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สานต่อ “กือดาจีนอ” มุ่งหวังให้ชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี 
กลับมามีชีวิตชีวา เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานี

	 รศ.อ่ิมจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 ม.อ.ปัตตานี	 ร่วมพิธีเปิดงาน	
วิถี-ศรัทธา	 กือดาจีนอ	 เมื่อวันท่ี	 9	 กุมภาพันธ์	 2560	ณ	 ชุมชน
หัวตลาด	จ.ปัตตานี
	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 สานต่อมรดกพหุวัฒนธรรมชุมชนจีนหัวตลาด
ปัตตานี	 จัดกิจกรรม	 “วิถี-ศรัทธา-กือดาจีนอ”	 เมื่อวันที่	 7-10	
กุมภาพันธ์	2560	ณ	ถนนอาเนาะรู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะสานต่อและด�าเนินการอย่างยั่งยืนให้ชุมชนจีน
หัวตลาดปัตตานี	 กลับมามีชีวิตชีวา	 เป็นแหล่งท่องเท่ียวและมรดก
ทางวัฒนธรรมของปัตตานีและของประเทศชาติสืบไป	  
 รศ.อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ	รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี		
กล ่าวว ่า 	 กิจกรรมในครั้ งนี้ เป ็นการท�างานร ่วมกันระหว ่าง
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี	และชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี		
โดยการพลิกฟื ้นชุมชนจีนหัวตลาดให้กลับมามีชีวิตชีวาและเป็น
แหล่งท่องเท่ียวและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี	
และของประเทศต่อไป	 ซึ่งสอดคล้องกับเป ้าหมายหลักของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ที่ต้องการสร้างบริบททางวิชาการด้าน
ศิลปกรรมที่เปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้ด้วยมิติ	รูปแบบ	ภารกิจ
ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง	 สะท้อนถึงการให้
ความส�าคัญต่อการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินและ
ของชาติ	 ตลอดจนเพ่ือบริหารจัดการงานท�านุบ�ารุงศิลปะ	 และ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ์ 	 ฟ ื ้นฟู	 สืบสานเผยแพร ่วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	อันก่อให้เกิดความย่ังยืนรวมถึงระดับสติปัญญา	
และจรรโลงจิตใจของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและมั่นคงสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
	 ผศ.ดร.นภดล	 ทิพยรัตน์	 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ชี้แจงว่า	หลังจาก
เริ่มต้นปลุกส�านึกในมรดกแห่งความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคม
ปัตตานี	 ด้วยการชูวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย	 โดยช่วงแรกเน้น
ในวิถีวัฒนธรรมจีนในโครงการ “Start	Up	กือดาจีนอ”	ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับ	 ชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี	 (กือดาจีนอ)	
และองค์กรภาครัฐอย่างเทศบาลเมืองปัตตานีและจังหวัดปัตตานี	
รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ	จนท�าให้ชื่อ	“กือดาจีนอ”	ปรากฏและ
เป็นที่รู ้จักไปทั่วประเทศแล้วน้ัน	 ในครั้ง น้ีด ้วยเจตนารมณ์ท่ี
จะสานต่อและด�าเนินการอย่างย่ังยืนให้ขุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี	
นามว่า	 “กือดาจีนอ”	 แห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาและพ่ึงพาเป็น
แหล ่งท ่องเ ท่ียวและมรดกทางวัฒนธรรมของป ัตตานีและ
ของประเทศชาติสืบไป	คณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 ร่วมกับชุมชนจีน
หัวตลาด	 ส�านักงานท่องเท่ียวจังหวัดปัตตานี	 	 จึงได้สานต่อ
อย่างยั่งยืนเพื่อคืนสู่วิถีชีวิตให้กับชุมชนจีนแห่งนี้อีกครั้ง	กับกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมที่มีชื่อว่า	 “วิถี-ศรัทธา-กือดาจีนอ”	 เมื่อวันท่ี	 7-10	
กุมภาพันธ์	 2560	มีกิจกรรมที่หลากหลาย	อาทิ	 การแสดงผลงาน
ทางด้านศิลปกรรมแขนงต่างๆของคณาจารย์และนักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 การแสดงภาพถ่าย
โบราณที่หาชมได้ยาก	 และภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตต่างๆ
ในความเป็นชุมชนจีนปัตตานี	 การสาธิตวัฒนธรรมจีน	 “เผยแพร่
ศิลปะการเขียนพู่กันจีน”	 	 การประกวดภาพถ่ายย้อนรอยกิจกรรม
กือดาจีนอ	 การแสดงดนตรีจีน	 ดนตรีโฟล์คซอง	 การแสดงมโนราห์	
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สานต่อ “กือดาจีนอ” มุ่งหวังให้ชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี 

กลับมามีชีวิตชีวา เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรม

ของปัตตานี

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

U.S. News & World Report จัด ม.อ. ที่ 5

มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ปี 60

สาธิตมัธยมศึกษาและประถมศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 

ได้ 13 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง 

ใน “นนทรีเกมส์”

วิทยาเขตปัตตานี พร้อมใจรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะ

ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ภายใต้นโยบาย “Green and Clean University”

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

การจ�าหน่ายสินค้าของท่ีระลึก	การบริการสกรีนเสื้อฟรี	 การเสวนาท่ี
น่าสนใจในหลายหัวข้อ	 ท้ังในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับรัชกาลที่	 9	 และ
รัชกาลท่ี	 10	 ท่ีเสด็จมายังชุมชนจีนกือดาจีนอ	 รวมถึงเรื่องราวน่ารู้
เกี่ยวกับประเพณีการแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว	เป็นต้น
 ผลการประกวดภาพถ่ายจากอดีตสู ่ป ัจจุบันกับ
ชุมชนจีนหัวตลาด		ดังนี้

ชนะเลิศได้แก่		นายรุสลี	แยนา
ชื่อผลงาน	:	“ศรัทธา”	รับเงินรางวัล	3,000	บาท

รองชนะอันดับ	2		ได้แก่	นายรุสลี	แยนา
ชื่อผลงาน	:	“สถาปัตยกรรมจีนโบราณ”	เงินรางวัล	2,000	บาท	

รองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	นายมะรอโซ	เจะเล็ง	
ชื่อผลงาน	:	“ความทรงจ�า	สร้างความสุข”	เงินรางวัล	1,000	บาท

	 	 	 	 	 นายซูกิฟลี	 เจะนะ	 ชั้นปีที่	 2	
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
ผ่านการคัดเลือกจากส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นตัวแทนจังหวัด
ปัตตานี	 ร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
ประจ�าปี	 2560	รุ ่นท่ี	 2	 ในโครงการ
พัฒนาป ร ะช า ธิ ป ไ ตยและก า รมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย	ประจ�าปี	 2560	 ซึ่งมีเยาวชนผ่านการ

คัดเลือก	จ�านวน	2	 รุ่นๆ	ละ	2	คน	 รวม	4	คน	 	 เป็นตัวแทนจังหวัด
ปัตตานีเข้าร่วมโครงการ		คือ	รุ่นที่	1	จ�านวน	2	คน		ส�ารอง	2	คน	ได้แก่
นางสาวปานวาด 	 ปาทาน 	 โ ร ง เ รี ยน เดชะป ัตตนยา นุ กูล		
นางสาวนฤติมา	สุพร	 	โรงเรียนบ้านวังกะพ้อพิทยาคม	ส�ารองได้แก่		
นางสาวรัตติกาล	 กาซิม	 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล	 นางสาวตัสนีม	
แวนิ	 	โรงเรียนเบญมราชูทิศจังหวัดปัตตานี	 ,	 	รุ่นที่	2	จ�านวน	2	คน	
ได ้แก ่ 	 นายนัสสุวัร	 เจะดือเระ	 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
นายซูกิฟลี	 เจะนะ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี		 ส�ารองได้แก่	นายฟิรฎอน	 อาแวเตะ	 โรงเรียนท่าข้าม
วิทยาคาร		นายฟาอิส	เหลาะเหม	โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จฯ	 ทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี 
อาคารพรีคลินิก	 คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	
อาคาร	80	ปี	ชูเกียรติ	ปิติเจริญกิจ	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	
และหอวัฒนธรรมภาคใต้	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี
	 เมื่อวันที่ 	 22	 กุมภาพันธ์	 2560	 ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 ทรงเปิดอาคารคณะพยาบาล
ศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี	,	อาคารพรีคลินิก	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 ,	 อาคาร	80	ปี	 ชูเกียรติ	ปิติเจริญกิจ	 โรงเรียน
อนุบาลสาธิตฯ	 	 และหอวัฒนธรรมภาคใต้	 สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา	 โดยเวลา	 09.00	 น.	 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนิน
โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์

วิทยาเขตปัตตานี	 	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 ผู ้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี	 แม่ทัพภาคท่ี	 4	 ผู ้บัญชาการ
ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
บุคลากร	และนักเรียน	นักศึกษา	 เฝ้าฯ	 รับเสด็จ	นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายพวงมาลัย	 ประทับรถยนต์
พระที่น่ังไปยังลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	
อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 ทรงวางพุ ่มดอกไม ้
ถวายราชสักการะ	 รองอธิการบดีฝ ่ายระบบสารสนเทศ	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 บุคลากร	 และ
นักเรียนนักศึกษาเฝ้าฯ	รับเสด็จ		
	 แ ล ้ ว ป ร ะ ทั บ ร ถ ยนต ์ พ ร ะ ที่ น่ั ง ไ ป ยั ง อ า ค า ร
คณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 นายกสภามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 	 ที่ปรึกษาผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 บุคลากร	 และนักเรียน	 นักศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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เฝ้าฯรับเสด็จ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 ทูลเกล้าฯ	
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กราบบังคมทูลถวายรายงานความ
เป็นมาของการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ,อาคารพรีคลินิก	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
อาคาร	 80	 ปี	 ชูเกียรติ	 ปิติเจริญกิจ	 โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ,
หอวัฒนธรรมภาคใต้	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
แล้วกราบบังคมทูลเบิกผู ้เข ้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ	
จ�านวน	 5	 ราย	 และมี เข ้ ารับพระราชทานของที่ ระลึก	
จ�านวน	 57	 ราย	 หลังจากนั้นทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร
คณะพยาบาลศาสตร ์ 	 วิทยาเขตปัตตานี	 ทอดพระเนตร
นิทรรศการและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์	 แล้วเสด็จฯ	 ไปยัง
อาคารพรีคลินิก	โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
พร้อมด้วยผู้บริหาร	บุคลากร	นักเรียน	นักศึกษา	และนักศึกษา
กัมพูชา	ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	 เฝ้าฯ	รับเสด็จ	ทรงเปิดแพรคลุมป้าย	อาคารพรีคลินิก	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		และทอดพระเนตรนิทรรศการ	
	 หลังจากนั้นประทับรถยนต์พระที่ นั่งไปโรงเรียน
อนุบาลสาธิต	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์		ผู้อ�านวยการโรงเรียน
อนุบาลสาธิต	พร้อมด้วยผู้บริหาร	 บุคลากร	 นักเรียน	 นักศึกษา		
เฝ้าฯ	 รับเสด็จ	 ทรงกดปุ ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร	 80	 ปี
ชูเกียรติ	 ปิติเจริญกิจ	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 	 ทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดง
ของนักเรียน	ต่อมาประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา	พร้อมด้วยผู้บริหารนักเรียน	 นักศึกษา	
เฝ้าฯรับเสด็จ	ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายหอวัฒนธรรมภาคใต้	
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	ทอดพระเนตรนิทรรศการ 
และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา	 จากนั้นประทับรถยนต์
พระท่ีนั่งเสด็จฯ	 ไปอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ	 วิทยาลัย
อิสลามศึกษา	 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 พร้อมด้วยผู ้บริหาร	
บุคลากร	 นักเรียนและนักศึกษา	 เฝ ้าฯรับเสด็จ	 ทรงฉาย
พระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์และผู้มีอุปการคุณ	 เวลาประมาณ	12.30	น.	ประทับ
รถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนวรคามิน
อนุสรณ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี

	 รศ.ดร.ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล	อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นท ร ์ 	 ก ล ่ า ว ว ่ า 	 มหา วิ ทยาลั ยส งขลานคริ นท ร 	์
มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาภาคใต้ตามแผนพัฒนาการศึกษา
อั น เ ป ็ น พ้ื น ฐ าน ในก า ร พัฒนา เ ศ รษฐ กิ จแล ะสั ง คม
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเสมอภาคของประชาชน	
และเป็นแหล่งบริการวิชาการชุมชนทั้งในชนบทและในเมือง	
อีกท้ังยังเป ็นมหาวิทยาลัยหลักที่มีบทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาการศึกษาบนฐานพหุวัฒนธรรมเพ่ือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์และหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้	 และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้มีการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นบริบาล	 ชั้นอนุบาล	ชั้นประถมศึกษา	
และชั้นมัธยมศึกษา	 จนถึงระดับอุดมศึกษา	 โดยมีสาขาวิชา
และคณะต่างๆ	 อาทิ	 ด ้านครุศาสตร์	 ด ้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 ด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน	ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	 ด้านอิสลามศึกษา	 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
ด้านจิตรกรรม	 และด้านศิลปวัฒนธรรม	 จึงนับเป็นโอกาสท่ีดี
ท่ีท�าให ้นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาส
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น	
	 นั บ เ ป ็ น โ อ ก า ส ดี ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ 	 ไ ด ้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได ้ ท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจทรงเปิดอาคารเพ่ือใช้เป็นส�านักงานบริหาร	
การจัดการเรียน	 การสอน	และแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม	
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ดังนี้

•	อาคารคณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี 
	 ซึ่งเป็นอาคารสูง	6	ชั้น	มีพื้นที่ขนาด	9,777	ตารางเมตร 
ใช้งบประมาณก่อสร้าง	จ�านวน	143,143,800	บาท	เพื่อใช้เป็น
อาคารส�านักงานบริหาร	และส�าหรับการเรียนการสอน		ซึ่งคณะ
จัดตั้งข้ึนเมื่อปี	 2556	 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์และยกระดับการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างสันติสุขใน
ระยะยาว	 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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•	อาคารพรีคลินิก	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ซึ่งเป็นอาคารสูง	10		ชั้น	มีพื้นที่ขนาด	23,211	ตารางเมตร 
ใช้งบประมาณก่อสร้าง	จ�านวน	372,200,000	บาท	เพื่อใช้เป็น
อาคารส�านักงานบริหาร	 การเรียน	 การสอน	 ห้องปฏิบัติการ
ทางด ้านวิทยาศาสตร ์ พ้ืนฐาน	 และห้องปฏิบัติการด ้าน
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ	การก่อสร้างอาคารพรีคลินิก	 นับว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส�าคัญอีกครั้งหน่ึง	 เพ่ือรองรับการ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยอาคารดังกล่าวนี้จะใช้ส�าหรับ
เป็นห้องปฏิบัติการและการศึกษาวิจัย	ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพื้นฐานทางด้านพรีคลินิก	เช่น	รายวิชากายวิภาคศาสตร์	
สรีระวิทยา	 ชีวเคมี	 และเภสัชวิทยา	 เป็นต้น	 ให้แก่นักศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 อีกท้ังพ้ืนท่ีบางส่วนได้จัดสรร
ส�าหรับพัฒนาศักยภาพของคณะฯ	ด้านการจัดการเรียน	การสอน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	 ทั้งแก่
นักศึกษาของคณะฯ	 เองและนักศึกษาจากคณะอื่น	 ๆ	 ดังนั้น	
อาคารพรีคลินิกแห่งน้ี	 จะเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับ
การพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน	 วิจัย	 และบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสังคมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป

รุ่นแรกจ�านวน	33	คน	ปัจจุบันมีนักศึกษา	4	ชั้นปี	จ�านวน	150	
คน	 	 หลักสูตรฯ	 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการ
พยาบาลสาธารณภัยมุ ่ ง เน ้นให ้ผู ้ เ รี ยนได ้ป ฏิบั ติ งาน
สถานการณ์จริงทั้งในและต่างประเทศ	เช่น	การช่วยเหลือผู้ที่ได้
รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบ	 การบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมในภาคใต้และประเทศมาเลเซีย	 โดยบูรณาการ
กับการวิจัยและบริการวิชาการและการท�างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่าง	ๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	และต่อยอดสูก่ารพัฒนา
องค์ความรู้	เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
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•	อาคาร	80	ปี	ชูเกียรติ	ปิติเจริญกิจ	โรงเรียนอนุบาลสาธิต	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

	 ซึ่งเป็นอาคาร	 2	 ชั้น	 ใช้งบประมาณก่อสร้าง	 จ�านวน		
12,300,000	บาท	จากเงินบริจาคของนายชูเกียรติ		ปิติเจริญกิจ	
ประธานกรรมการบริษัท	 ชูเกียรติยนต์	 จ�ากัด	 ประกอบด้วย	
ห้องประชุมใหญ่	 จ�านวน	 1	 ห้อง	 ห้องประชุมเชิดชูเกียรต	ิ
จ�านวน	 1	 ห้อง	 ห้องเชิดชูเกียรติ	 จ�านวน	 1	 ห้อง	 ห้องเรียน	
English	 Program	 จ�านวน	 3	 ห้อง	 ห้องสมุดเชี่ยวฌาน
จ�านวน	1	ห้อง	ห้องศูนย์ภาษา	จ�านวน	1	ห้อง	และห้องละหมาด	
จ�านวน	1	ห้อง		โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ	เป็นสถานที่
ส�าหรับศึกษาค ้นคว ้า	 ทดลอง	 และวิ จัยของคณาจารย ์	
และนักศึกษาตลอดจนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา	 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
ที่มีคุณภาพ	มีมาตรฐาน	และมีความเป็นสากล

•	 อาคารหอวัฒนธรรมภาคใต้	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา
	 ซึ่งเป็นอาคาร	2	ชั้น	มีพื้นที่ขนาด	5,000	ตารางเมตร		
ใช ้งบประมาณในการตกแต่งนิทรรศการภายใน	 จ�านวน	
12,300,000	บาท	ใช้ส�าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต	วัฒนธรรม
ของประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 มีขอบข่าย
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมครอบคลุมพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ประกอบด้วย	 จังหวัดปัตตานี	 ยะลา	 และ
นราธิวาส	ด�าเนินการสืบสาน	สร้างสรรค์	 พัฒนางานวิชาการ
และวิจัยสร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู ้
ตลอดชีวิต	 อีกทั้งยังพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนล่าง	 โดยมีหอวัฒนธรรม
ภาคใต้เป็นสถานท่ีในการจัดแสดงพัฒนาการทางโบราณคดี	
ประวัติศาสตร์	 วิถีทางวัฒนธรรมของสังคมและชุมชนภาคใต้
ตอนล่าง	 และหอศิลป์ภาคใต้เป็นสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการ
ทางศิลปะ.
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U.S. News & World Report จัด ม.อ. ที่ 5
มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ปี 60

	 U.S.	News	&	World	Report	นิตยสารการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา	 ได้ประกาศ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก	ประจ�าปี	2560	
(Best	 Global	 Universities	 Rankings	 2017)	 ซ่ึงการ
จัดอันดับดังกล่าวมีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่หลายด้าน
ด้วยกัน	อาทิ	ด้านชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค	 ด้านสื่อสิ่งพิมพ์	 การถูกน�าไปอ้างอิง	 ความร่วมมือ
ระหว ่างประเทศจ�านวนบุคลากรระดับปริญญาเอก	
เป็นต้น	
	 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก	 ประจ�าปี	
2560	 ได้ท�าการส�ารวจมหาวิทยาลัยมากกว่า	 65	 ประเทศ
ทั่วโลก	 1,000	 มหาวิทยาลัย	 ซึ่งในปี น้ีก็มีมหาวิทยาลัย
ของประเทศไทยติดอันดับ	 จากการประเมินประสิทธิภาพการ
ท�างานวิจัยของในแต่ละมหาวิทยาลัยและการให้คะแนน
ในส่วนต่างๆ	ดังนี้

	 อันดับ	1	Mahidol	University	อันดับโลก	516
	 อันดับ	2	Chulalongkorn	University	อันดับโลก	581
	 อันดับ	3	Chiang	Mai	University	อันดับโลก	841
	 อันดับ	4	Kasetsart	University	อันดับโลก	928
	 อันดับ	5	Prince	Songkla	University	อันดับโลก	933
	 อันดับ	6	Khon	Kaen	University	อันดับโลก	948
	 โดยสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 	์
ท่ีได้คะแนนมากที่สุดของไทยและติดอันดับคุณภาพระดับ
สากล	 คือ	 agricultural	 science	 โดยอยู่ในอันดับท่ี	 107
ของเอเชีย	
	 ทั้งนี้	 U.S.	News	&	World	Report	 ได้จัดให้	Harvard	
University	สหรัฐอเมริกา	อยู่ในอันดับ	1	มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด
ของโลก	ประจ�าปี	2017	ส่วน	University	of	Tokyo	ติดอันดับ	1	
มหาวิทยาลัยคุณภาพของเอเชีย	และอยู่ในอันดับ	44	ของโลก

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน
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	 โรงเรียนสาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 ได้เหรียญทอง	 10	 เหรียญ	 12	 เหรียญเงิน	
17	เหรียญทองแดง		ส่วนโรงเรียนอนุบาลสาธิต	รับ	3	เหรียญทอง  
3	 เหรียญเงิน	 3	 เหรียญทองแดง	 จากการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี	 ครั้งที่	 41	 “นนทรีเกมส์”	 ซึ่งในปีน้ีโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	
บางเขน	เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	เมื่อวันที่	6	–	12	มกราคม	
2560	ณ	 สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 โดยมี
โรงเรียนสาธิตท่ัวประเทศ	 จ�านวน	 21	 โรงเรียน	 เข้าร่วม
การแข่งขันในชนิดกีฬา	 17	 ชนิดกีฬา	 ได้แก่	 	 กรีฑา,	 กอล์ฟ,	
ซอฟท ์บอล,	 เซป ักตะกร ้อ , 	 เทนนิส, 	 เทเบิลเทนนิส,	
บาสเกตบอล,	แบดมินตัน,	เปตอง,	ฟุตบอล,	ฟุตซอล,	ลีลาศ,	
วอลเลย์บอล,	ว่ายน�้า,	หมากกระดาน,	ฮอกกี้	และ	แฮนด์บอล
	 ทั้งนี้เมื่อวันที่	 6	 มกราคม	 2560	 ศ.ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีเปิด
แข ่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 	 ครั้ ง ท่ี 	 41	 “นนทรี เกมส ์ ” 	 โดยม	ี
ผศ.ดร.ศศิธร	จ่างภากร	ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์ ฯ 	 ในฐานะ เจ ้ าภาพน� าคณะผู ้ อ� านวยการ
และคณาจารย์จาก	21	 โรงเรียนร่วมในพิธีเปิด	มีการแสดงประกอบ
ทั้งหมด	 3	 ชุด	 ได้แก่	 ชุดที่	 1	 “น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ”	
ชุดที่	 2	 “การกีฬา	 เกริกก้อง	 เกรียงไกร”	 และชุดท่ี	 3	 “แสงประทีป	
ส่องสาธิต	นิจนิรันดร์”	 โดยการแสดงทั้งหมดมีแนวคิดปรับประยุกต์
จากการน ้ อมน� าพระบรมราโชวาทเ ก่ียว กับการ กีฬาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช				
	 รศ.ดร . วิ โรจ 	 อิ่ม พิ ทักษ ์ 	 นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 กล่าวเปิดงานว่า	 กีฬาสาธิตสามัคคี	 เป็นกิจกรรม
ที่กลุ ่มโรงเรียนสาธิตจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปิดโอกาสให้ชาวสาธิตฯ	 ได้แสดงความสามารถด้านการกีฬา	
รู ้แพ้	 รู ้ชนะ	 รู ้อภัย	 เคารพกฎกติกา	 อยู ่ร ่วมกันด้วยความรัก
และสามัคคี	 ซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อการพัฒนาสังคมไทยและประเทศ	
ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง	 ในปีนี้ยังคงมุ่งเน้นการแข่งขันเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้	 โดยขอให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันกันด้วย
มิตรไมตรี	 มีน�้าใจ	 และสมานสามัคคี	 ดังชื่อสาธิตสามัคคีต่อไป

สาธิตมัธยมศึกษาและประถมศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ได้ 13 เหรียญทอง
 15 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง ใน “นนทรีเกมส์”

									 โรงเรียนสาธิต	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ส่งนักกีฬา	 106	 คน	 ผู้ฝึกสอนและ
เจ้าหน้าท่ี	 22	คน	 เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน	8	ประเภทได้แก่	 	 กรีฑา					
เทเบิลเทนนิส	 	บาสเก็ตบอล	แบดมินตัน	 เปตอง	 	 ฟุตซอล	 	ลีลาศ		
หมากกระดาน	 โดยเหรียญทอง	 10	 เหรียญ	 12	 เหรียญเงิน	 17	
เหรียญทองแดง	ดังนี้	
•	เหรียญทอง	10	เหรียญ	ได้แก่	
	 กีฬาเปตอง	-	บุคคล	:	คู่ผสม	ทีมมัธยมศึกษาตอนปลาย	,	
ลีลาศ	-	Standard	 :	 Class	 B	 (4	 จังหวะ)	Waltz,Tango,Slow
Foxtrot,Quickstep	มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้แก่	 นางสาวภัทรวด	ี
วิถีเทพ	นายภานุวัฒน์	พรหมจันทร์	,		ลีลาศ	-	Standard	:	Class	C	
(3	จังหวะ)	Waltz,Tango,Quickstep	มัธยมศึกษาตอนปลาย	ได้แก่	
นางสาวปริญา	ภูยุทธานนท์	นายณภัทร์	แก้วขาว	,	ลีลาศ	-	Standard	: 
Class	D	 (2	 จังหวะ)	Waltz,Tango	มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้แก	่
นางสาวปริญา	ภูยุทธานนท์	นายณภัทร์	แก้วขาว	,	ลีลาศ	-	Standard	:	
Class	E	(1	จังหวะ)	Waltz	มัธยมศึกษาตอนต้น	ได้แก่	ด.ญ.นภิสา	
อุมา	นายภาณุพงศ์	พรหมจันทร์	,	ลีลาศ	-	Latin	American	:	Class	C 
(3	จังหวะ)	Cha	Cha	Cha,Rumba,Jive	มัธยมศึกษาตอนต้น	ได้แก่	
ด.ช.ธนพล	 แตกก่ิง	 ด.ญ.วรยา	 ล่ิมกังวาฬมงคล,	 ลีลาศ	-	Latin
American	 :	 Class	 D	 (2	 จังหวะ)	 Cha	 Cha	 Cha,Rumba	
มัธยมศึกษาตอนต้น		ได้แก่	ด.ช.ธนพล	แตกกิ่ง	ด.ญ.วรยา	ลิ่มกังวาฬมงคล,
ลีลาศ	-	Latin	American	:	Class	D	(2	จังหวะ)	Cha	Cha	Cha,Rumba 
มัธยมศึกษาตอนปลาย	ได้แก่	นางสาวปรมาภรณ์	แก้วมุนีโชค	นาย
ปธานิน	แก้วมุนีโชค	,	ลีลาศ	-	Latin	American	:	Class	E	(1	จังหวะ)	
Cha	Cha	Cha	มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้แก่	 นางสาวภัทรวดี	 วิถี
เทพ	นายภานุวัฒน์	พรหมจันทร์	,	ลีลาศ	-Latin	American	:	Class	E	
(1	จังหวะ)	Cha	Cha	Cha	มัธยมศึกษาตอนต้น		ได้แก่		ด.ญ.นภิสา	อุมา
นายภาณุพงศ์	พรหมจันทร์			
•	เหรียญเงิน	12	เหรียญ		ได้แก่		
	 กีฬากรีฑา	- 	 ว่ิง 	 200	 เมตร	 มัธยมศึกษาตอนต ้น	
ชาย	ได้แก่	ด.ช.ศุภณัฐ	ชุมผอม	,	กรีฑา	-	วิ่ง	800	เมตร	มัธยมศึกษา
ตอนปลาย	ชาย	ได้แก่	นายชญานนท์	พุ่มแก้ว	,	กรีฑา	-	วิ่ง	1500	เมตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย	ชาย	ได้แก่	นายชญานนท์	พุ่มแก้ว	,	กรีฑา	-
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ทุ่มน�้าหนัก	มัธยมศึกษาตอนต้น	ชาย	ได้แก่	ด.ช.พิชเญศ	โสค�าภา	,	
เปตอง	-	บุคคล	 :	 คู ่	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ชาย	 ,	 ฟุตซอล	-
มัธยมศึกษาตอนต้น	 ทีมชาย	 ได้แก่	 ด.ช.ธีร์ธวัช	 ไม้แก้ว	ด.ช.สุวินิจ	
ฤทธิรงค์	 ด.ช.พงศธร	 ก่อเกียรติพิทักษ์	 ด.ช.รัศม์ตะวัน	 จันทร์แก้ว	
ด.ช.ฟาดิล	มะ		ด.ช.ศิวภูมิ	โตจั่น	ด.ช.ธนวินท์	แซ่ฉั่ว		ด.ช.ซุลฮาซาน	
ยูโซะ	 ด.ช.สุทธิพงศ์	 สุทธิประภา	 ด.ช.ฟูฎัยลัน	 มหัตตระกูล	
ด.ช.ฟาอิซ	 ยีด่อเหล๊าะ	ด.ช.อิลฮาล	 เวาะมะ	 ,	 ลีลาศ	-	Standard	 :	
Class	C	(3	จังหวะ)	Waltz,Tango,Quickstep	มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้แก่	 นางสาวปรมาภรณ์	 แก้วมุนีโชค	นายปธานิน	 แก้วมุนีโชค	 ,	
ลีลาศ	-	Standard	:	Class	D	(2	จังหวะ)	Waltz,Tango	มัธยมศึกษา
ตอนต้น	ได้แก่	ด.ช.วิทย์อนันต์	ตั้งก่อสกุล	ด.ญ.วรรธน์วรี	ไชยมงคล	,
ลีลาศ	-	Standard	:	Class	D	(2	จังหวะ)	Waltz,Tango	มัธยมศึกษา
ตอนปลาย	 ได้แก่	 นางสาวปรมาภรณ์	 แก้วมุนีโชค	 นายปธานิน	
แก้วมุนีโชค	 ,	 ลีลาศ	-	Standard	 :	 Class	 E	 (1	 จังหวะ)	Waltz	
มัธยมศึกษาตอนต้น	ได้แก่	ด.ช.วิทย์อนันต์	ตั้งก่อสกุล	ด.ญ.วรรธน์วร ี
ไชยมงคล	 ,	 ลีลาศ	-	Standard	 :	 Class	 E	 (1	 จังหวะ)	Waltz	
มัธยมศึกษาตอนปลาย	ได้แก่	นางสาวณัฐมน	ด�ารงพันธ์		นายวรเมธ	
วงศ์ส�าราญ	 ,	 ลีลาศ	-	Latin	 American	 :	 Class	 C	 (3	 จังหวะ)
Cha	 Cha	 Cha,	 Rumba,Jive	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้แก	่
นางสาวปริญา	ภูยุทธานนท์		นายณภัทร์	แก้วขาว
•	เหรียญทองแดง	17	เหรียญ  
	 ได ้แก ่ 	 กีฬากรีฑา	- 	 ว่ิง 	 1500	 เมตร	 มัธยมศึกษา
ตอนปลาย	 หญิง	 ได้แก่	 นางสาวอินทิรา	 แสงสุวรรณ	 ,กรีฑา	-	
พุ่งแหลน	มัธยมศึกษาตอนต้น	 ชาย	 ได้แก่	 ด.ช.อันนาส	 วังทอง,	
บาสเกตบอล	-	ทีม	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 ชาย	 ได้แก่	 ด.ช.นภัทร	
แกสมาน	 ด.ช.ชลชาติ	 บุญรักษา	 ด.ช.ชินกฤต	 ปัตตศิริเสนีย	์
ด.ช.อามีน	 เจ๊ะอุบง	 ด.ช.อนันดา	 แวหะมะ	 ด.ช.แสนรัก	 รงเรือง	
ด.ช.กันติทัต	สร้อยแก้ว	ด.ช.ภาณุวิชญ์	สมทรง	ด.ช.พสธร	รอดขาว	
ด.ช.ฟาดิว	 ทักษิณานุรักษ์	 นายภัคพัฒน์	 วานิชรักษ์	 นายอุมัร	
เบ็ญจลักษณ์	 ,	 บาสเกตบอล	-	ทีม	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 หญิง 
(ไม่นับเหรียญ)	ได้แก่	ด.ญ.ปวีณรัตน์	ลิ่มกังวาฬมงคล	ด.ญ.กานต์ธิดา 
เจริญธนวิธ	ด.ญ.อิษฎา	แดงเพ็ง	ด.ญ.พิชามญชุ์	คงรักษ์	ด.ญ.ปริชญา 
ภูยุทธานนท์	 	 ด.ญ.ปณาลี	 คงสมพรต	ด.ญ.ปภาวรัทย์	 มณีนพวงศ์	
ด .ญ.สุ พิชญา	 ชูส กุลวงศ ์ 	 ด .ญ.คัทลียา 	 ก ่อ เ กียรติ พิ ทักษ ์	

ด.ญ.จิวารีย์	สาหัดสะต�า	,	เปตอง	-	ทีม	3	คน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	ชาย	, 
เปตอง	-	Shooting	 1	 คน	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 หญิง	 ได้แก	่
นางสาวกัลยาณี	 เจ๊ะอุบง,	 เปตอง	-	Shooting	 1	 คน	มัธยมศึกษา
ตอนต้น	ชาย	ได้แก่	ด.ช.ศิรสิทธิ์	อิงคยุทธวิทยา	,	เปตอง	-	บุคคล	:	คู่	
มัธยมศึกษาตอนปลาย	ชาย	,	เปตอง	-	บุคคล	:	คู่ผสม	มัธยมศึกษา
ตอนปลาย,	 ลีลาศ	-	Latin	 American	 :	 Class	 C	 (3	 จังหวะ)	
Cha	 Cha	 Cha,Rumba,Jive	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 ได ้แก ่	
ด.ช.วิทย์อนันต์	ตั้งก่อสกุล	ด.ญ.วรรธน์วรี	ไชยมงคล	,	ลีลาศ	-	Latin	
American	 :	Class	C	 (3	 จังหวะ)	Cha	Cha	Cha,	Rumba,	 Jive	
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้แก่	 นางสาวปรมาภรณ์	 แก้วมุนีโชค	
นายปธานิน	 แก้วมุนีโชค,	 ลีลาศ	-	Latin	 American	 :	 Class	 D	
(2	จังหวะ)	Cha	Cha	Cha,Rumba	มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้แก	่
นางสาวปริญา	 ภูยุทธานนท์	 	 นายณภัทร์	 แก้วขาว,	 ลีลาศ	-	Latin	
American	:	Class	D	(2	จังหวะ)	Cha	Cha	Cha,	Rumba	มัธยมศึกษา
ตอนต ้น	 ได ้แก ่ 	 ด.ญ.นภิสา	 อุมา	 นายภาณุพงศ ์ 	 พรหมจันทร ์ , 
หมากกระดาน	-	ครอสเวิร์ด	 :	 ทีม	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 ได้แก	่
ด.ช.อนีศ	 สุไลมาน	 ด.ช.จิตริน	 บินหะยีอารง	 ด.ญ.อลิสา	 ย�าบ๊ะ	
ด .ญ.รัยมี่ 	 ดิษฐาภินันท ์ 	 , 	 หมากกระดาน	 - 	ครอสเวิ ร ์ด 	 :	
ทีม	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้แก่	 นางสาวปุณริศา	 รอดย้ิม	
นางสาวธมนวรรณ	แสงศิลา	 นายนิฌามิล	 หะยีซะ	 นายศุภวิชญ	์
หวานจิตต์	,	หมากกระดาน	-	ครอสเวิร์ด	:	บุคคล	มัธยมศึกษาตอนต้น	, 
หมากกระดาน	-	เอแม็ท	:	บุคคล	มัธยมศึกษาตอนปลาย
	 ส�าหรับโรงเรียนอนุบาลสาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	 	 ได้ส่งนักกีฬา	จ�านวน	43	คน	ผู้จัดการ
ทีมและเจ้าหน้าที่	 15	 คน	 ในการแข่งขัน	 5	 ชนิดกีฬาคือ	 ลีลาศ		
เปตอง	หมากกระดาน			ฟุตซอล	และเทเบิลเทนนิส	ได้รับเหรียญทอง	
3	เหรียญทอง		3	เหรียญเงิน	3	เหรียญทองแดง		ดังนี้				 	
•	เหรียญทอง	3	เหรียญ	ได้แก่	
	 กีฬาลีลาศ	-	Standard	 :	 Class	C	 (3	 จังหวะ)	Waltz,
Tango,Quickstep	ประถมศึกษา	ได้แก่	ด.ช.ชาคร	ศิลาลาย	ด.ญ.ชฌาณา
อิสกันดาร์	,	ลีลาศ	-	Standard	:	Class	D	(2	จังหวะ)	Waltz,Tango	
ประถมศึกษา	 ได้แก่	 ด.ช.สิรวิชญ์	 แก้วอุทัย	 ด.ญ.ณิชตา	 ลิ้มกุล	 ,	
ลีลาศ	-	Latin	American	:	Class	C	(3	จังหวะ)	Cha	Cha	Cha,Rum-
ba,Jive	ประถมศึกษา	 ได้แก่	 ด.ช.สิรวิชญ์	 แก้วอุทัย	 ด.ญ.ณิชตา	
ลิ้มกุล
•	เหรียญเงิน	3	เหรียญ	ได้แก่		
	 กีฬาเปตอง	-	Shooting	 1	 คน	 ประถมศึกษา	 หญิง,	
เปตอง	-	บุคคล	:	คู่	ประถมศึกษา	ชาย	,	ลีลาศ	-	Standard	:	Class	C 
(3	 จังหวะ)	 Waltz,Tango,Quickstep	 ประถมศึกษา	 ได้แก่	
ด.ช.สิรวิชญ์	แก้วอุทัย	ด.ญ.ณิชตา	ลิ้มกุล
•	เหรียญทองแดง	3	เหรียญ	ได้แก่	 
 กีฬาเปตอง	-	ทีม	 3	 คน	 ประถมศึกษา	 ชาย	 ,	 เปตอง	-
Shooting	 1	 คน	 ประถมศึกษา	 ชาย	 ,	 เปตอง	-	บุคคล	 :	 คู่ผสม	
ประถมศึกษา
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วิทยาเขตปัตตานี พร้อมใจรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวภายใต้นโยบาย 

“Green and Clean University”
	 รศ.ดร.ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล	อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
เป็นประธานโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	 โดยส่งมอบ
รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า	 และถังคัดแยกขยะ	 ให้กับวิทยาเขต
ทั้ง	 5	 วิทยาเขต	 เมื่อวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2560	ณ	 ส�านักงาน
อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่			
ส� าหรับ วิทยาเขตป ัตตานี 	 มีอาจารย ์หริ รักษ ์ 	 แก ้ว กับทอง	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นผู้รับมอบ
รถไฟฟ้าส�าหรับขนขยะ	จ�านวน	1	 คัน	 ถังขยะคัดแยกขยะ	จ�านวน	
30	 ชุด	 โดยมี	 นายบรรจง	 เฉลิมวงค์	 	 ผู ้อ�านวยการกองกิจการ
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี	 	 นางเครือมาส	 	 แก้วทอน	 รักษาการ
ในต�าแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	กองกิจการ
นักศึกษาวิทยาเขตป ัตตานี 	 	 คณะท�างานโครงการส ่งเสริม
การคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมในพิธี		
 	 รศ.ดร.ชูศักด์ิ	 ลิ่มสกุล	อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 กล่าวว่า	ปริมาณขยะที่มหาวิทยาลัยทิ้งสู่สภาพแวดล้อม
ในปัจจุบันมีมากถึง	 500	 ตัน	 ต่อเดือน	 ยังไม่นับรวมขยะอันตราย
ที่คอยก�าจัดอยู่ถึง	6	ตัน	หากไม่ได้มีการดูแลก็จะเป็นภาระต่อสังคม
และบั่นทอนท�าลายธรรมชาติในระยะยาว	 ดังนั้นมหาวิทยาลัย
มีความจ�าเป ็นอย ่างย่ิงท่ีจะต ้องจัดการขยะที่ เ กิดขึ้นเหล ่าน้ี
อย่างถูกวิธี	 มีการคัดแยกส่วนที่เป็นประโยชน์เพ่ือน�ากลับมาใช	้
ก่อนท้ิงไปสู่สภาพแวดล้อมธรรมชาติ	 มหาวิทยาลัยจึงได้ด�าเนินการ
โครงการคัดแยกขยะสู ่มหาวิทยาลัยสีเขียว	 มีเป้าหมายรณรงค์

ให้ชาว	 ม.อ.	 ท้ังนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมท้ัง	 5	 วิทยาเขต	
คัดแยกขยะให้ได้อย่างน้อย	30	%	และขยะอันตรายไม่น้อยกว่า	80	% 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความน่าอยู่	 ภายในปีงบประมาณ	 2560	
เพ่ือด�าเนินการโครงการคัดแยกขยะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
คืนความสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติ	 ด้วยการคัดแยกขยะเพ่ือน�ากลับ
มาใช้ใหม่ต่อไป

 อาจารย ์ ห ริ รั กษ ์ 	 แก ้ ว กับทอง	
ผู ้ ช ่ วยอ ธิการบดีฝ ่ าย กิจการ นักศึกษา	
วิทยาเขตปัตตานี		กล่าวว่า	วิทยาเขตปัตตานี	
ด�าเนินโครงการคัดแยกขยะเพ่ือตอบสนอง
นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	Green	
and	 Clean	 University	 โดยการรับมอบ

รถไฟฟ้าส�าหรับขนขยะ	 จ�านวน	 1	 คัน	 และถังขยะคัดแยกขยะ	
จ�านวน	 30	 ชุด	 จะน�าไปใช ้งาน	 ณ	 จุดขายในมหาวิทยาลัย	
คือที่ ธนาคารขยะของวิชาเอกสุขศึกษา	 ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์		ซึ่งจัดทุกวันพุธของสัปดาห์		และตลาดขายขยะ
ของคณะวิทยาการสื่อสาร	 	 ซึ่งจัดในทุกวันจันทร์สัปดาห์แรก
ของทุกเดือน	 ในการรับถังขยะคัดแยกขยะ	 จ�านวน	 30	 ชุด	 ท้ังน้ี
หน่วยหอพัก	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการ
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี	 	 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน
โครงการ	มีแผนในการด�าเนินงานด้วยการเก็บข้อมูลการจัดเก็บขยะ
และบันทึกปริมาณขยะของแต่ละหอพักทุกๆ	วัน	เพื่อน�ามาวิเคราะห์
ปริมาณขยะในแต่ละสัปดาห์เป็นประจ�าทุกเดือน	 เพ่ือตรวจสอบ
ปริมาณขยะประเภทใดมีมากท่ีสุด	จัดท�าแบบสอบถามให้แต่ละหอพัก
กรอกเก่ียวกับผลการด�าเนินการคัดแยกขยะ	 และมีการประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	
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 		รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ 	 รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี	 พร้อมคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยร ่วมในพระราชพิธี
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ณ	พระอุโบสถ
วัดตานีนรสโมสร	 พระอารามหลวง	 อ.เมือง	 จ.ปัตตานี	 โดยม	ี
นายวีรนันท์	 เพ็งจันทร์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 เป็นประธานในพิธี	
เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2560	

 		คณะผู ้แทนสมาชิกองค ์การความร ่วมมือ
อิสลาม	 	 Organization	 of	 Islamic	 Cooperation
หรือ	 OIC	 ประกอบด้วย	 H.E.	 Mr.Jakhongir	 Ganiev	
เอกอัครราชทูต	 และหัวหน ้าฝ ่ายความร ่วมมือ กับ
กลุ ่ มประ เทศเอ เชี ยตะ วันออกเฉี ยงใต ้ 	 กระทรวง
การต่างประเทศ	สาธารณรฐัอชุเบกิสถาน	,	H.E.	Mr.Tawfeeq
A l 	 Mansoor 	 เอก อัครราช ทูตอ ธิบดีกรมองค ์การ

ระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ	 ราชอาณาจักรบาห์เรน	 ,	H.E.Mr.	 Sunarko	Warno	Suwito	อัครราชทูต	สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ณ	 กรุงริยาด	 ซาอุดิอาระเบีย,	 H.E.Mr.Shehryar	 Akbar	 Khan	 กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	
ณ	 เมือง เจดดาห ์ 	 ซาอุดิอาระเบีย 	 พร ้อมด ้วยคณะจากกระทรวงการต ่างประเทศ	 น� า โดย	 นายเกริก พันธ ์ 	 ฤกษ ์จ� านง	
อธิบดีกรมเอเชียใต้	 ตะวันออกกลางและแอฟริกาเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปเก่ียวกับกิจกรรมการด�าเนินงานของวิทยาลัย
อิสลามศึกษา	 สถาบันฮาลาล	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 เ ย่ียมชมโรงเรียนสาธิตอิสลามฯ	 และหอวัฒนธรรมภาคใต ้
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		
	 ทั้งน้ีโดยมี	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 	 ดร.ยูโซะ	 ตาเละ	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา	
พร ้อมด ้วยคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัย	 ให ้การต ้อนรับ	 รศ.อิบรอฮิม	 ณรงค ์รักษาเขต	 รองผู ้อ�านวยการฝ ่ายบัณฑิตศึกษา
วิทยาลั ยอิ สลามศึ กษา 	 บร รยายสรุ ป กิ จการ วิทยาลั ยอิ สลามศึ กษา 	 ดร . ธวั ช 	 นุ ้ ยผอม 	 ผู ้ อ� านวยการสถาบั นฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	กล่าวสรุปเกี่ยวกับสถาบันฮาลาล		
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 		รศ.ดร.ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นประธานในพิธีปลงผมผู้บรรพชาอุปสมบท	 ในโครงการ
บรรพชา	 อุปสมบทและบวชชีพราหมณ์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องในวโรกาสสวรรคต	 ครบ	 100	 วัน	 เมื่อวันท่ี	 19	 -	 28	 มกราคม	 2560	 ซึ่งบรรพชาอุปสมบท	และปฏิบัติธรรม
ณ	วัดป่ากันตพงษ์	ต�าบลบางเหรียง	อ�าเภอควนเนียง	จังหวัดสงขลา		โดยมีบุคลากรบรรพชาอุปสมบท	รวม	52	คน	แยกเป็นวิทยาเขตหาดใหญ่	
33	 คน	 วิทยาเขตปัตตานี	 8	 คน	 วิทยาเขตตรัง	 2	 คน	 บุตรหลาน	 8	 คน	 ข้าราชการบ�านาญ	 1	 คน	 บวชชีพราหมณ์	 32	 คน	 แยกเป็น
วิทยาเขตหาดใหญ่	21	คน	วิทยาเขตปัตตานี	10	คน		ข้าราชการบ�านาญ	1	คน	
	 ส�าหรับวิทยาเขตปัตตานี	 	 มีรายนามผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท	 	 คือ	 ส�านักงานอธิการบดี	 ได้แก่	 นายจรัญ	 ขวัญไฝ	นายสมชาย
รัตนคช	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 ได้แก่	 ดร.เจริญ	ภคธีรเธียร	 	นายบุญเลิศ	จันทร์ไสย	 	นายวิทูล	 ไชยภักดี	 	 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 	 ได้แก่	 ดร.ตามใจ	 อวิรุทธิโยธิน	 คณะศึกษาศาสตร์	 	 ได้แก่	 นายจิระวัฒน์	 ตันสกุล	 ส�านักวิทยบริการ	 ได้แก่	
นายกฤษฎ์	 คงสีพุฒ	 นายธนายุ	 ฮ่อสกุล	 บุตรของนางยุวดี	 ฮ่อสกุล	 บวชชีพราหมณ์	 	 คือ	 	 คณะศึกษาศาสตร์	 	 ได้แก่	 ผศ.ดร.เครือศรี
วิเศษสุวรรณภูมิ	 นางฐิติกาญจน์	 ขวัญไฝ	 นางสาวทิตยา	 ศรีสุวรรณ	 นางสาวนิรวรรณ	 สอดส่อง	 นางบุญสนอง	 วิเศษสาธร	 นางพึงใจ
ปราโมทย์อนันต์		นางสาวรัชดา	เชาวน์เสฏฐกุล		นางสาวศินีนาฏ		พรหมพันธ์		นางสายหยุด	ขจรยุทธไกร		นางสาวเปรมวดี	โกมลตรี		

 		ฯพณฯ	นายชิโร	 ซะโดะชิมะ	 เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจ�าประเทศไทย	 	 เยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
โดยมี	 รศ.อิ่มจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ร่วมให้การต้อนรับ	 เมื่อวันท่ี	 19	
มกราคม	 2560	 	 โดยพบปะกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 และนักศึกษาท่ีได้รับทุนจากรัฐบาล
ญ่ีปุ่นไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ี	 Chiba	 University	 ประเทศญี่ปุ ่น	 	 นอกจากนี้ได้เดินทางไปเย่ียมผลงานศิลปะ
ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์		และเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้	สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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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


