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 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

บูรณาการวิชาการ สู่กระบวนการพัฒนาสินค้าของชุมชนปัตตานี ทั้งคุณภาพ

สินค้า บรรจุภัณฑ์ และสื่อเผยแพร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณภาพสินค้าท้องถิ่นให้

สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ

		 เมื่อวันพุธที่	 21	 ธันวาคมที่ผ่านมา
ที่ คณะ วิทยากา รสื่ อ ส า ร 	 มหาวิ ทยาลั ย
ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์ 	 วิ ท ย า เ ข ต ป ั ต ต า นี	
ผศ .ดร . วลั กษณ ์กมล 	 จ ่ า งกมล 	 คณบดี
คณะวิทยาการสื่อสาร	 ได้เป็นประธานในพิธี
มอบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการ

ชุมชนจังหวัดปัตตานี	 ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการ	1	วิทยาเขต	1	ชุมชนเข้มแข็ง	ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 ซึ่ งผลิตภัณฑ์และชุมชนท่ีได ้รับ
การสนับสนุนจากคณะวิทยาการสื่อสาร	 ประกอบด้วย	 ผลิตภัณฑ์
เกลือหวานบานา	กลุ่มท�านาเกลือ	หมู่	 2	 ต�าบลบานา	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดปัตตานี	 ผลิตภัณฑ์บานาน่าฟินเฟ่อร์	 กลุ ่มสตรีกล้วยหิน
กรอบแก้ว	 หมู่	 2	 ต�าบลปิยามุมัง	 อ�าเภอยะหริ่ง	 จังหวัดปัตตาน	ี
และผลิตภัณฑ์มะขามทอง	กลุ่มเมี่ยงค�าสมุนไพร	หมู่	 1	ต�าบลยาม	ู
อ�าเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี	
 คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	ชี้แจงว่า		กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ
แก่ผู ้ประกอบการในครั้งนี้เกิดข้ึน	 เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีท่ี	 4
คณะวิทยาการสื่อสาร	 ที่เรียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสื่อสาร
การตลาดได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู ้สอนให้นักศึกษาเลือก
ผลิต ภัณฑ ์ ในชุมชนที่ ยั งต ้ องได ้ รั บการ พัฒนาทั้ งคุณภาพ
ราคา	 และบรรจุภัณฑ์	 แล้วน�ามาพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
คุณภาพ	 ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์	 รวมถึงการผลิตสื่อ
เผยแพร่	 และการหาช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยการ
จัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์	 	 ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการชุมชน
และบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
	 จากการเสวนาหัวข ้อ	 “ วิทยาการสื่อสารสู ่ชุมชน	 :	
ความสัมพันธ์	การเรียนรู้	และบทเรียนจากชุมชน”		โดย	ผศ.ภีรกาญจน์	
ไค่นุนนา	 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	 อาจารย์สุวนาถ	
ทองสองยอด	อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาด
นายอาหามะ	แวหลง	 กลุ่มเกลือหวานบานา	นางสาวเฟาซีย๊ะห์	 เดงโด

กลุ ่ มสตรีกล ้ วยหินกรอบแก ้ว 	 นางสาวซัยดาร ์ 	 หวา เอียด	
นักศึกษาชั้นปีท่ี	 4	 ที่เรียนวิชาการฝึกปฏิบัติการส่ือสารการตลาด
โดยมีนางสาวพัชรา	 ย่ิงด�านุ่น	 เป็นพิธีการ	 ทราบว่า	 กิจกรรมของ
นักศึกษาท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนากลุ่มเกลือหวานบานา	 ซึ่งมีสมาชิก
กลุ่ม	 20	 คน	 อยู่ท่ีหมู่	 2	 ต�าบลบานา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	
กิจกรรมของนักศึกษาประกอบด้วยการส�ารวจข้อมูลกลุ่ม	 จัดท�า
ฐานข้อมูลสมาชิก	 จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม	 การให้ทุนสนับสนุน
ก่อสร้างโรงเรือนเก็บเกลือในวงเงิน	50,000	บาท	จัดท�าแผนโครงการ
ส�ารวจตลาดเกลือ	 ระดมความคิดเห็นชื่อและสัญลักษณ์สินค้า	
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกลุ่มท�านาเกลือ	จนกระทั่งได้มีการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เกลือหวานต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์	นอกจากนี้ผลจาการ
ทดสอบคุณภาพเกลือโดยศูนย์เครื่องมือกลาง	 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	พบ
ว่าคุณภาพของเกลือที่ผลิตจากกลุ่มเกลือหวานบานา	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดปัตตานี	 เมื่อเทียบกับเกลือจากแหล่งผลิตเกลือในจังหวัด
สมุทรสาคร	ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ส�าคัญของประเทศ	ไม่ว่าจะเป็น
ความชื้น	 สารท่ีไม่ละลายน�้า	 ปริมาณโซเดียมคลอไรด์	 ปริมาณ
สารโลหะ	 ล้วนอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค	
แต่เกลือของกลุ่มเกลือหวานปัตตานีมีข้อดีกว่าท่ีมีปริมาณไอโอดีน
ธรรมชาติสูงกว่า	2-3	เท่า
	 ผลิตภัณฑ์บานาน่าฟินเฟ่อร์	 กลุ่มสตรีกล้วยหินกรอบแก้ว	
หมู ่ 	 2	 ต�าบลป ิยามุมัง 	 อ�าเภอยะหริ่ ง 	 จังหวัดป ัตตานี 	 ซึ่ งมี
นางสาวเฟาซีย๊ะห์		เดงโด		เป็นประธานกลุ่มสตรีกล้วยหินกรอบแก้ว
มุคลิซ	 เดิมผลิตกล้วยหินกรอบแก้ว	 4	 รสคือ	 รสหวาน	 รสเค็ม
รสปาปริก้า	และรสสาหร่าย	ต่อมาเมื่อนักศึกษาชั้นปีท่ี	 4	สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์	 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดได้เข้ามาเรียนรู้และ
พัฒนารสชาติของกล้วยหินกรอบแก้วโดยเพ่ิมรสช็อคโกแล็ต	
และตั้งชื่อให้ตรงใจผู ้บริโภคกลุ ่มวัยรุ ่น	 ภายใต้ชื่อ	 “BANANA	
ฟินเฟ่อร ์”	 พร ้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์	 และสัญลักษณ์สินค้า
หรือแบรนด์ใหม่	ท�าให้มียอดจ�าหน่ายสูงขึ้น	และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้
มากกว่าเดิมกว่า	3	เท่า
	 ส่วนผลิตภัณฑ์มะขามทอง	 ของกลุ ่มเมี่ยงค�าสมุนไพร
หมู่	 1	 ต�าบลยามู	 อ�าเภอยะหริ่ง	 จังหวัดปัตตานีเดิมกลุ ่มน้ีผลิต
เมี่ยงค�าสมุนไพร	 แต ่หลังจากกลุ ่มนักศึกษาวิชาการส่ือสาร
การตลาดได้เข้ามาเรียนรู้จึงเกิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วย
การผลิตมะขามทอง	 ด้วยการพัฒนาให้มะขามกวนมีรสชาติ

คณะวิทยาการสื่อสาร ส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบแก่ผู้ประกอบการ
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สารบัญ C O N T E N T

ที่อร ่อย	 และไม ่ เหลวแม้อากาศจะร ้อน	 พร ้อมทั้งออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ภายใต้สโลแกน	 “ทรงเครื่องทุกเม็ด	 อร่อยทุกค�า”
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมเปิดตัว	ที่บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์		สาขาปัตตานี	
ได ้รับผลตอบรับท่ีดีมากเกินความคาดหวัง	 ต ้องไปรับสินค้า
มาจ�าหน่ายเพิ่มอีก	3	รอบ		
	 “ทางชุมชนให้ความร่วมมือและค�าปรึกษาดีมาก	อยากให้
มีกระบวนการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้พวกหนูได้ก้าวไปข้างหน้า	 ได้เรียนรู้
ทิศทางที่จะเดินไปเมื่อท�างานจริง”	 และ	 “ถ้าไม่ท�างานเป็นทีม
ก็ก้าวผ่านอุปสรรคได้ยาก”	 นางสาวซัยดาร์	 หวาเอียด	 นักศึกษา
ชั้นปีที่	4	ผู้เรียนวิชาการฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาดกล่าว

คณะวิทยาการสื่อสาร ส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ

แก่ผู้ประกอบการ

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

สารอวยพรปีใหม่

ม.อ.ปัตตานี  มอบทุนสหกิจศึกษาจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการระหว่างการเรียนกับการท�างาน

ภาพเป็นข่าว

รวมพลังราชการไทยลดใช้พลังงาน

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกลุ่ม “นางฟ้าชุมชน”

ระดมทุนท�าเจลกันแผลกดทับให้ผู้ป่วย 4 จังหวัดชายแดนใต้

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี
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	 เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	พ.ศ.	 2559	มีผลบังคับใช้
เมื่อวันท่ี	 21	 กรกฎาคม	 2559	 มีผลท�าให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนจากส่วนราชการไปเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพอันจะท�าให้มหาวิทยาลัยสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได	้
ทั้งนี้ในช่วง	 5	 เดือนท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดท�าข้อบังคับต่างๆ	 ท่ีจ�าเป็นเร่งด่วนเสร็จไป
แล้วจ�านวนหนึ่ง	 ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ	ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และ	
ศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้ทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจในการท�างานด้วยดีตลอดมา
	 ปี	2560	เป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง	ที่พวกเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไป
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับท่ีสมบูรณ์แบบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกไป
เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างขององค์กรต่างๆ	 ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรา	มีความเจริญก้าวหน้าไปสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างแท้จริง	
	 และในโอกาสขึ้นปีใหม่	 2560	 น้ี	 ผมขอให้อ�านาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลก	และ
บารมีแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	 จงดลบันดาลให้
ทุกท่านประสบแต่ความสุข	 มีพลังกายพลังใจในการท�ากิจการต่างๆ	 จนส�าเร็จตาม
ความปรารถนา	ปราศจากภัยอันตรายใดๆ	ทั้งปวง	 และมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์
แข็งแรงตลอดปี	2560

	 ในโอกาสปีใหม่	2560	กระผมขออ�านวยพรให้	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	
นักเรียน	นักศึกษาทุกคน	จงประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานและการเรียน	มีความสุข	
ความเจริญก้าวหน้า	ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงตลอดไป.

รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง  
ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี
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	 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่	2560		ขอให้บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน	จ ง ป ร ะ ส บ
แต่ความสุขความเจริญ	มีชีวิตครอบครัวที่ดี	มีสุขภาพแข็งแรง	มีเงินใช้และรู้จักจัดเก็บออม
เพื่ออนาคตที่ดี

	 ในศุภวารดิถี	 ปี	 2560	 นี้	 ขออ�านวยพรให้ทุกท่าน	 พบแต่ความสุขสมหวัง
ตามความมุ่งหมาย		กิจการเจริญก้าวหน้า	และเกษมสันต์ทั้งกายใจตลอดไป

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ	วิทยาเขตปัตตานี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		วิทยาเขตปัตตานี

ส่งความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2560

	 ตั้งความหวัง	ในปีใหม่	ได้อีกครั้ง		 และมีหวัง	ของวันใหม่	อีกหลายหน
ความศรัทธา	สร้างพลัง	ในตัวตน	 	 สร้างสรรค์ผล	จากความหวัง	ให้งอกงาม
ใช้ศรัทธา	น�าพาหวัง	สร้างส�าเร็จ	 	 ใช้ความรัก	แกร่งปานเพชร	ประสานสาม
เมื่อมีรัก	หวังศรัทธา	ในทุกยาม	 	 ทั่วเขตคาม	งามรุ่งเรือง	สงบเย็น
ขอทุกท่าน	พร้อมพรั่ง	ด้วยหวังรัก	 	 เปี่ยมประจักษ์	ในศรัทธา	ฝ่าทุกข์เข็ญ
พลันส�าเร็จ	ด้วยความเพียร	ที่บ�าเพ็ญ	 	 เวลาเป็น	ของขวัญ	นิรันดร

	 Whatever	 happened	 in	 the	past,	 good	or	 bad,	 there	 are	 always	great	
lessons	that	we	should	learn	from.	Life	is	short,	we	have	limited	time	to	worry	any	
unpleasant	memories	of	the	past.	Every	day	should	be	a	new	chapter	of	our	life.	
Dream	high	and	just	do	 it.	You	might	wonder	how	great	 is	 the	power	of	positive	
thinking.	Also,	you	might	be	surprised	the	power	within	yourself.	

Happy	new	year	2017

Dr. Bordin Waelateh
Vice	President	for	Student	Development,	Pattani	Campus

(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	วิทยาเขตปัตตานี)

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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	 เนื่องในวารดิถีขึ้นป ีใหม ่ 	 2560	 ขออ�านวยพรและส ่งความปรารถนาดี
มายังบุคลากร	 นักศึกษาและครอบครัว	 ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ	มีสุขภาพ
กายและใจที่แข็งแรง	 มีสติปัญญาในการพัฒนางาน	 ฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆ	
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	การศึกษา	ยึดมั่นในหลักคุณธรรม	จริยธรรม	มีความเสียสละ 
สามัคคี	เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการน�าพาองค์กร	พัฒนาสังคมและประเทศ	ให้มีความเจริญ
รุ่งเรือง	ก้าวหน้า	ต่อไป

	 ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่	 ขอส่งความระลึกถึง	 และความปราถนาดีมายังท่าน	
ครอบครัว	และมวลมิตร	ให้ประสบความส�าเร็จ	รุ่งโรจน์ในชีวิตและการงานตลอดไป

	 ปีใหม่พุทธศักราช	2560		ผมขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรง	มีสุขภาพ
จิตเข้มแข็ง	แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง.

โชค...ดีสุขทั่วถ้วน	 	 ทุกคน
ดี...เด่นด้วยกุศล					 กอบเกื้อ
ปี...เก่าผ่านเศร้าปน			 หมดทุกข์	โศกนา
ใหม่...อิ่มบุญโอบเอื้อ				 ก่อให้	สมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ 
	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย	วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์เล็ก  แซ่จิว
	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	วิทยาเขตปัตตานี		

อาจารย์ขวัญชัย วัฒนศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	วิทยาเขตปัตตานี

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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วันเดือนปีเปลี่ยนผ่านมานานนับ		
อย่าให้สรรพสิ่งเปลี่ยนเพียงเวียนผ่าน
หากเปลี่ยนเพื่อสร้างสรรค์อนันตกาล							
สืบปณิธานเพื่อผู้อื่นให้ยืนยาว
สวัสดีปีใหม่	2560

2559	ผ่านไป	2560	เข้ามาส่งท้ายปีวอก	ต้อนรับปีระกา
The	arrival	of	2017		A	year	of	success	has	passed,	another	year	of	challenge	arrives
ในนามของบุคลากร	ศิษย์เก่า	และนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอให้ทุกท่าน

“สุขกาย...สุขใจ...ไร้โรค...ไร้ภัยใดๆ	
ประสบ...พบ....แต่สิ่งดีงาม...ตามฝัน
จิตใจแข็งแกร่ง....มั่นคง...ทรงพลัง	

รับมือกับทุกสถานการณ์.......อย่างมีสติ	ตลอดปี	2560”
May	the	year	2016		bring	you	a	full	of	happiness,	healthy,	achievement	and	inspiration

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่												 ศุภชัยจงก่อเกิดล�้าเลิศผล		
ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล									 	ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

 อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น
	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ	วิทยาเขตปัตตานี

รองศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Assoc. Prof. Dr. Sukree Hajisamae
Dean	Faculty	of	Science	and	Technology

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดชนก ราฮิมมูลา 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

	 เนื่ อ ง ในศุภวารดิ ถี ขึ้ นป ี ใหม ่ 	 ขออ� านาจแห ่ งสิ่ งสิ ท ธ์ิ ท่ีทุ กท ่ านนับ ถือ	
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 ความรุ ่งเรือง
คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา	มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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	 เนื่องในโอกาสข้ึนปีใหม่	 	 ประจ�าปี	 	 2560	 	 ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหน่ึง	
ผมในนาม	ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 ขอส่งความสุขและ
ความปรารถนาดีมายังบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน	ขอให้ทุกท่านก้าวพ้น
จากวิกฤติต่างๆ	 ที่ประสบพบพาน	 และแก้ปัญหาชีวิตด้วยการใช้สติสัมปชัญญะร่วมกัน	
เสริมสร้างความรัก	 ความสมัครสมานสามัคคี	 หันหน้ามาปรึกษาหารือกันด้วยดี	 พร้อมน้ี
จงให้อภัยกันและกันเสมอ	ปรารถนาสิ่งใดที่ถูกต้องตามครองธรรม	จงส�าเร็จตามที่มุ่งหมาย
ทุกประการ

	 เนื่ อ ง ใน โอกาส วันป ี ใหม ่ 	 พ .ศ . 	 2560 	 	 ก ระผมในนามของตั วแทน
คณะศึกษาศาสตร์	 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกน้ี	 จงช่วยดลบันดาล
ให้คณาจารย์	 และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกๆ	 ท่าน	 ประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	
โชคลาภ	และมีสุขภาพที่แข็งแรง	ปรารถนาสิ่งใด		ขอให้ได้ดั่งใจหมายทุกๆ	ประการ	และขอให้
ทุกท่านมีพละก�าลัง	 และมีจิตใจที่เข้มแข็งในการมุ่งมั่น	 สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือรับใช้สังคม	
อีกทั้งขออ�านวยพรให้ทุกๆ	ท่านคลาดแคล้วปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ	และสามารถ
ฝันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆ	ที่เผชิญและมีความร่มเย็นทั้งกายใจตลอดปีนี้และตลอดไป

	 ในวาระโอกาสแห่งดิถีปีใหม่ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งนี้	 ขอให้เป็นโอกาสอันดีแห่ง
การทบทวนตน	 ทบทวนกิจการงาน	 ทบทวนสภาพแวดล้อมรอบด้าน	 และทบทวนแรง
บันดาลใจสู ่ความส�าเร็จของทุกท่าน	 เพื่อให้ป ีหน้าฟ้าใหม่ของทุกท่านเป็นขวบปี
แห่งความรู้ตัวตน	เพื่อจะได้จัดวางแนวทางการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อมนุษย์ต่อไป	

สวัสดีปีใหม่..จากใจ “ชาวศิลปกรรมฯ”

	 “ศิลปกรรม”	น�าใจให้เป็นสุข	 	 ปราศจากทุกข์เจ็บไข้ภัยทั้งผอง
ประสบสุขความเจริญเป็นครรลอง	 	 ร่วมฉลองปีใหม่ไปด้วยกัน
อีกสมบูรณ์ด้วยลาภและด้วยยศ	 	 ได้ครบหมดทุกข์สิ่งที่คิดฝัน
มีความรักและความส�าราญถ้วนหน้ากัน	 นิจนิรันดร์ตลอดไป..ยาวไกลเทอญ

ดร.ยูโซะ   ตาเละ 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรัตน์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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	 เนื่องในศุภวารดิถีข้ึนปีใหม่	 	 พุทธศักราช	 2560	 ในโอกาสอันเป็นมงคลน้ี
ขออานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 ได้โปรดดลบันดาลให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านในมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จงประสบแต่ความสุข	 สมบูรณ์พร้อมด้วยก�าลังกาย	ก�าลังใจ	
และก�าลังสติปัญญา	เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่าน

	 ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2560	 	 ดิฉันในนามของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ขอขอบคุณคณาจารย์	 บุคลากร	 นักเรียน	นักศึกษาทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดปีที่ผ่านมา	
	 ในวาระอันเป็นมงคลดิถีนี้	ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน	ขออ�านาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่ทุกท่านเคารพนับถือ	 	 โปรดดลบันดาลประทานพรอันประเสริฐให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง	 ปราศจาก
โรคภัย	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	 เป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง	 สืบสาน	และขับเคลื่อนตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		เพื่อความยั่งยืน		สถาพร	ของประเทศชาติสืบไป

	 ในโอกาสศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่	ปีพุทธศักราช	2560	คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี	ประสบความส�าเร็จในชีวิตส่วนตัว	
ครอบครัวและหน้าท่ีการงาน	มีพลังใจและก�าลังใจท่ีดีในการท�าประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์
และประเทศชาติตลอดไป

	 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่	 พ.ศ.	 2560	 นี้	 ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ท่านเคารพ	
อ�านวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ	มีสุขภาพแข็งแรง	ก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน	 เพ่ือร่วมกันสรรสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย	 สังคม	และประเทศชาติให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขและมั่นคงต่อไปเทอญ

	 ในวาระศุภมงคลขึ้นปีใหม่		
อัญเชิญในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิจิตประสงค์	 	 																																																																																																																														
อ�านวยพรสมดังเจตจ�านง	 	 	 	 	 	
ให้มั่นคงพิพัฒน์สวัสดี	 	 	 	 	 	
	 ประสบสุขส�าเร็จในทุกสิ่ง	 	 	 	 	
เจริญยิ่งกายใจเป็นสุขศรี	 	 	 	 	 	
งานมั่นคงทรัพย์มั่งคั่งเท่าทวี		 	 	 	 	
ให้สุขีชื่นชีวีมีสุขเทอญ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม
ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ
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ม.อ.ปัตตานี  มอบทุนสหกิจศึกษาจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการระหว่างการเรียนกับการท�างาน

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธี

มอบทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 

ณ ห ้องศรีวั งสา คณะรัฐศาสตร ์   โดยมี  รศ.ดร. ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา

สหกิจศึกษา และมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา

ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง แบ่งเป็นทุนสหกิจศึกษานานาชาติ  จ�านวน 35 ทุน 

 ทุนคอลีฟะห์ 2 ทุน ทุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ จ�านวน 4 ทุน  ทุนการศึกษา

สหกิจศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 16 ทุน ทุน

การศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติคณะวิทยาการสื่อสาร จ�านวน 3 ทุน 

	 รศ.ดร.ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 กล ่ าวว ่ า
นักศึกษาที่ได้รับทุนในคร้ังน้ี	 แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษามีศักยภาพประพฤติตนตลอดจน
แสวงหาความรู้จนเป็นที่ประจักษ์	 ทุนการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยได้มอบให้จะเป็นส่วนหน่ึง
ของการสร้างโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ก่อให้เกิดประสบการณ์
ที่หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยคุณธรรม	
ซึ่งตรงตามเป้าหมายของงานสหกิจศึกษาคือ	 พัฒนาการเรียนรู ้
ของนักศึกษาให้รู้จักวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 พัฒนาทักษะสัมพันธ์กับ
วิชาชีพที่เป็นความต้องการขององค์กรผู ้ใช้บัณฑิต	 รวมถึงเปิด
โอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์แนวคิดใหม่ๆ	 เป็นแนวทาง
ส� าคัญที่ ท� า ให ้ นั กศึ กษาสามารถ เชื่ อม โยงและประ ยุกต ์
ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริง

		 ผศ.ชิดชนก	 ราฮิมมูลา	 คณบดี
คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวถึงผลการด�าเนินการ
สหกิจศึกษาของคณะตั้งแต่ปีการศึกษา	2553-
2558	ว่า	สหกิจศึกษา	เป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	 โดยบูรณาการ

หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู ้
จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ	 และเป็นการให้

ความส�าคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของนายจ้างผู้ใช้
บัณฑิต	โดยคณะรัฐศาสตร์		ได้น�าสหกิจศึกษามาอยู่ในหลักสูตรการ
เรียนการสอนตั้งแต่ปี	 2553	 จนถึงปีการศึกษา	 2558	ต่อเนื่องเป็น
รุ่นที่	 6	 ในสาขาการปกครอง	 สาขาการปกครองท้องถ่ินชายแดน	
สาขานโยบายสาธารณะ	และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	
รวมทั้งสิ้น	1,043	คน	มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมกว่า	500	หน่วยงาน 
มีประเทศที่นักศึกษาไปสหกิจศึกษา	รวม	12	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศ
มาเลเซีย	สิงคโปร์	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	เยอรมัน	อินเดีย	เวียดนาม	
ตุรกี		โอมาน	ลาว	อินโดนีเซีย	และจีน	
 ผศ.ชิดชนก	 ราฮิมมูลา	 กล่าวเพ่ิมเติมว่า	 ในปีการศึกษา	
2559	 มีนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	 จ�านวน	 41	 คน	
แบ่งเป็นทุนสหกิจศึกษานานาชาติ	หรือ	 Education	Hub	 35	 ทุน,	
ทุนคอลีฟะห์	ณ	ประเทศบาห์เรน	จ�านวน	2	ทุน,	และทุนสหกิจศึกษา
ภายในประเทศ	 4	ทุน	 จากผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา	ท�าให้คณะ
สามารถจัดตั้งศูนย์ศึกษาตุรกี	 โดยการประสานงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา	มีการท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร
ต่างๆ	 อาทิ	 องค์กรด้านสันติภาพและการแก้ปัญหาหลังความ
ขัดแย้ง	Acehnese	Civil	 Society	 Task	Force	 (ACSTF)	ประเทศ
อินโดนีเซีย	 ,	 	 Universitas	 Syiah	 Kuala	 ประเทศอินโดนีเซีย	
The	Institute	of	Governance	Science	of	Indonesia	เป็นต้น
	 “สหกิจศึกษาไม่ได้มีส�าหรับคนเก่ง	 แต่มีไว้เพ่ือพัฒนา
คนในแต่ละด้านตามความถนัด	 ประกอบกับสถาบันการศึกษา
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน		
นับเป็นการสร้างก�าลังคนให้กับประเทศในมิติ ท่ีแตกต่างกัน”		
ผศ.ชิดชนก	ราฮิมมูลา	กล่าวสรุป
	 ส�าหรับในปีการศึกษา	2559	มีนักศึกษาที่ได้รับทุนสหกิจ
ศึกษานานาชาติ	หรือ	Education	Hub	,	ทุนคอลีฟะห์	และทุนสหกิจ
ศึกษาภายในประเทศ	ดังนี้
 -	 ทุนสหกิจศึกษานานาชาติ	 	 มีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ท่ี ได ้ รับทุนจ�านวน	 35	 ทุน	 	 ได ้แก ่ 	 นายคอลดูน	 ปาลาเร ่	
นางสาวอาซียะห์	 ประดู่	 นางสาวฮุสนี	 ลาหิง	นางสาวไซนู้ลอาบีดีน	
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วาหะ	สหกิจศึกษา	ณ	North	South	Initiative	(NSI)	ประเทมาเลเซีย,
นายอิสซาน	เจะแว	นายฮูเซน	สุรพงศ์	สหกิจศึกษา	ณ	Bangsamoro
Development	Agency		(BDA)	ประเทศฟิลิปปินส์	 ,	นางสาวไซตง	
เจ๊ะสมอเจ๊ะ	 สหกิจศึกษา	 ณ	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ณ	ประเทศสิงคโปร์,	 นางสาวฮานาน	 สะแลแม	 	 นางสาวสกุณา	
ดนหรอหมาน	สหกิจศึกษา	ณ	สถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	สิงคโปร์,	
นางสาวอาซีซะห์	 เจะอุบง	 นางสาวฮาซานะห์	 ยะผา	 สหกิจศึกษา	
ณ	สถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	 กัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย,
นายอิลฟาน	 อาลีอิสเฮาะ	 นายสูฟยาน	 เจะนิ	 นายมูฮ�าหมัดอามิง	
หะยีมะลี	สหกิจศึกษา	ณ	กงสุลไทย	ณ	เมืองมุมไบ	ประเทศอินเดีย,	
นางสาวแววานิดา	อุเซ็น	นางสาวนากีบะห์	อิสมิง		นางสาวอาสีเยาะ	
มิง	 	 สหกิจศึกษา	ณ	 	 Urusetia	 Menamgani	 Gejala	 Sosial	
(UNGGAS)	 ประเทศมาเลเซีย,	 นางสาวนุรมาดีน่า	 แวสแลแม	
นางสาวอาริณี	 ตะเอ	 สหกิจศึกษา	ณ	 คณะทูตถาวรไทยประจ�า
อาเซียน	ณ	 กรุงจาการ์ตา	 ประเทศอินโดนีเซีย,	 นายสืบตระกูล	
สมแสง	 	 นายมูฮ�ามัดลัตฟีย์	 อิตูวา	 สหกิจศึกษา	ณ	 กงสุลใหญ่	
ณ	 เมือง กัล กัตตา 	 ประ เทศอิน เดีย , 	 นายอิสมาแอ	 ตาฮา	
นายอับดุลซาลัม	 เจ๊ะเนาะ	 	 สหกิจศึกษา	ณ	 Acehnese	 Civil	
Society	Task	Force	(ACSTF)	ประเทศอินโดนีเซีย
	 น า งส า ว เ นต รชนก 	 คล ้ า ย กุญช ร 	 สห กิ จศึ กษา
ณ	สถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม	 ,	
น ายมนต รี 	 สุ ขบู ลย ์ 	 สห กิ จ ศึกษา 	 ณ 	 สถานกงสุ ล ใหญ ่	
ณ	แขวงสะหวันนะเขต	ประเทศลาว	 ,	 นางสาวฮูดา	มะเระ	 สหกิจ
ศึกษา	ณ	Kindness	Malaysia	ประเทศมาเลเซีย	,	นางสาวฟาดีละห์	
หะยีดอเลาะ	 	 นางสาวสาแลฮะ	 มาแฮ	 นางสาวนูรีนา	 มะกิอจิ		
นางสาวสุดา	สนิ		นางสาวนาซีบะห์	ดากามะ	สหกิจศึกษา	ณ	yayasan
paska	 aceh	 ประเทศอินโดนีเซีย,	 นายมูฮัมหมัดอิรฟาน	 บิลระหีม
สหกิจศึกษา	 ณ	 ส�านักงานส ่งเสริมการค ้าระหว ่างประเทศ	
ณ	นครเฉิงตู	ประเทศจีน	,	นายฮุสนี	เจ๊ะฮะ	สหกิจศึกษา	ณ	กงสุลไทย
ณ	โกตาบารู	ประเทศมาเลเซีย,	นางสาวนูรฟาติน	สาอิ	สหกิจศึกษา
ณ	Portal	Rasmi	Kerajaan	Negeri	Kedah	(Wisma	Darul	Aman)	
ประเทศมาเลเซีย,	 นางสาวอัญสุดา	ต้นตระกูลเกียรติ	 สหกิจศึกษา	
ณ 	 ส� า นัก งานผู ้ ช ่ วย ทูตทหาร เ รื อ 	 สถาน เอกอั ค ร ราชทู ต
ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	
 -	 ทุนคอลีฟะห์	 เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศ
บาเรนห์	มีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	จ�านวน	2	ทุนๆ	ละ	140,000	บาท 
ได้แก่	 นายอารีเป ็ง	 หามะ	 นายฟัยซอล	 นาแว	 สหกิจศึกษา	
ณ	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมานามา	ประเทศบาห์เรน	
 -	 ทุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ	 เป็นทุนท่ีได้รับการ
จัดสรรจากคณะ		มีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์		ที่ได้รับทุน	จ�านวน	4	ทุน	ๆ	ละ
5,000	บาท	 ได้แก่	นางสาวนูรมา	สามะ	 	นางสาวธิดาพร	แวอาแซ		

นางสาวอัสมีร์	แวมะนอ	นางสาวฮัจยะห์	กอแต	
	 นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีมอบทุนสหกิจศึกษานานาชาติ	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จ�านวน	 16	 ทุน	 และคณะ
วิทยาการสื่อสาร	จ�านวน	3	ทุน	ดังนี้
 -	 ทุนสหกิจศึกษานานาชาติ	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	จ�านวน	16	ทุนได้แก่	นายกอเบล	สะมาแอ	สหกิจศึกษา 
ณ	Dewan	Bahasa	Dan	Pustaka	Jalan	Pembangunan	,	Lapangan 
Terbang	 Lama	 ,	 Berakas	Negara	Brunei	Darussalam
ประเทศบรูไน	 ,นางสาวโซรายา	วัฒนาพิสุทธ์	นางสาวไซนุง	 โตสะเต็ง   
นางสาวอาซีเยาะ	บาโร๊ะสะนอ	สหกิจศึกษา	ณ	Dewan	Bahasa	
Dan	 Pustaka	Malaysia	 ประเทศมาเลเซีย,	 นางสาวอุมเราะห	์
คงแก้วท่าช้าง		นางสาวนูรูฮูดา	มูซอ	สหกิจศึกษา	ณ	Co-operative	
Education	at	Unit	Kebudayaan	,	Jabatan	Sukan,	Kokurikulum	
dan	Debudayaan	 	ประเทศมาเลเซีย	 ,	 นางสาวสุซันตี	 มูหาหมัด	
สหกิจศึกษา	ณ	 สถานกงสุลใหญ่	 ณ	 เมืองโกตาบารู	 ประเทศ
มาเลเซีย	 ,	 นางสาวอาแอเซาะ	 ดอเลาะ	 นางสาวนูรฮายาตี	 ยูนุ	
นางสาวนูรฮายาตี	กีละ	สหกิจศึกษา	ณ		Majlis	Agama	Islam	Dan	
Adat	 Istiadat	 Kelantan	 ประเทศมาเลเซีย	 ,	 นางสาวคอมซะห์	
ลาเตะ	 	นางสาวฟัตมา	เจ๊ะโซ๊ะ	สหกิจศึกษา	ณ	กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ	ประเทศสิงคโปร์,	 นายอะห์มัด	 หมัดเบ็ญยีหมาน	
นายนัจวา 	 สามะ	 สหกิจศึกษา	 ณ	 สถานเอกอัครราชทูต	
ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย,	 นายอุสมาน	 มะดีเยาะ	
สหกิจศึกษา	ณ	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 ประเทศ
อินโดนีเซีย	 นางสาวสุพรรษา	 พุ่มฤทัย	 สหกิจศึกษา	ณ	 บริษัท	
HY	Spotainment	ประเทศเกาหลี	
 -	 ทุนการศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ	 คณะวิทยาการ
ส่ือสาร	 	 จ�านวน	 3	ทุน	 ได้แก่	 	 นายอะฟันดี่	 แวหะยี	 สหกิจศึกษา	
ณ		บริษัท	Coolcode	studio	ประเทศมาเลเซีย	,	นายต่วนอิสมาแอล	
ดาตู	สหกิจศึกษา	ณ	 	บริษัท	Artrean	Creative	ประเทศมาเลเซีย,	
นางสาวโรฟานี	 ยะลา	 สหกิจศึกษา	ณ	 	 บริษัท	 Esystem	Group	
ประเทศมาเลเซีย
	 -	มอบของแสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ในสถานศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง	 1	 รางวัล	 ได้แก	่
นายธาดาพงษ์	ส�าเภาศรี		คณะรัฐศาสตร์	
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 	 คุณราชันย์	 พิมพ์วงษ์วาลย์	 ตัวแทนบริษัท	 ยางโอตานิ	 จ�ากัด	 	 มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยียาง	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2559	ในโครงการทายาทอุตสาหกรรมยางพาราน�าร่องเพื่อสร้างบุคลากรต้นแบบ
โดยคุณนันทนา	มีประเสริฐ	ศิษย์เก่าเอกเคมีการยาง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เป็นผู้ประสานงาน
	 โครงการทายาทอุตสาหกรรมยางพาราน�าร ่องเพ่ือสร้างบุคลากรต้นแบบ	 เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างการยาง
แห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน	 พัฒนา	และแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�่าของประเทศไทย
ให้มีความย่ังยืน	 ส่วนหนึ่งคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ให้เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยสภา
อุตสาหกรรมฯ	 รับผิดชอบในการจัดสรรทุนการศึกษา	 การฝ ึกปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม	 และสถาบันวิจัยต ่าง	 ๆ
ในขณะที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 รับผิดชอบในการจัดหาผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสม	ให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด	และเพิ่มพูนความรู้	ประสบการณ์ทางวิชาการ	
	 ส�าหรับในปี	 2559	 บริษัท	 ยางโอตานิ	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทแรกที่เข ้าร ่วมโครงการฯ	 ดังกล่าว	 และได้มอบทุนการศึกษาให้
กับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี	 จ�านวน	 3	 ทุน	 ได้แก่	 นางสาวรมิตา	 เบญการิยา	 ชั้นปีที่ 	 2	 ทุนการศึกษาต่อปี	 48,000	 บาท	
ระยะเวลา	3	ปี,	นายอรุสมัน	พาลีเขตต์	และนายซูฟียันต์	เจะแม็ง	ชั้นปีที่	3	ทุนการศึกษาต่อปี	48,000	บาท	ระยะเวลา	2	ปี

 	บุคลากร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		ร่วมออกกก�าลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์		ตั้งแต่เวลา	15.30-16.30	น.

สนองรับนโยบายรัฐบาลออกก�าลังกายรักษาสุขภาพ	 	 โดยมีการเต้นแอโรบิค		ณ	ลานหน้าส�านักงานอธิการบดี	 และการปั่นจักรยานจาก

มหาวิทยาลัย	จนถึงหาดรูสะมิแล	ต.รูสะมิแล	อ.เมือง	จ.ปัตตานี	
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 	 เมื่อวันท่ี	 19	 ธันวาคม	 2559	 	 รศ.	 ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	 รองเลขาธิการมูลนิธิ	 สอวน.	 รศ.บุญรักษา	 สุนทรธรรม	 ผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	 และ	 รศ.ดร.ซุกรี	 หะยีสาแม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี	 รับมอบธงการแข ่งขันดาราศาสตร ์และฟ ิสิกส ์ดาราศาสตร ์ โอลิมป ิกระหว ่างประเทศ	

(IOAA)	 จาก	 Prof.Subhasis	 Basak		 Convener	 IOAA	 2016	 ในฐานะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์

และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	 ครั้งท่ี	 11	 	 (11	 th	 IOAA	 2017)	 	ณ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตภูเก็ต

จัดข้ึนโดยความร่วมมือของ	 กระทรวงศึกษาธิการมูลนิธิ	 สอวน.	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ		(องค์การมหาชน)			

 	 นายอับดุลฟาเฮด	 เปาะแว	 นักศึกษาภาควิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 	 	 3	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์

วิทยาเขตปัตตานี	 	 (เสื้อสีน�้าเงิน)	 เป็นตัวแทนจากศูนย์ประสานงานสเปเชี่ยลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย	 3	 จังหวัดชายแดนใต้	 เข้าร่วม

การแข่งขันฟุตบอล	 	Special	Olympics	Unified	Sports	 เมื่อวันท่ี	 16	 –	 20	พฤศจิกายน	2559	ณ	 	ประเทศฟิลิปปินส์	 และได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่		1		และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมชาย	จากการแข่งขันฟุตบอล	Spacial	Olympics	Unified	Sports

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ
เซลล์แสงอาทิตย์   34kr

(ต่อจากเดือนสิงหาคม 2559)

ที่มา : http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/PR/energy.html
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 	 ด ร . ณั ฐพงษ ์ 	 นิ ธิ อุ ทั ย

ภ า ค วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ย า ง แ ล ะ

พอลิ เ ม อ ร ์ 	 คณะ วิ ทย าศ าสต ร ์

และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ผู้คิดค้น	

“ วัสดุ เจลรองป ้อง กันและรั กษา

แผลกดทับ”	 ซึ่งเดิมเป็นนวัตกรรม

ที่ออกแบบมาส�าหรับรองรับน�้าหนัก

ของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด	 เน่ืองจาก

สามารถกระจายแรงกดไม่ให้แรงกดมาลงตรงบริเวณแผลโดยตรง	

เปิดเผยว่า	 ได้มีการจัดท�าโครงการ	 “นางฟ้าชุมชนเพ่ือผู้ป่วยแผล

กดทับ”	 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร	์

และกลุ ่ม	 “นางฟ้าชุมชน”	 ซึ่งเป็นกลุ ่มพยาบาลอาสา	 ที่ เป ็น

เครือข ่ายดูแลผู ้ป ่วยในพ้ืนท่ี 	 ทั้ งความเป ็นอยู ่ 	 สุขอนามัย	

ปากท้อง	 ซึ่งต้องใช้ท้ังก�าลังกายและก�าลังใจ	 เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น

ของเพ่ือนมนุษย์	 ในจังหวัดสงขลา	และ	ปัตตานี	 เพ่ือน�านวัตกรรม

แผ่นเจลยางป้องกันแผลกดทับ	 มาประยุกต์ใช้ในการกระจาย

แรงกดของร่างกาย	ส�าหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง	ผู้พิการจากอุบัติเหตุ	

ผู้ป่วยอัมพฤตอัมพาต	 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีภาวะแทรกซ้อนสูงจากการ

เกิดแผลกดทับ	 อันน�าไปสู่ปัญหาแผลติดเชื้อ	 เชื้อดื้อยาจากการ

ใช้ยาปฏิชีวนะ	หรือ	การรักษาแผลในโรงพยาบาลเป็นระยะนาน

	 ท้ัง น้ีจากการน�าร ่องน�าไปใช ้ กับผู ้ป ่ วยแผลกดทับใน

อ�าเภอเทพา	 จังหวัดสงขลา	 โดยการสนับสนุนจากทีมดูแล

ผู้ป่วย	 โรงพยาบาลเทพา	และนายแพทย์เดชา	แซ่หลี	 ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลเทพา	 พบว่าหลังจากใช้แผ่นเจลร่วมกับการดูแล

แผล	 ผู ้ป ่วยมีแผลอักเสบลดน ้อยลงอย ่างมาก	 มีการฟ ื ้นฟู

ของแผลและการ เ กิด เ น้ื อ เ ย่ื อและผิ ว ใหม ่ อย ่ า ง ร วด เ ร็ ว

จนแผลปิดเกือบสนิทในเวลาต่อมา	 ผู ้ป่วยมีการฟื ้นตัวเร็วมาก

อย ่ า ง เห็น ได ้ ชั ดทั้ งทางร ่ า งกายและทางจิตใจจากการที่

ไม ่สามารถช ่วยเหลือตัวเองได ้ 	 กลายเป ็นผู ้ ท่ีมีอิสระในการ

เคลื่อนไหว	สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสม

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกลุ่ม “นางฟ้าชุมชน”
ระดมทุนท�าเจลกันแผลกดทับให้ผู้ป่วย 4 จังหวัดชายแดน.ใต้

	 จากความส�าเร็จดังกล่าว	 “กลุ่มนางฟ้าชุมชน”	 จึงได้มีการ

จัดต้ังกองทุนเพ่ือขยายการรักษาผู ้ป ่วยแผลกดทับโดยการใช้

วัสดุเจลรองป้องกันและรักษาแผลกดทับ	 เนื่องจากมีผู ้ป่วยอีก

หลายรายที่ต้องการและรอคอยความช่วยเหลือ	 อีกท้ังเป็นการ

ส่งเสริมนวัตกรรมท่ีมีส่วนผสมของยางพาราที่ใช้ในการแพทย์

ที่มีคุณภาพดี	 ราคาย่อมเยา	 และสามารถผลิตได้เองในประเทศ

โดยความร ่ วมมือจากภาคี เครื อข ่ าย 	 เช ่น 	 มหา วิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 สนับสนุนและดูแลกองทุน

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 	 ผลิต วัสดุ เจลรองป ้องกันและรักษาแผลกดทับ

วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุยางทางการแพทย์

และ	 โรงพยาบาลเทพา	จังหวัดสงขลา	และโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

จังหวัดปัตตานี	เป็นศูนย์ให้ค�าแนะน�าการใช้	ติดตาม	ดูแล	การฟื้นตัว

ของผู้ป่วยที่ใช้วัสดุเจลดังกล่าว

	 จากการส�ารวจพบว่า	ปัจจุบัน	มีผู้ป่วยแผลกดทับที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเร่งด่วนจ�านวน	 150	 ราย	 จาก	 10	 โรงพยาบาล	

ของจังหวัดสงขลา	 ปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	 ซึ่งต ้องใช้

งบประมาณ	1,200,000	บาท	ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยการรับบริจาค

จากผู้มีจิตศรัทธา	 โดยสามารถติดต่อขอบริจาคเพ่ือการรักษาผู้

ป่วยแผลกดทับโดยการใช้วัสดุเจลรองป้องกันและรักษาแผลกด

ทับได้	โดยบริจาคผ่าน ชื่อบัญชี PSU 4 SE กิจกรรมนางฟ้า

ชุมชน ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ปัตตานี 763-0-38155-7

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
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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


