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งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน

ม.อ. เปิดวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 
รองรับการย้ายฐานการผลิตยางล้อจีนมาอาเซียน

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ล่ิมสกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวใน

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 เกี่ยว

กับการร่วมมือกันจัดตั้ง “วิทยาลัยนานาชาติ

ยางพาราไทย-จีน” (Sino-Thai International

Rubber College) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (QUST) และ Rubber Valley Group 

(RVG) มณฑลชานตง ประเทศจีน ว่า มีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรที่มี

ทักษะด้านการผลิตและออกแบบยางล้อ เพื่อตอบสนองโรงงานที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมการผลิตยางล้อรถยนต์ และรองรับโรงงานผลิตยางล้อ

จากประเทศจีนที่จะมาตั้งฐานการผลิตในไทยและประเทศอาเซียนในอนาคต 

และเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาง 

ซ่ึงในมณฑลชานตง ประเทศจีน มีสถาบันการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญเร่ือง

ดังกล่าว และมีโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตยางล้ออยู่เป็นจ�านวนมาก

	 คาดว่า	 “วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน”	 จะรับ
นักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา	2560	โดยเปิด
สอนเป็นภาษาอังกฤษ	ในระดับปริญญาตรี	หลักสูตร	2+2	คือเรียนที่
ประเทศไทย	2	ปี	 และ	ประเทศจีน	 2	ปี	 และได้รับปริญญาจาก	2	
สถาบัน	 ใน	 3	 สาขา	 คือ	 Polymer	Materials	 and	Engineering,	
Mechanical	 Engineering	 และ	Mechatronic	 Engineering	
รับนักศึกษาหลักสูตรละ	100	คน	มีการเปิดสอนในระดับปริญญาโท	
หลักสูตร	 1+1	 พร้อมกับการร่วมมือกันจัดอบรมระยะสั้นในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง
	 “นอกจากวิชาการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราแล้ว	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมีความพร้อมด้านบุคลากรและ
เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ	 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา	 ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมสามารถเข้ามารับบริการได้”	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	กล่าว

	 ด้านรองศาสตราจารย์	 ดร.สุธรรม	 นิยมวาส	 ผู้อ�านวยการ
ส�านักวิจัยและพัฒนา	กล่าวว่า	 โครงการก่อตั้ง	 “วิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีน”	 ได้มีการเห็นชอบร่วมกันในหลักการในการ
ประชุมร่วม	3	ฝ่ายเมื่อวันที่	28	เมษายน	2558	จากนั้น	มีการลงนาม
ความร่วมมือ	และ	แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจีน	ในงาน	International	
Rubber	 Industry	 Exposition	 2015	 ท่ีนครชิงเต่า	 ประเทศจีน	
เมื่อ	 13-14	 ตุลาคม	 2558	 และล่าสุด	 ในการประชุมเมื่อ	 11	
พฤศจิกายน	 2558	 ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สามารถได้
ข ้อสรุปในข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนและการแต่งต้ัง
คณะท�างานร่างหลักสูตร	 โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปหลักสูตรใน
เดือนกุมภาพันธ์	2559
	 และเมื่อวันที่	 13	 พฤศจิกายน	 2558	 ได้มีพิธีลงนามความ
ร่วมมือเพ่ือร่วมกันก่อตั้ง	 “วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน”	
ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	 ประจ�ากรุงเทพฯ	 โดยนอกจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชิงเต่า	 และ	Rubber	 Valley	Group	แล้ว	 ยังมีองค์กรท่ี
ร่วมลงนามคือ	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	และ	สภาวัฒนธรรม
ไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์

   	 กรรมการส ่ ง เสริม
กิจการมหาวิทยาลัยให้
ความเห็นว่า	 โครงการจัด
ตั้ งวิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีนเป ็น

จุดเริ่มต้นท่ีดี	 ส�าหรับการจะเป็นผู ้น�าด้านวิชาการและการผลิต
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางพารา	 แต่ขอให้มองไปถึงผลิตภัณฑ์จากยาง
อย่างอ่ืนด้วย	 ปัจจุบันรัฐบาลเห็นความส�าคัญของการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ยาง	 ซึ่งไทยมีรายได้จาการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางถึง	
350,000	ล้านบาทต่อปี	โดยศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 มีการสร ้างโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง	 2	 แห่ง	 ที่ถ�้าทะลุ	
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ม.อ. เปิดวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

รองรับการย้ายฐานการผลิตยางล้อจีนมาอาเซียน

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

สารอวยพรปีใหม่ ปี 2559

ผลการประกวดกระทง หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ 

ในวันลอยประทงประจ�าปี 2558

โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี คว้ารางวัลทุกประเภทในการแข่งขัน

“แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค�าคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคใต้

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

					ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น	ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น	(ASAIHL-Thailand	Award)	ครั้งที่	4	
พ.ศ.	2558	สาขามนุษยศาสตร์	จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประจ�าประเทศไทย	
(สออ.ประเทศไทย)	สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม	http://www.asaihlth.in.th/	

  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศรัณย์ลิตา โชติรัตน ์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

อ�าเภอบันนังสตาร์	 และ	 บ้านตาชี	 อ�าเภอยะหา	 จังหวัดยะลา	
ซึ่งต้องการนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มาช่วยให้
ความรู้กับเอกชนผู้ผลิต
	 การส่งผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายแข่งกับต่างประเทศต้องมี
มาตรฐาน	ต้องมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพไว้รองรับอุตสาหกรรม
ล้อยางและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ	หากรัฐบาลต้องการส่งเสริม	Rubber	
City	 อย่างจริงจัง	 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมส�าหรับการประสาน
นิคมอุตสาหกรรม	 โรงงาน	 ในการบริการเครื่องมือตรวจสอบ	 เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว	 ควรประสานงานกับ	 ส�านักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม	ซึ่งก�าลังมีการก�าหนดมาตรฐานการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง	 และก�าลังขาดแคลนบุคลากรเรื่องการก�าหนด
มาตรฐาน	 โดยเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมคน
ปัจจุบันเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

	 เยาวชนไทยเสียเปรียบชาติอื่นในอาเซียนเรื่องภาษาอังกฤษ	
ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติยางพารา	 ใช้ในการเรียนการสอน	 จึงควร
พิจารณาการก�าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้โอกาสเยาวชนไทยได้เข้า
ศึกษามากขึ้น	เช่น	การให้โควต้า	เป็นต้น



รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

และผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ

 ในโอกาสปีใหม่ 2559 นี้ ผมขออ�านวยพร
ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ
นักเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ทุกคน จงประสบแต่ความสุข 
ปราศจากความทุกข์ ทั้งปวงตลอดปี และ
ตลอดไปนะครับ

อ�านวยพรปีใหม่ให้กล้าแกร่ง   กายเข้มแข็งใจร่มเย็นเป็นสุขเสมอ
ความพากเพียรพลันส�าเร็จพลันเลิศเลอ    ไม่พลาดเผลอไม่ระย่อต่ออธรรม

 ปี 2558 ได้เดินทางจากเราไปแล้วตามธรรมชาติของรอบเวลาของปีที่ได้ก�าหนดไว้
ในโอกาสของการขึ้นปีใหม่เราควรทบทวนถึงสิ่งที่เราได้ปฏิบัติมาในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีสิ่งใดที่เรา
จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆในปีต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  ปี 2559 เป็นปีที่ส�าคัญและท้าทายต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพราะเป็นปีที่เราจะ
ออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ มีภารกิจมากมายที่เราจะต้องเร่งด�าเนินการตาม
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ เช่น การออกข้อบังคับต่างๆ แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การปรับโครงสร้างภายในองค์กรต่างๆ และการปรับปรุง
ระบบการท�างานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องท้าทายที่เราต้องช่วย
กันคิดเพื่อให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรามีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 นี้ ผมขอให้อ�านาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลก และบารมีแห่ง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบ
แต่ความสุขทั้งกายและใจ มีพลังกายพลังใจในการท�ากิจการต่างๆ จนส�าเร็จตามความปรารถนา  
ปราศจากภัยอันตรายใดๆทั้งปวง และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง
ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

04



 เวลาของแต่ละวัน เดือน ปีผ่านพ้นไปเร็วมาก การใช้ชีวิตต้อง
มีสติ และตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ชัดเจน ปัญหาอุปสรรครายทางเป็น
เรื่องปกติ และอย่าให้ปัญหาและอุปสรรคมาบั่นทอนหรือท�าให้
ความฝันของเราสะดุด ขอให้มุ่งม่ันและพยายามที่จะทักทอและ
สานความฝันของชีวิตให้เป็นความจริงโดยเร็ว ทั้งความฝันที่เป็น
เรื่องส่วนตัว ครอบครัวและการท�างาน 

ในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ 2559 ขออ�านวยพรให้ท่าน
และครอบครัวประสบความสุข ความส�าเร็จ และ
ความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี

      ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิมิตผล  บันดาลดล ให้พ้นทุกข์ สุขสดใส
 การคิดไว้ ให้สมหวัง ดั่งตั้งใจ  อุปสรรค โพยภัย ไม่แผ้วพาน
 ให้ทรัพย์สิน เงินทอง มากองเถิด   ลาภยศเกิด สมดังจิต อธิษฐาน
 ท�าสิ่งใด ให้สมหวัง ดั่งปณิธาน   ทั้งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ลงตัวเทอญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ

วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

และ รักษาการในต�าแหน่งคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์เล็ก   แซ่จิว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี

 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและ
ครอบครัว ประสบแต่ความสุขเกษมส�าราญและ
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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    ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ 
ปกป้องคุ้มครองให้ท่านแคล้วคลาด ปลอดภัย 
และดลบันดาลให้ท่านมีความสุขและเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป

 เนื่ อ ง ใน โอกาสวั นขึ้ นป ี ใหม ่  พ .ศ . 2559  ในนามของคณะ ศึกษาศาสตร ์
ขอให้อ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพและนับถือ รวมถึงพระบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
จงช่วยอ�านวยพรชัย ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความโชคดี ความเจริญ ความมั่งคั่ง มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยทั้งมวล และมีพลังในการสรรค์สร้างงานเพ่ือร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปตลอดปี พ.ศ. 2559 นี้  

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ขวัญชัย  วัฒนศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี

 อ�านวยพร ขึ้นปีใหม่ จากใจจริง  ให้ชื่นสุข ทุกสิ่ง สมประสงค์
ความดีงาม ป้องภัย ใจมั่นคง ความศรัทธา ด�ารง ทุกคืนวัน
จงอดทน สู้ปัญหา อุปสรรค ใช้ความรัก สามัคคี ที่สร้างสรรค์
ความผิดพลาด อภัย ให้แก่กัน  มีน�้าใจ ร่วมแบ่งปัน  หมั่นดูแล

อาจารย์หริรักษ์  แก้วกับทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาเขตปัตตานี 

 เนื่ อง ในวาระดิถีขึ้ นป ี ใหม ่  2559
ขออ�านาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลายและคุณงามความดี
ที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติ จงส่งผลให้
ทุ ก ท ่ า น แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว มี แ ต ่ ค ว า ม สุ ข
ความเจริญ ก้าวหน้าในการงานที่ท�าแวดล้อม
ไปด ้วยกัลยาณมิตร ท�าความดีโดยไม ่ มี
อุ ปสรรค  สุ ขภาพแข็ ง แร ง  ปร าศจาก
เคราะห์ภัยอันตรายทั้งปวง

ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และวิจัย 

วิทยาเขตปัตตานี
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ปีเก่า 2558 ผ่านไป ปีใหม่ 2559 เข้ามา
2015 has passed, 2016 has come

ในนามของบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ขอให้ทุกท่าน มี
“สุขกาย...สุขใจ...ไร้โรค...ไร้ภัย 
ประสบ...พบเจอแต่สิ่งดีงาม 

พร้อม...จิตใจที่แข็งแกร่ง มั่นคง 
รับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมีสติ 

ตลอดปี 2559”
May the year 2016 bring you a wonderful happiness,

 achievement and inspiration

  สุขสันต์วันปีใหม่  2559 ขอเทพไท้อวยชัยให้สมหวัง
มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยท้ังหลายทั้ง
ปวงมีสินทรัพย์นับคณาถ้วนหน้าทุกคืนวัน ได้พบพลันแต่ส่ิงดีๆ 
ตลอดปีและตลอดไป

 ในวาระโอกาสแห่งดิถีปีใหม่ที่เวียนมา
บรรจบอีกคร้ังนี้ ขอให้เป็นโอกาสอันดีแห่ง
การทบทวนตน ทบทวนกิจการงาน ทบทวน
สภาพแวดล้อมรอบด้าน และทบทวนแรง
บันดาลใจสู่ความส�าเร็จของทุกท่าน เพื่อให้
ปีหน้าฟ้าใหม่ของทุกท่านเป็นขวบปีแห่ง
ความรู้ตัวตน เพื่อจะได้จัดวางแนวทางการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อมนุษย์ต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
       คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

 ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่           ศุภชัยจงก่อเกิดล�้าเลิศผล  
ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล        ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน
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 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจ�าปี 2559  ในนามวิทยาลัย
อิสลามศึกษา ขอให้ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน รักกัน
ดุจฉันท์พี่น้อง ปรองดองกันเหมือนญาติ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา
มหาวิทยาลัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
 ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ เริ่มต้นชีวิต
ใหม่ด้วยความสดชื่น และความสมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

 สวัสดีปีใหม่
สมหวังสมใจสมปรารถนา

รวยสุขรวยทรัพย์รวยปัญญา
 ก้าวหน้าก้าวมั่นและก้าวไกล
 พลกายกล้าแกร่งมีแรงฤทธิ์

 พลจิตคงมั่นไม่หวั่นไหว
 ไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัย

 ตลอดปีตลอดไปตลอดกาล

 ปีใหม่หรือปีเก่าแตกต่างกันอย่างไร  เหมือนกับช่ือใหม่กับ
ชื่อเก่าต่างกันอย่างไร หัวใจส�าคัญจึงอยู่ที่ตัวตนของเรา ไม่ว่าชื่อใหม่
หรือปีใหม่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนจิตใจของตนรวมถึงการกระท�าของตน
ให้ดีขึ้น ก็ย่อมไม่ดีไปกว่าปีเก่าหรือชื่อเก่า ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559
ที่เวียนบรรจบมาอีกรอบปีนี้ จึงขออ�านวยพรให้ทุกๆ ท่านจงประสบ
แต่ความสุข ความเจริญ คิดท�าการใดให้ประสบความส�าเร็จกับ
สิ่งใหม่ๆ ตลอดไป

  ดร.ยูโซะ  ตาเละ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  คงทอง
ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร  แป้นเหลือ
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภดล  ทิพยรัตน์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

  หยิบพู่กันระบายสีขีดเขียนวาด  มโหรีและพิณพาทย์ประโคมเสียง 
ห่มสไบร่ายร�าตามส�าเนียง  พร้อมยืนเคียงสู่ปีใหม่ไปด้วยกัน 
ขออวยพรชาว ม.อ. ให้สมหวัง  มีพลังสร้างความสุขสมานฉันท์ 
คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมใจพลัน  สุขภาพดีทุกคืนวันตลอดไป 

 ในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ขออารธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพและศรัทธา ได้โปรดน�าพาให้ท่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพกายและใจแข็งแรง มีพละ
ก�าลังในการท�างานหรือศึกษาเล่าเรียน และก้าวเดินตามรอยพระบาท
พระราชบิดา เพ่ือจะได้น�าพามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนา
บ้านเมืองและประเทศชาติต่อไป 
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ผลการประกวดกระทง หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ 
ในวันลอยประทงประจ�าปี 2558
 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย ภายใต้ช่ือ “รักษ์น�้าสานประเพณี ด้วยวิถี 1 ครอบครัว 

1 กระทง”เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 โดยได ้ รับเกียรติจาก

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานใน

พิธีเป ิดงาน และผศ.กมล คงทอง ผู ้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรม

ศึกษากัลยาณิวัฒนา ประธานจัดงานกล่าวรายงาน  กิจกรรมประกอบด้วย 

การประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงดนตรีลูก

ทุ่งจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี การประกวดกระทงประเภทความคิด 

และสวยงาม กิจกรรมร�าวง โดยแผนกวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชา

สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนังตะลุง คณะอาจารย์

จรัส ชูชื่น และการสาธิตอาหารพื้นบ้าน

										ส�าหรับผลการประกวดกระทง	ประกวดหนูน้อยนพมาศ	และ
ประกวดนางนพมาศ	มีดังนี้
	 ประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์
•รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ชาชักนายเกม	ตลาดโต้รุ่งปัตตานี
•	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ1	ได้แก่	คณะรัฐศาสตร์	ม.อ.ปัตตานี
•	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ได้แก่	ส�านักวิทยบริการ	ม.อ.ปัตตานี

 ประกวดกระทงประเภทสวยงาม
•	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ร้านลูกหยีนพรัตน์
•	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ1	ได้แก่	คณะรัฐศาสตร์	ม.อ.ปัตตานี
• รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ได้แก่	นายธนูศักดิ์	ทองธรรมชาติ
	 ประกวดหนูน้อยนพมาศ	
•	หนูน้อยนพมาศ	ได้แก่	หมายเลข	1	เด็กชายคมพิศิษฐ์	เอียดรักษ์	
•	รองหนูน้อยนพมาศ	อันดับ	1	ได้แก่	หมายเลข	10	เด็กชายศรัณพศุฒป์
			ภานุโชติมณตรีณ์	
•	รองหนูน้อยนพมาศ	อันดับ	2	ได้แก่	หมายเลข	4	เด็กหญิงชมชนก	
			เพ็ชรอุไร	
•	รางวัลขวัญใจประชาชน	ได้แก่	4	เด็กหญิงชมชนก	เพ็ชรอุไร
	 ประกวดนางนพมาศ	
•	นางนพมาศ	ได้แก่	หมายเลข	8	นางสาวปรายพิรุณ	วีวงษ
•	 รองนางนพมาศ	อันดับ	1	 ได้แก่	หมายเลข	17	นางสาวอรวรรยา	
    เกตุเรน
•	 รองนางนพมาศ	 	 อันดับ	 2	 ได้แก่	 หมายเลข	 7	 นางสาวทวิตา	
				ปานสุข
•	รางวัลขวัญใจประชาชน	ได้แก่	14	นางสาวสุพัฒตรา	เตชะวรรณโต
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โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี คว้ารางวัลทุกประเภทในการแข่งขัน
“แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค�าคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคใต้ 

 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

คะแนนรวม ระดับมัธยมปลาย และอีกหลายรางวัลในการแข ่งขัน

“แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค�าคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคใต้ 

ครั้งที่ 9 และทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 3

	 อาจารย์ปานใจ	 แสงศิลา	 รองผู ้อ�านวยการฝ่ายพัฒนา
นั ก เ รี ย น ส า ธิ ต 	 มห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล านค ริ น ท ร ์ แ จ ้ ง ว ่ า
ได้น�านักเรียนจ�านวน	 55	 คน	 เข้าร่วมการแข่งขัน“แม็กซ์พลอยส	์
ครอสเวิร ์ดเกม	 เอแม็ท	 ค�าคม	 และซูโดกุ	 ชิงแชมป์ภาคใต ้
ครั้งท่ี	 9	 และทริปเปิ ้ลเกม	 ชิงแชมป์ภาคใต้	 ครั้งท่ี	 3”ซึ่งจัดโดย
สมาคมครอสเวิร์ดเกม	 เอแม็ท	 ค�าคม	และซูโดกุ	 แห่งประเทศไทย	
ระหว ่างวันที่ 	 14	 -	 15	 พฤศจิกายน	 2558	 ณ	 ศูนย ์การค ้า
เซ็นทรัลพลาซ่า	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี		 ผลการแข่งขันมีรายละเอียด
ดังนี้

	 1.	รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมโรงเรียน	ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
 2.	การแข่งขัน	IQ	Word-Up	
•	รางวัลชนะเลิศ	:	นางสาวทัศน์สนธิ์		 คงแก้ว
•	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	:	นายวศิน		ไตรมิตร
•	รางวัลอันดับที่	4	 :	นายยุสรี		บินแหละ
•	รางวัลอันดับที่	5	 :	นายภัทรวิทย์		ตันนิลกุล
 3.	การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย
•	รางวัลชนะเลิศ	:	นายยุสรี	บินแหละ
•	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	:	นายภัทรวิทย์	ตันนิลกุล
•	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	:	นางสาวดุษณีย์	วัฒนพิชญากูล
•	รางวัลอันดับที่	4	 :	นางสาวพัชรวลัย		 บุญชูช่วย
•	รางวัลอันดับที่	5	:	นางสาวเบญญธัญ	 คงสกุล
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• เลือกใช้น�้ามันเครื่องที่มีคุณภาพถูกต้อง และเหมาะสมกับ   
เครื่องยนต์ จะช่วยลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น
• ดักแปลงรถมาก สิ้นเปลืองน�้ามัน

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

รวมพลังหยุดรถซดน�้ามัน

• ไส้กรองอุดตันสิ้นเปลืองน�้ามัน
• ผ้าเบรกเสื่อม  ควรสังเกตจากเสียงขณะเบรก
• ตรวจสอบและท�าความสะอาดอุกปกรณ์ของเครื่องยนต์
• เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์
• เลือกซื้อและใช้รถเพื่อหยุดรถซดน�้ามัน

(ต่อจากฉบับเดือนตุลาคม 2558)

	 4.	การแข่งขัน	Crossword	Game	
•	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 :	นางสาวต่วนเกาซัร		อัลอิดรุส
 5.	การแข่งขัน	Crossword	Puzzle	รุ่นนักเรียน	(ไม่เกิน	ม.6)
•	รางวัลชนะเลิศ		:	นายนัศรูน		เปาะมะ
•	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	:	เด็กชายเป็นไท		จ่างกมล
•	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	:	นายธนภูมิ	อุทัยธรรมกุล
•	รางวัลอันดับที่	4	:	นางสาวอารีนา	แมเราะ
•	รางวัลอันดับที่	5	:	นายคชาธิป	หวังทวีทรัพย์
	 6.	การแข่งขัน	Triple	Game	ระดับม.ต้น
•	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	
	 1.	เด็กชายนุชิต	ไชยภักดี	(A-Math)
	 2.	เด็กหญิงนิซัซวานี		แว	(Crossword)
	 3.	เด็กชายชินกฤต		ฤทธิเดช	(ค�าคม)
•	รางวัลล�าดับที่	4	
	 1.	เด็กชายกมล	วัฒนะนุกุล		(A-Math)
	 2.	เด็กหญิงรัยมี่		ดิษฐาภินันท์	(Crossword)
	 3.	เด็กหญิงมาริลิน		พูลศิริ		(ค�าคม)
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 		ชาวสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร ่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 ธันวามหาราช	 โดยในภาคเช้าพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล	 ณ	 ลานศิลปวัฒนธรรม	
ถนนสายบุรี	 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล	ณ	 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	 	 โดยม	ี	
รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	พร้อมด้วยบุคลากร	 ร่วมในพิธี	 ส�าหรับภาคค�่า
ผศ.พัชรียา	 ไชยลังกา	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 พร้อมด้วยบุคลากร	 นักศึกษา	 และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ	ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร	ณ	ลานศิลปวัฒนธรรม	จังหวัดปัตตานี
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 		ผู ้บริหาร	 บุคลากร	 กองอาคารสถานที่พร้อมด้วยผู้บริหาร	 บุคลากร	 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์		 ร่วมโครงการพัฒนา
เทิดพระเกียรติ	5	ธันวามหาราช	ประจ�าปี	2558

 		รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 น�าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร	5	ธันวามหาราช		เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2558	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	จังหวัดยะลา
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 	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดพิธี	 “รับหมวกพยาบาลและเข็มมหาวิทยาลัย”
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ชั้นปีที่	 2	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 เมื่อวันที่	 19	 ธันวาคม	 2558	 โดยมี	 รศ.อิ่มจิต
เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยเขตปัตตานี	 เป็นประธานในพิธี	และ	ผศ.พัชรียา	 ไชยลังกา	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 วิทยาเขตปัตตานี
เป็นผู้มอบ	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

 		ชมรมเยาวชน	 ม.อ.ท�าความดีสู ่สังคมและเครือข่าย
นักศึกษา	 ม.อ.ปัตตานี	 	 ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก	 จ.ปัตตานี
และบริษัทพิธานฮอนด้า	 ปัตตานี	 จัดโครงการเยาวชนร่วมใจ
สร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย	 สวมหมวกนิรภัย	 	 เมื่อวันที่	 21	 ธันวาคม
2558	 โดยมีผู ้ ร ่วมโครงการ	 80	 คน	 กิจกรรมประกอบด ้วย	
การอบรมหลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ		และมอบหมวกนิรภัย

(ภาพโดย	ผศ.นพดล	ทิพยรัตน์	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
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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


