ชุมชนได ้ประจักษ ์ ถึงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในด้านงานวิจัย	 การบริการวิชาการ	
การคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ	 การเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยี
และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	ตลอดจนศักยภาพการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

เปิดแล้วงำน ม.อ.วิชำกำร ที่ ม.อ.ปัตตำนี พร้อมให้ประชำชนเข้ำชมผลงำนและ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นมหำวิทยำลัยจะช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำภำคใต้อย่ำงยั่งยืน
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ภาคใต้	 ท�าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีความใกล้ชิดและเกิด
สัมพันธภาพอันดีกับชุมชนมากข้ึน	 รวมถึงการเตรียมความพร้อมใน
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล			
	 “เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงาน	ม.อ.	วิชาการ	จะได้รับประโยชน์	และ
ความรู ้ความเข้าใจ	 จากการเข้าร่วมฟังบรรยาย	 อบรม	 สัมมนา
ชมนิทรรศการ	การแสดงผลงาน	และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความคิดเห็นกับนักวิชาการในสาขาต่างๆ”		นายวีรนันทน์		เพ็งจันทร์		
กล่าวเพิ่มเติม.. 
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 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี จัดแข่งขันแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้  

ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่อ “รู้รักสามัคคี” เนื่องในโอกาส 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 

เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 ท่ีภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี 

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขต

ปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 

	 ผศ.	ดร.เอกรินทร์	 สังข์ทอง	คณบดีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์		
กล่าวต้อนรับผู ้เข้าร่วมแข่งขัน	 มีนักกีฬาฟุตซอลจาก	 5	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	รวม	52	ทีม	เข้าร่วมการแข่งขัน		ทั้งนี้	อาจารย์จารึก	
สระอิส	 ประธานจัดการแข่งขัน	 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ
การจัดการแข่งขันว่า	 เพื่อสร้างความสมานฉันท์	 และรู้รักสามัคคี
ระหว่างเยาวชน	ประชาชนใน	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยใช้กีฬา
ฟุตซอลเป็นสื่อ	 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน	และประชาชนทั่วไปได้เล่น
กีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ	ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน	์
เพ่ือพัฒนาทักษะกีฬา	 ฟุตซอลแก่เยาวชน	 และประชาชนให้มี
มาตรฐานการเล ่นสูงขึ้น	 ตลอดจนเพ่ือน�าสันติสุขกลับคืนมา
สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความ
สนใจจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 สมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันถึง	 52	 	ทีม	ประกอบด้วย	 2	ประเภท	คือ	ประเภทเยาวชาย
อายุ	 12	ปี	 	 จ�านวน	 20	 ทีม	 และประเภทเยาวชนชายอายุ	 16	ปี	
จ�านวน	 32	ทีม	ทั้งน้ี	 จะมีการแข่งขันทุกวัน	 โดยเริ่มการแข่งขันมา
ตั้งแต่วันที่	3-7	สิงหาคม	2559	

 	 ดร.บดินทร์	แวลาเตะ		รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		ประธานในพิธีเปิด
การแข ่งขัน	 กล ่าวว ่า	 ขอชื่นชมภาควิชา
พลศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 ที่จัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอลสมานฉันท์	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ครั้งที่	 9	ภายใต้ชื่อ	 “รู้รักสามัคคี”	 ได้	 ที่ได้เล็งเห็น
ความส�าคัญของกิจกรรมกีฬาท่ีจะช่วยสร้างความรัก	ความสมานฉันท์
ในหมู่เยาวชน	 และประชาชนใน	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่ได้
ด�าเนินการจัดการแข่งขันอย่างต่อเน่ืองมาเป็นครั้งที่	 9	 แล้ว	 กีฬา
ฟุตซอลเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเล่น	 และแข่งขันกันแพร่หลาย

เปิดแล้วฟุตซอลสมำนฉันท์ 5 จังหวัดชำยแดนใต้ ครั้งที่ 9
 ในโอกำส 50 ปี คณะศึกษำศำสตร์ ม.อ.ปัตตำนี

ทั่วโลกในขณะน้ี	 รวมถึงใน	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย	 กีฬา
ฟุตซอลเป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งเด็ก	 เยาวชน	 และประชาชนท่ัวไป	
ใช้จ�านวนผู้เล่นไม่มาก	 จึงเหมาะในการที่จะส่งเสริมให้มีการเล่น	
และแข่งขันกันในหมู่เยาวชน	 และประชาชนในพ้ืนที่	 5	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 	 นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เล่นมีสุขภาพ
ดีแล้ว	 ยังเป็นการส่งเสริมความรัก	 ความสามัคคีสร้าง	 ความ
สมานฉันท์ในหมู่พ่ีน้องประชาชน	อันจะน�าสังคมไปสู่ความสันติสุข
อีกด้วย
	 ผศ.ดร.เอกรินทร ์ 	 สังข ์ทอง	 คณบดี	
คณะศึกษาศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยสงขลา
น ค ริ น ท ร ์ 	 วิ ท ย า เ ข ต ป ั ต ต า นี 	 ก ล ่ า ว
เพ่ิมเติมว่า	การแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์	 5	
จังหวัดชายแดนใต้	 ได้จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งท่ี	 9		
แล้ว	เป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน	 การท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เป็นการสร้างบรรยากาศ
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้โดยใช้กีฬาฟุตซอล
เป็นส่ือนับได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีควรได้รับการส่งเสริม	 เผยแพร่เพราะ
นอกจากจะช่วยสร้างความสามัคคีแล้ว	 ยังช่วยส่งเสริมการออก
ก�าลังกาย	ดูแลสุขภาพ	และพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล
ในระดับที่สูงข้ึนอีกด้วย	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย	
	 ส�าหรับผลการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์	 5	 จังหวัดชาย
แดนใต้	ครั้งที่	9	“รู้รักสามัคคี”	50	ปี	คณะศึกษาศาสตร์	ประกอบด้วย
• ผลการแข่งขันประเภทเยาวชนรุ่นอายุ 12 ปี
	 ชนะเลิศ	ทีมตะลุบัน
	 รองชะเลิศอันดับ	1	ทีมโรงเรียนบ้านเขาตูม	
	 รองชะเลิศอันดับ	2	ทีม	Junior	Stadio		
	 รองชะเลิศอันดับ	3	ทีมโรงเรียนอนุบาลยะรัง	
• ผลการแข่งขันประเภทเยาวชนรุ่นอายุ 16 ปี
	 ชนะเลิศ	ทีมต�าบลวังพญา
	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ทีมโรงเรียนพัฒนาอิสลาม
	 รองชนะเลิศอันดับ	2	ทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
	 รองชนะเลิศอันดับ	3	ทีมสาบัน	FC	
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�า
ของเอเชียและของประเทศไทย	จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้น
น�าของโลก	 Round	 University	 Rankings	 2016	 โดย	 RUR	
Rankings	Agency	 ของประเทศรัสเซีย	 โดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่	 3	
ของประเทศ	อันดับที่	11	ของเอเชีย	และ	อันดับที่	618	ของโลก	และ	
ได้อันดับที่ดีขึ้นจากปี	2558	ซึ่งได้ล�าดับที่	4
	 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	 ของ	 RUR	
Rankings	Agency	 พิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล	 4	 ด้าน	 20	 ตัวชี้วัด	 คือด้านการสอน	 (Teaching)	 5	
ตัวชี้วัด	 คิดเป็น	 40%	 การวิจัย	 5	 ตัวชี้วัด	 40%	 ด้านความเป็น
นานาชาติ	5	ตัวชี้วัด	10%	และด้านความยั่งยืนทางการเงิน	5	ตัวชี้
วัด	10%
	 World	 Top	 10	 อันดับ1	 ได้แก่	 California	 Institute	 of	
Technology	(Caltech)

ม.อ. ติดล�ำดับ 3 มหำวิทยำลัยคุณภำพของประเทศ ปี 59
 งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายงาน

	 Asia	Top	10	อันดับ	1	ได้แก่	Korea	Advanced	Institute	of	
Science	and	Technology	(KAIST)
	 ASEAN	 Top	 Universities	 อันดับ	 1	 ได้แก่	 National	
University	of	Singapore
	 ระดับประเทศ	 อันดับ	 1	 ได้แก่	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
(อันดับ	424	ของโลก)	2.	มหาวิทยาลัยมหิดล	(อันดับ	484	ของโลก)	
3 . 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 (อันดับ 	 618	 ของโลก)
4.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (อันดับ	 626	 ของโลก)	 5.	 มหาวิทยาลัย
เทคโน โล ยีพระจอม เกล ้ าธน บุ รี 	 ( อั นดับ 	 637 	 ของ โลก )	
6 . 	 มหา วิทยาลั ย เกษตรศาสตร ์ 	 ( อันดับ 	 641 	 ของ โลก )	
7. 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 	 (อันดับ	 653	 ของโลก)	
8.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	 (อันดับ	 674	
ของโลก)
	 ผู ้ สน ใจสามารถติ ดตามรายละ เอี ยด เ พ่ิ ม เติ ม ได ้ ที่	
http://roundranking.com/	
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	 รองศาสตราจารย ์ 	 ดร .ชูศักดิ	์
ลิ่มสกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	เปิดเผยถึงกรณีเกมออนไลน	์
“โปเกมอน	 โก”	 ที่ก�าลังเป็นที่นิยมกันใน
กลุ ่มคนวัยเรียน	 โดยมีผู ้เป็นห่วงว่าจะ
กระทบกับการเรียนของเยาวชนว ่า	
หลังจากที่โปรแกรมนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย	 ก็เริ่มเห็น
ความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น	และพบเห็นนักศึกษาจับกลุ่มกันเล่นในบาง
พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งมีผู้เล่นเกมจากภายนอกเข้ามาใน
พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมากขึ้น	ท�าให้กระทบกับการท�างานและการ
รักษาความปลอดภัย	 ซึ่งบางพ้ืนท่ีเป็นการกีดขวางการท�างานของ
เจ้าหน้าที่เช่นในโรงพยาบาลเป็นต้น	 นอกจากน้ัน	 อาจกระทบ
กับการเรียนของนักศึกษาในช่วงเวลาเปิดเทอม	 และการท�างานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก
เข้ามาเล่นเกมออนไลน์	 “โปเกมอน	 โก”	 ภายในพ้ืนท่ีและอาคาร
ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	ห้ามนักศึกษาเล่นเกมดังกล่าวในเวลาเรียน	
และ	 ห้ามบุคลากรเล่นเกมนี้ในเวลาท�างานทั้งนี้	 มหาวิทยาลัย

ม.อ.ไม่อนุญำตให้นักศึกษำ - บุคลำกรเล่นเกมออนไลน ์“โปเกมอน โก”  
ในเวลำเรียน - ท�ำงำน และขอควำมร่วมมือบุคคลภำยนอกเช่นกัน

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน

มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมการให้ความรู้แก่นักศึกษาและเยาวชน	 เก่ียวกับ
เรื่องเกมส์ออนไลน์	 เนื่องจากในระยะต่อไป	 แม้“โปเกมอน	 โก”	
จะหมดความนิยมลงแต่จะมีเกมส์อ่ืนเข้ามาแทนท่ีซึ่งต้องมีการ
ระมัดระวัง	หรือ	อาจห้ามเล่นเกมส์ดังกล่าวในบางพื้นที่
	 ด้าน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภัทร	อัยรักษ์	รองอธิการบดีฝ่าย
องค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ	 กล่าวว่า	 เกมมีท้ังข้อดีข้อเสีย	
โดยข้อดีคือ	 สามารถเป็นเครื่องมือการตลาดท่ีดี	 ในการส่งเสริม
กิจการทางธุรกิจ	 เป็นการสร้างจุดสนใจเพ่ือน�ามาสู่การรู้จักและใช้
บริการ	หรือสามารถน�าไปประกอบในการเดินออกก�าลังกาย	แต่ต้อง
ระวังการพะวงกับการดูโทรศัพท์เวลาเดินอาจเกิดอุบัติเหตุได้
แต่ปัญหาคือ	แม้จะเป็นโปรแกรมที่โหลดฟรี	 แต่มีการแฝงด้วยการ
ขายสินค้า	 หรือที่เคยได้ยินว่าเกมส์บางเกมส์ท่ีเราเล่นจะต้องมีการ
จ่ายเงินเพ่ือให้สามารถเอาชนะผู้อื่นได้	 ซึ่งประเภทน้ีจะมีมากข้ึน
ในอนาคต	หากเล่นโดยไม่รู้เท่าทันจะท�าให้เสียทรัพย์โดยไม่จ�าเป็น	
นอกจากน้ัน	 ความเป็นสื่อโซเชียลอาจจะท�าให้เกมส์กลายเป็น
เครื่องมือในการล่อลวงบุคคลให้เข้าไปในพ้ืนท่ีอันตราย	 เพ่ือการ
ก่ออาชญากรรม
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มมุห
นึ่งใน

รั้วศ
รตีรงั

วิทยำเขตปัตตำนี  ขอแสดงควำมยินดีกับ
ศำสตรำจำรย์ จ�ำนวน 3 ท่ำน

ศำสตรำจำรย์ดวงมน จิตร์จ�ำนงค์

ศำสตรำจำรย์อรัญ หันพงศ์กิตติกูล

ศำสตรำจำรย์คณิตพงษ์ ปรำบพำล

									 	 อ้างถึงประกาศ	ส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	ประกาศ	ณ	 วันท่ี	 4	 สิงหาคม	 2559	
มีรายนามของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ได้รับพระบรมราชโองการ	โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาภาษาไทย		ตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2556

สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์	

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	ตั้งแต่วันที่	2	มกราคม	2557

สังกัดคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	
ศาสตราจารย์	ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	2	มีนาคม	2558	
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 	 ชาวสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 12	 สิงหามหาราชินี	 	 โดยในภาคเช้า	 ผศ.พัชรียา	 ไชยลังกา	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 	 น�าคณะบุคลากรร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร	ณ	หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี			
	 ส�าหรับภาคค�่า	 รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	น�าคณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ	นักศึกษา	และบุคลากร	
วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	ณ	ลานศิลปวัฒนธรรม	 อ.เมือง	 จ.ปัตตานี	

 	 รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี		
พร้อมคณะ	 	 ผู้บริหาร	 บุคลากร	 นักศึกษา	 และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลสาธิต	 ฯ	 ร ่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร	
“12	 สิงหา	 มหาราชินี”	 ณ	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดยะลา	เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2559	

 	 ศูนย ์พัฒนากีฬาและสุขภาพ	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 แม่ของแผ่นดิน	 รวมพลัง
แห่งความรัก	และสามัคคี		เมื่อวันที่		12	สิงหาคม	2559

 	 กองอาคารสถานท่ี	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนา
มหาวิทยาลัย	 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา84	 พรรษา	 12
สิงหาคม	2559	
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คณะวิทยาการสื่อสาร

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

คณะศิลปกรรมศาสตร์

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

คณะรัฐศาสตร์

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

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

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

บัณฑิตศึกษา

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

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

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

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

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

ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

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

โทรศัพท์ : 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

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

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

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

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

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

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


