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	 ทีมเด็กใต้หัวใจศิลป์	 นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 คณะศิลปกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 น�าแนวคิดพระราช

กรณียกิจพระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอ ยู ่หั ว 	 ผ ่ านงานศิลปะ 	 ใน ช่ือ

“หยาดเหงื่อชโลมชีวิต”	จนได้รับรางวัลประติมากรรมสร้างสรรค์	 	จากการ

ประกวดงานสร้างสรรค์ประติมากรรมจากกระดาษ	 (Paper	Mache)

แบบ	3	มิติ	 	 ในโครงการ	 Art	 for	 the	 KING	 ปี	 3	 ในหัวข้อ	 “ข้อความ

จากใจถึงในหลวง”		

	 นายตัลมีซี	จิ	ตัวแทนทีม
เด็กใต ้หัวใจศิลป ์ 	 นักศึกษา
ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร 	์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวว่า
การประกวดงานสร ้างสรรค์
ประติมากรรมจากกระดาษ
(Paper	 Mache)	แบบ	3	มิติ
ในโครงการ	Art	for	the	KING	ปี	
3	 	 หัวข้อ	 “ข้อความจากใจถึง
ในหลวง”	 เป็นเวทีที่เปิดโอกาส
ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงออก
ถึ งความจง รั กภั ก ดี ท่ี มี ต ่ อ
ในหลวงผ่านงานศิลปะ	 และสอดแทรกค�าสอน	 มีผลงานที่ส ่ง
เข้าประกวดกว่า	60	ชิ้นงาน	จาก	60	มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	และมี
ผลงานน�ามาจัดแสดงเพียง	15	ผลงาน	 	โดยได้จัดแสดงผลงานและ
มอบรางวัลเมื่อวันท่ี	 8	 มิถุนายน	 2558	 ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในชื่อ	 “หยาดเหงื่อชโลมชีวิต”	 	 ทีมเด็กใต้
หัวใจศิลป์	 	 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	3	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ประกอบด้วย 
นายตัลมีซี	 จิ	 นางสาวซารีน่า	 จะปะกิยา	นางสาวแอมมี่	 ดือราแม	
นายณรงค์ฤทธ์ิ	 เจริญวิริยภาพ	 และนางสาวอลิษา	 แซ ่อ ๋อง 
ซึ่งผลงานที่เข้าประกวดได้ผ่านเข้ารอบ	15	ผลงานสุดท้ายและได้รับ
รางวัลประติมากรรมสร้างสรรค์	 	 เป็นทุนการศึกษา	 15,000	บาท
พร้อมโล่	เกียรติยศ	และประกาศนียบัตร		

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 
ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของในหลวง ผ่านงานศิลปะ 
รับรางวัลประติมากรรมสร้างสรรค์  ในโครงการ Art for the KING ปี 3

 นายตัลมีซี		จิ		กล่าวเพิ่มเติมว่า			แนวคิดที่เป็นแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบผลงาน	 “หยาดเหงื่อชโลมชีวิต”	มาจากการทรงงาน
และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่พวกเรา
ได้เห็นพระเสโท	(เหงื่อ)	ของพระองค์ท่าน	เปรียบดังเทวดาลงมาโปรด
ชุบชีวิตหญ้าดินให้ยืนขึ้นได้อีกดังตัวอย่างพระราชกรณียกิจเกี่ยว
กับน�้า	 โครงการแก้มลิง	 โครงการน�้าดีไล่น�้าเสีย	 โครงการบ�าบัด
น�้าเสียด้วยผักตบชวา	 โครงการฝนหลวง	 อื่นๆ	 เป็นต้น	 	 เราได้เห็น
แนวทางแก้ปัญหาประเทศชาติของพระองค์อย่างเป็นรูปธรรม	
คล่ีคลายเรื่องหนักให้เป็นเบา	 เปรียบดังน�้าที่มาดับไฟ	 เปรียบดังดิน
แห้งแตกระแหงได้รับน�้า	 แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้เป็นเพราะพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานอย่างไม่หยุดหย่อน			
	 “จากแรงบันดาลใจที่กล ่าวมาในข ้างต ้นน้ัน	 ได ้น�ามา
สร้างสรรค์และพัฒนาเป็นผลงานประติมากรรมท่ีท�าจากกระดาษ
เหลือใช้	 มาคิดค้นกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ให้เป็นรูปแบบของงาน
ประติมากรรมท่ีมีขนาดความสูง	 1	 เมตร	 โดยการขึ้นรูปด้วยการปั้น
จากกระดาษ	การบิดเกลียวกระดาษ	และวิธีการต่างๆ	ที่สมาชิกได้
คิดค้นสร้างสรรค์เป็นผลงาน	มีรูปทรงให้เป็นหยดน�้า	 ที่โปรยความ
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นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 

ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของในหลวง ผ่านงานศิลปะ 

รับรางวัลประติมากรรมสร้างสรรค์  ในโครงการ Art for the KING ปี 3

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

สารต้อนรับนักศึกษาใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการท�างานด้านสื่อดิจิตอล

พร้อมชิงเงินรางวัลต่อยอดธุรกิจ

รวมพลัง ราชการไทย ลดใช้พลังงาน

กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับรางวัล Best Practice

 2 รางวัล  ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์

บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียน

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จ.สตูล

ภายใต้กิจกรรม : ออกนอกรู (สะมิแล)

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

ชุ่มชื้นลงสู่แผ่นดิน	 และภายในหยด
น�้าจะมีพืชพันธุ์	 สัตว์น�้า	 ที่แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีภาคใต	้
ซึ่งในภาคใต้นั้นมีป่าชายเลน	ที่เจริญ
เติบโตอยู่เป็นจ�านวนมาก	 พ้ืนท่ีใดที่มี
ป่าชายเลนพ้ืนที่น้ันจะอุดมสมบูรณ์	
เพราะป ่าชายเลนเป ็นแหล ่งรวม	
แหล่งอนุบาลของสัตว์มากมายหลาย
พันธุ์	 ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้อยู่
ภายในระบบนิเวศ”	 นายตัลมีซี	 จ	ิ
กล่าวเพิ่มเติม



รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง
ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี

	 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา	 และทุกระดับการศึกษา	 มีความ
สามารถทางวิชาการ	 มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ	 เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศและมีทักษะของการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี	 21	 โดยมหาวิทยาลัยจะท�าหน้าท่ี
ดังกล่าวควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้ไปสู่
ระดับสูงสุด	
	 จึงขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนใช้เวลาที่มีคุณค่าในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีขอบข่าย
กว้างขวางทั้งในเชิงพื้นที่	5	วิทยาเขตและใช้สิ่งแวดล้อมทางวิชาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์	 เพื่อการ
พัฒนาตนเองให้งอกงามทางปัญญาในสาขาที่เลือกศึกษา	 ให้มีความรู้รอบในสถานการณ์ทั้งใกล้
และไกลตัว	 สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง	 อันน�าไปสู ่การเป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะพร้อมและเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิ

	 ในนามของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่
ทุกคนที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันทรงเกียรติแห่งนี้	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ได้รับพระราชทานนาม	“สงขลานครินทร์”	 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ให้เป็นช่ือของมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	 ดังนั้นการเป ็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
จะต้องท�าตัวให้เหมาะสมกับเป็นลูกพระบิดา	 โดยการแต่งกายและปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 มีเป้าหมายในการหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	และมีสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงาน
สากล	 มีคุณธรรมและส�านึกสาธารณะ	 และมีความภาคภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์	 โดย
ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้วิชาต่างๆ	 อันจะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง	 และกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายใต้การถือปฏิบัติตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า		“ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	เพื่อ
ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา	รับผิดชอบต่อสังคม		ในโอกาสที่นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้	 ขอให้นักศึกษาได้ใช้เวลาอันมีค่าตลอดระยะเวลาของ
หลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทั้งด้านการเรียนรู ้วิชาการ	 และการพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ	รวมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์	มีทักษะในการท�างานร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข		
	 ในโอกาสนี้	 	 ผมขอให้อ�านาจบารมีของสมเด็จพระบรมราชชนก	 กรมหลวงสงขลา
นครินทร์	 ช่วยดลบันดาลให้นักศึกษาทุกคนจงประสบความสุข	 ความส�าเร็จสมดังความมุ่งหวัง			
และใช้ชีวิตในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข	และส�าเร็จเป็นบัณฑิตตามที่
ตั้งใจไว้ทุกคน				

	 ในนามของที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร	 วิทยาเขตปัตตานี	 ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครอง
และนักศึกษาใหม่ทุกคน	 	 ที่สอบเข้ามาเป็นสมาชิกของชาวสีบลู	 รูสะมิแล	 ได้ในปีนี้	 และขอ
ต้อนรับทุกคนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง		ขอให้ทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่า	การสอบเข้ามาได้นั้น		
เป็นขั้นแรกของความส�าเร็จเท่านั้น	ความส�าเร็จที่สมบูรณ์ตามที่พ่อ-แม่	ผู้ปกครองคาดหวังสูงสุด
คือ	 การที่สามารถจบการศึกษาได้รับปริญญาและเม่ือจบแล้วมีงานท�า	 เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้  
และสุดท้ายคือ	เป็นคนดีของสังคม		จึงฝากให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงใช้เวลาในรั้วมหาวิทยาลัยให้
ได้ประโยชน์และประสบการณ์สูงสุด	 ทั้งจากการเรียนและการท�ากิจกรรมต่างๆ	 และการคบ
เพื่อนที่ดี	และการเรียนรู้สังคม
	 สุดท้าย	ขออวยพรให้ทุกคน	จงมีสุขภาพแข็งแรง	มีความสุข	ความเจริญและจบการศึกษา
ตามหลักสูตรสมปรารถนาทุกประการ.

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ

วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

และ รักษาการในต�าแหน่งคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

	 ขอเปิดประตูบ้านหลังนี้	“ม.อ.ปัตตานี”	ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้ว	“สีบลู	สงขลานครินทร์	
ถิ่นรูสะมิแล”	 และขอแสดงความยินดีที่นักศึกษาใหม่ทุกคน	 ซึ่งได้ผ่านสนามทดสอบประลอง
ความรู้ด้านวิชาการมาแล้ว	ทุกคนมีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง	 และคงต้องพร้อมที่จะน�า
ความรู้เหล่าน้ันมาขยายต่อเพิ่มเติม	 จากรั้วแห่งน้ีโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน	
และสาขาวิชาด้าน	“ทักษะชีวิต”	เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยท�างาน	และวัยผู้ใหญ่ในอนาคต	
	 กองกิจการนักศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี	 ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ทุกคน	 ทั้งเรื่องกิจกรรมนอกห้องเรียน	 ซึ่งนักศึกษาคงต้องให้ความส�าคัญเช่นกัน	 เรื่องทุนการ
ศึกษา	 สวัสดิการนักศึกษา	 ตลอดจนเรื่องการขอค�าปรึกษาด้านวิชาการ	 ชีวิตส่วนตัว	 และการ
ประกอบอาชีพ	ตลอดช่วงเวลาที่นักศึกษาอยู่ในรั้วแห่งนี้	ประตูบ้านของ	“กองกิจการนักศึกษา”	
พร้อมเปิดต้อนรับนักศึกษาทุกคนด้วยความยินดียิ่ง
										ชีวิตใหม่ของนักศึกษาก็ได้เริ่มต้นแล้ว....และส่วนที่เหลือของชีวิต	ก็อยู่ที่ตัวนักศึกษาเอง
แล้วว่าจะก�าหนดเส้นทางการใช้ชีวิตในรั้วสงขลานครินทร์นี่อย่างไร	 ผมขอให้นักศึกษาทุกคน
โชคดีกับเส้นทางใหม่ของชีวิตนักศึกษา

	 ผมขอแสดงความยินดีกับ	“ศรีตรัง”	 ช่อใหม่ทุกคน	 ที่สอบคัดเลือกได้เป็นนักศึกษาใหม่
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ในปีการศึกษา	 2558	 นี้	 ขอต้อนรับสู่บ้าน
เลขที่	181	เขตรั้ว	“สีบลู”	แห่งนี้	ด้วยความยินดีพวกเราทุกคนเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน
	 นักศึกษารุ่นน้ีเป็นรุ่นที่	 2	 ที่ได้เปล่ียนเวลาในการเปิดภาคเรียนพร้อมกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในกลุ่มประเทศอาเซียนส�าหรับความเป็นอยู่ของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
จะมีความเป็นอิสระมากขึ้น	เนื่องจากต้องใช้ชีวิตด้วยตนเองในหอพัก	ต้องดูแลตนเอง	ทุกคนต้อง
ศึกษาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป	 ขอให้พวกเรารักษาความสะอาดและ
ไม่ทิ้งขยะ	 การเคารพกฎจราจร	 และกฎกติกาต่างๆ	 ในบ้านหลังนี้	 จงจ�าไว้ว่า	 “อิสระจะต้องอยู่
ภายใต้สิทธิ-หน้าที่และความรับผิดชอบ”	 นักศึกษาต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้ใช้อิสรภาพที่มี
เกินขอบเขตของความเป็นนักศึกษาเพราะอาจจะน�าไปสู่วิถีทางที่	ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดได้	
	 ตลอดเวลาในการเป็นนักศึกษาในครอบครัวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 คณาจารย์จะมุ่งมั่นหล่อหลอมให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและ
สติป ัญญา	 และยึดถือพระราชด�ารัสของพระบรมราชชนก	 เป็นปณิธานในการด�าเนิน
ชีวิต	คือ

“	ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ	ทรัพย์	และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์	”

	 	 ท้ายที่สุดนี้ขออ�านวยพรให้นักศึกษาทุกคน	 ประสบความสุขความส�าเร็จ	 และได้
เป็นบัณฑิตตามที่ตั้งใจไว้ทุกคน

	 ดิฉันในนามของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 วิทยาเขตปัตตานี	 คณาจารย์และบุคลากร	
คณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่	 ของรั้ว	 “สีบลู”	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๘	ทุกคน		ซึ่งมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ	
“มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรม	เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”	การเข้ามาศึกษา
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ในยุคศตวรรษที่	๒๑	ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ด้านข้อมูลข่าวสารและระบบไอที	 นักศึกษามีความจ�าเป็นต้องมีการเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะ
ท�าความเข้าใจ	 เรียนรู้	 และการปรับตัวต่อส่ิงแวดล้อมใหม่	 สถานที่เรียนใหม่	 เพื่อนใหม่	 หรือ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยนักศึกษาต้องให้ความส�าคัญต่อการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง	 	หรือการใช้ระบบสารสนเทศในการเรียนรู้	 เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จการศึกษา
ตามเป้าหมาย	 ดังน้ันนักศึกษาจะต้องด�ารงตนอย่างมีสติ	 การด�าเนินชีวิตตามหลักศาสนาและ
ศีลธรรมจรรยา	 ประพฤติดี	 รักสามัคคี	 ซื่อสัตย์	 ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ	 นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ของตน		

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

05



อาจารย์หริรักษ์  แก้วกับทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาเขตปัตตานี 

อาจารย์เล็ก   แซ่จิว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

วิทยาเขตปัตตานี

	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
ด้วยความชื่นชมและยินดียิ่ง		หลังจากนักศึกษาใช้ความมุ่งมั่น	ความอดทน	และการทุ่มเทให้กับ
บททดสอบอันท้าทาย	บัดนี้ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า	นักศึกษาสามารถฝ่าฟันบททดสอบ
เหล่านั้นมาได้	จนท�าให้เราได้พบกัน	ณ	ที่แห่งนี้	แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายบททดสอบที่
ก�าลังรอให้เราเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับการท�าหน้าที่	“นักศึกษา”	ที่ต้องรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง	บิดามารดา	ผู้มีพระคุณ	ครูอาจารย์	รวมทั้งการรับผิดชอบต่อผืนแผ่นดินเกิดและ
ประเทศชาติ		ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนจงเปิดใจต้อนรับทุกปรากฏการณ์ชีวิตไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข	
ผิดหวังหรือสมหวัง	ด้วยการเรียนรู้และใช้ปัญญาใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ	หมั่นศึกษาต�ารา
ทั้งในและนอกห้องเรียน	เรียนรู้บทเรียนวิชาการและวิชาชีวิต	มีคุณธรรมตั้งมั่นและซื่อสัตย์ใน
บทบาทและหน้าที่ของตน	ข่มใจอย่าหลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุที่เข้ามากัดกร่อน	บั่นทอนความมุ่ง
มั่นและความศรัทธา	และระลึกไว้เสมอว่ายังมีอีกหลายชีวิตซึ่งเป็นบุคคลเบื้องหลังที่คอยเฝ้าดู
ความส�าเร็จของนักศึกษาด้วยความหวัง	
	 สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาใหม่ที่เปี่ยมความฝัน	 จงใช้พลังอันสร้างสรรค์เรียนรู้เพื่อเติมเต็ม
ชีวิตให้งอกงาม	 จงใช้ศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยน	 จงใช้ความรักและ
ความเมตตาเก้ือกูลเพื่อนมนุษย์เพ่ือเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและจงใช้ความกตัญญู
ตอบแทนผู้มีพระคุณและผืนแผ่นดิน....ขอให้ความรักคุ้มครอง	

	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วศรีตรัง	 นับเป็นอีกก้าวหนึ่งจากชีวิตนักเรียนสู่นักศึกษา		
ซึ่งหลายคนต้องปรับตัวทั้งเรื่องความเป็นอยู่ซึ่งจะเป็นสังคมที่ใหญ่ข้ึน	 และการศึกษาท่ีต้อง
เปลี่ยนวิธีเรียนจากการป้อนโดยผู ้สอน	 เป็นการศึกษาและค้นคว้าด ้วยตนเองมากข้ึน		
	 การก้าวเข้าสู่รั้วศรีตรัง	 ส�าหรับนักเรียนบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ยาก	 แต่การออกจาก
รั้วศรีตรัง	โดยที่เป็นบัณฑิตตามปณิธานของพระราชบิดาเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก	ดังนั้นนักศึกษาจะ
ต้องเป็นผู้ที่มีความมานะ	 อุตสาหะ	 และขยันหม่ันเพียร	 จึงประสบความส�าเร็จได้	 ด้วยความ
ปรารถนาดี

	 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในระดับภูมิภาคเอเชีย	
ท�าหน้าที่ผลิตบัณฑิต	 บริการวิชาการและท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม	 โดยมีการวิจัยเป็นพื้นฐาน	 ขอให้
นักศึกษามีความภาคภูมิใจและเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาด้วยความมุ่งมั่น	 ตั้งใจ	 อดทน	 ขยัน
เข้มแข็ง	 มีวินัย	 และปรับตัวสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา	 	ต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน	 รวมทั้งพัฒนา
ทักษะทางภาษา	 เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับตนเองในประชาคมอาเซียนต่อไป		ทั้งนี้ขอให้นักศึกษา
ใหม่มีความสุข	 สนุกกับการเรียนและขออวยพรให้ประสบความส�าเร็จตามที่มุ่งหวัง	 เป็นคนดี
และมีคุณภาพของสังคม	สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว	ครู	อาจารย์	และตนเอง
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	 ขอต้อนรับนักศึกษาด้วยความยินดียิ่ง	 ทุกคนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งหวังเพื่อ
ความส�าเร็จ	 ในวันข้างหน้า	 สงขลานครินทร์พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้และรอคอยช่ืนชม
ความส�าเร็จร่วมกันท�าวันนี้ให้พร้อมที่สุด	ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด		เพราะความส�าเร็จในวันนี้จะส่งผลต่อ
ความส�าเร็จในวันหน้า	เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อสร้างคุณค่าของชีวิต	ขอให้ทุกคนประสบความ
ส�าเร็จในการเรียน	 เจริญงอกงาม	 มีเกียรติ	 มีศักดิ์ศรี	 ด�ารงอยู ่ในสังคมอย่างสง ่างาม
สมความภาคภูมิของการเป็นลูกพระราชบิดาสงขลานครินทร์

อาจารย์ขวัญชัย  วัฒนศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี

	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๘		ทุกคน	โดยขอให้ทุกคนถือเสมือนว่า	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เป็นบ้านหลังที่	๒	และขออ�านวยพรให้นักศึกษา
ทุกคน	ที่เข้ามาในเขตรั้วสีบลูประสบกับความส�าเร็จทางการศึกษาตามความมุ่งหวัง	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์  พจนตันติ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกๆคน	 ที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ	 และได้มี
โอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้	 	 และขอต้อนรับทุกๆ	 คนสู่รั้วสถาบัน
การศึกษาแห่งนี้ด้วยความยินดียิ่ง	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีแห่งนี้เป็น
สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาทุกๆ	คน		และเป็นแหล่ง
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญของชาติแห่งหนึ่ง	 	 ดังนั้น	 เม่ือทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่สถาบัน
การศึกษาแห่งนี้แล้ว	 	 ขอให้ทุกคนได้เก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์ต่างๆ	 ให้มากท่ีสุด	
ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากคณาจารย์	จากเพื่อน	จากรุ่นพี่	จากการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ
และการเรียนรู้จากบริบท	 สิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง
ให้มีความพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติต่อไป
	 ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน	 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	 มีความมุ่งมั่นและ
พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน	และขอให้ประสบผลส�าเร็จในการเรียนทุกคน
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  ดร.ยูโซะ  ตาเละ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

	 ในนามของผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ทุกคนขอต้อนรับนักศึกษา
ใหม่		ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๘		ด้วยความยินดียิ่ง
	 การที่นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะสาขาวิชาใด	 คณะอะไร
ก็ตาม	 ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง		
นักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	 อาทิ	 ด้านวิชาการ	 ด้านภาษาต่างประเทศ	
ด้านเทคโนโลยีและด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร
	 	 การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น		จะต้องมีการวางแผนการเรียนอย่างรัดกุม		จะต้อง
มีการจัดระเบียบชีวิตของตนเองให้ลงตัว	 จัดระบบการเรียนให้มีประสิทธิภาพ	 ประการส�าคัญ
ที่สุดนักศึกษาจะต้องให้ความส�าคัญกับคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้หลักสายกลางในการ
ด�าเนินชีวิตภายใต้สังคมแห่งพหุวัฒนธรรม
	 	 ขออ�านวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความส�าเร็จในชีวิตและการศึกษาเรียนรู้
เพื่อจะได้เป็นบัณฑิตที่คุณภาพต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 “Congratulation”	ยินดีอย่างยิ่ง	กับย่างก้าวเข้าสู่ชีวิตการเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	
ณ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของสังคม
และเป็นสมาชิกที่มีศักยภาพของประชาคมโลก	“World	citizen”	ต่อไปในอนาคต	
	 “No	matter	wherever	 you	 are	 from,	 you	 are	 currently	members	 of	 PSU	
family”	 ไม่ว่ามาจากแดนดินถิ่นใดในโลกใบนี้	 ณ	 วันนี้	 เราคือ	 ครอบครัวสงขลานครินทร	์
ครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยความรัก	ความห่วงใย	ความผูกพัน
	 “คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ	และทุ่มเท	พร้อม	เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย”	คือ	ความพร้อม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่จะร่วมสร้างพวกเราเหล่านักศึกษาให้เกิดการเรียนรู ้
บ่มเพาะประสบการณ์	 มีวิธีคิดสร้างสรรค์	 เพื่อออกไปสร้างความม่ันคงในชีวิตให้แก่ตนเอง	
ครอบครัว	สังคม	ประเทศชาติและมนุษยชาติในอนาคต	
 “ทุกคนมีสิทธิเท่ากันที่จะเก็บเก่ียวความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย	 เพียงแค่มุ่งมั่นและ
ตั้งใจ”	ความรู้ที่อยู่ในตัวคณาจารย์	บุคลากร	จากพี่น้องเพื่อนฝูง	จากกิจกรรมนักศึกษา	ล้วนเป็น
แหล่งความรู้ที่เราต้องตักตวงให้มากที่สุด	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ	และจริงจัง
	 “เขตรั้วสีบลู	สร้างความชื่นชู	ณ	รูสะมิแล”	รั้วที่แข็งแกร่ง	มั่นคง	สง่างาม	น่าเลื่อมใสนั้น	
เป็นร้ัวที่เปิดตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 บ่งบอกว่า	 เราห่วงใยชุมชน	 คนรอบข้าง	 การเป็นสมาชิกของ
สงขลานครินทร์	คือ	การเป็นสมาชิกของชุมชน
	 “Our	soul	is	for	the	benefits	of	mankind”	พระราชปณิธาน	“ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	 เปรียบเสมือน	 “ดีเอ็นเอ”	ที่บอกความเป็นสงขลานครินทร์ของเรา	 ไม่ว่า
ในขณะที่ด�ารงสถานภาพนักศึกษาหรือเป็นบัณฑิต	และศิษย์เก่าในอนาคต
	 I	am	pleased	to	welcome	you	as	members	of	PSU	society.		As	an	important
part	of	our	community,	I	urge	you	to	set	your	high	goals	during	your	studentship,	
and	take	advantages	of	all	that	PSU	has	to	offer	for	the	“benefit	of	mankind”.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
       คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

	 ในนามของคณาจารย์และบุคลากรทุกคนของคณะวิทยาการสื่อสาร	 ขอต้อนรับศรีตรัง
ช่อใหม่สู่รั้วสงขลานครินทร์	 ซึ่งต่อไปนี้จะไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาของนักศึกษาทุกท่านเพียง
อย่างเดียว	แต่สถานที่แห่งนี้จะเป็นบ้านแห่งที่สอง	ที่จะท�าหน้าที่ฟูมฟัก	ดูแลนักศึกษาใหม่ทุกคน
ด้วยความรัก	 เอ้ืออาทร	 เพ่ือหล่อหลอมให้พวกเราสามารถก้าวเดินต่อไปในสังคมได้อย่าง
แข็งแกร่งและรู้เท่าทัน
	 ร้ัวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อแต่ร�่าเรียนวิชา	 ค้นหาความรู้	 แต่ร้ัว
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิต	 เรียนรู้สังคม	 เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	
เคารพความแตกต่างหลากหลาย	 เพื่อให้เราสามารถด�ารงตนได้อย่างค�านึง	 “ประโยชน์ของกิจ
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	และร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสันติสุข
	 ขออวยพรให้ศรีตรังช่อใหม่ทุกช่อ	 สดชื่น	 เบ่งบาน	และสร้างความงดงามให้ผืนแผ่นดินเกิด 
ณ	รั้วสงขลานครินทร์แห่งนี้	และยินดีต้อนรับทุกคนด้วยความรักค่ะ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

	 ดิฉันขอต้อนรับและแสดงความยินดี	 กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา	๒๕๕๘	ทุกท่าน	 สู่รั้ว
สีบลู	รูสะมิแล	ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา	นักศึกษาต้องประสบกับประสบการณ์ใหม่ๆ	ซึ่งไม่
คุ้นเคย	ที่มีทั้งที่ชอบและไม่ชอบ	ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่าน	มีความเข้มแข็ง	อดทน	อย่าย่อท้อ	
และให้คิดว่าเป็นสิ่งท้าทายศักยภาพของเราว่าจะสามารถยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ	เหล่านี้ไป
ได้หรือไม่
	 ดิฉันปรารถนาให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านจงแสวงหาความรู้จากสถาบันแห่งนี้	 ไม่ว่าจะเป็น
ในชั้นเรียน	หรือนอกชั้นเรียน	รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้นในเชิงสร้างสรรค์	เพราะสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นประโยชน์ทั้งในการประกอบอาชีพ	 และการเข้าสังคมต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 ส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจของชาวสงขลานครินทร์ในสังคม
	 ท้ายสุดนี้ดิฉันพร้อมด้วยคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่ทุกท่าน	 ของคณะรัฐศาสตร์	 ขออวยพรให	้
นักศึกษาใหม่ทุกท่านส�าเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ	 สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว
ครู	อาจารย์	และตนเอง	และประสบความส�าเร็จในอนาคตตามที่มุ่งหวังตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภดล  ทิพยรัตน์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

“รูสะมิแล”..	แด่เธอ
“รูสะมิแล”	นามนี้มีความหมาย
คือเก้าต้นที่เรียงรายเป็นทิวสน

แหล่งความรู้..แหล่งวิชา..ปัญญาชน
จุดเริ่มต้น..ของ	“สงขลานครินทร์”

เป็นศูนย์กลางทางศึกษาฯ	มนุษยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์	อิสลาม	รัฐศาสตร์	ศิลป์

การสื่อสาร	วิทย์-เทคโน	คู่แผ่นดิน
ณ	แดนดินถิ่นบุหงา..	“ปัตตานี”

	 ในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ขอต้อนรับนักศึกษา
ใหม่ทุกคนสู ่รั้วสีบลูด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง	 “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”	 เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ที่เป็นมหาวิทยาลัยแบบหลายวิทยาเขต	 โดยเริ่มต้นจัดการ
ศึกษาในภาคใต้ที่ปัตตานี	 แล้วขยายไปยังสงขลา	 (หาดใหญ่)	 ภูเก็ต	 สุราษฏร์ธานี	 และตรังตาม
ล�าดับ	 ท้ังยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับนามพระราชทานเป็นชื่อของพระบรมวงศานุวงศ์แห่งแรก
ในภูมิภาคและเป็นแห่งที่	2	ของประเทศไทย	ระยะเวลาเกือบ	50	ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแห่งนี้
ได้จัดการศึกษาและด�าเนินภารกิจต่างๆจนได้รับการยอมรับในระดับต่างๆทั้งในและต่างประเทศ	
อีกท้ังยังเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	 1	 ใน	 9	 แห่งของประเทศไทย	 ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของ
นักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ	“ครอบครัวสงขลานครินทร์”	เป็นอย่างยิ่ง	
	 ส�าหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์แม้จะเป็นคณะเล็กๆ	 แต่ก็มีความหลากหลายใน
ทางวิชาการที่นักศึกษาสามารถเข้ามาหาความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรมต่างๆได้อย่างครบถ้วน	ไม่ว่า
จะเป็นด้านการออกแบบ	ทัศนศิลป์	 ศิลปะการแสดง	และ	ดนตรี	 ด้วยการลงทะเบียนเรียนเป็น
วิชาศึกษาทั่วไป	 วิชาโท	 หรือวิชาเลือกเสรีก็ได้เช่นกัน	 ในส่วนนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร ์
ทุกวิชาเอกนั้น	ก็ขอให้ทุกๆคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่	และที่ส�าคัญต้องตั้ง
อยู ่ในครรลองครองธรรมของชีวิตที่ดี	 เพ่ือจะได้จบไปเป็นบัณฑิตที่เป็นทั้งคนเก่งและดี
ในอนาคตต่อไป
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	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	ด้วยความยินดียิ่ง	 สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุนตามภารกิจด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย	 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและกิจกรรมด้านท�านุ	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะเป็นสถานที่ที่นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงศึกษาหาข้อมูลความรู้	
และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  คงทอง
ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

	 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่	สู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ซึ่งเป็นพื้นที่
แห่งการเรียนรู ้ใหม่ของนักศึกษาทุกคน	 ในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกศึกษา	 และภายใน
มหาวิทยาลัย	 ก็มีช่องทางที่นักศึกษาสามารถเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในเรื่องราวที่หลาก
หลายทั้งสาระ	รูปแบบ	และภาษา	ผ่านส�านักวิทยบริการ	ซึ่งท�าหน้าที่ให้บริการสารสนเทศและ
ส่ือการเรียนรู้ทั้งส่ิงพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย	 มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสะดวกสบาย	
พร้อมต้อนรับและให้บริการแก่นักศึกษาทุกท่าน	 “Read	 More	 &	 Learn	 More	 @	
http://www.oas.psu.ac.th/”	

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร  แป้นเหลือ
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
สู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		

วิทยาเขตปัตตานี
ด้วยความยินดียิ่ง
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ประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรรายวิชาเก่ียวกับการท�าสื่อดิจิตอล
ออนไลน์โดยตรงท�าให้ผู้ที่มีความสนใจด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งไม่มี
สถานท่ีในการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี		 ดัง
นั้นเพ่ือให้การกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 หรือ	 ICT	
ตามความต้องการของตลาดให้ขยายตัวไปยังเขตพ้ืนท่ีทางภาคใต้	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี		จึงได้ก�าหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการ
ท�างานด้านส่ือดิจิตอล	 (Digital	Creative	Camp	Workshop)	 ขึ้น		
ในจังหวัดปัตตานี	ในวันที่	1-	8	สิงหาคม	2558	ณ	คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี		
เพ่ือเปิดโอกาส	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทักษะ	และมีความ
พร้อมในการท�างานด้านดิจิตอลออนไลน์อย่างพอเพียง	 พร้อม
รองรับการขยายตัวของตลาดดิจิตอลและรองรับการมาถึงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 จากวิทยากรสายงานดิจิตอลโดยตรง	
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้	ความสามารถ	ทักษะการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	

 เปิดบ้านรับแสงธรรมชาติ
 การที่แต่ละห้องในบ้านมีช่องแสงหรือหน้าต่างให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้า

มาในห้องได้น้ัน ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดที่สุด คือ ไม่ต่องเสียค่าไฟฟ้าส�าหรับโคมไฟในเวลากลาง

วัน ซึ่งเป็นช่วงทีมีแสงสว่างธรรมชาติเพียงพอ การเปิดรับแสงธรรมชาติ ให้ส่องเข้าบ้านได้ดีนั้น

ควรอยู่ในทิศทางที่ไม่มีแสงแดดเข้ามาด้วยได้แก่ ทิศเหนือ ดังนั้น ถ้าทุกห้องมีแสงธรรมชาติเข้า

ได้เพียงพอเชื่อได้เลยว่าจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละหลายบาทแถมในห้องก็ไม่อับชื้นด้วย

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

หน้าร้อนกับการประหยัดพลังงาน
“อยู่สุขกายเย็นใจ ในเดือนโอเวอร์ฮีท” 

5
 ปรับที่ และปรับตัว
 เ ช่ือว ่ าบ ้ านของทุกคนนั้นจะ มีบริ เ วณใดบริ เวณหน่ึง  ไม ่ ว ่ า

จะเป ็นภายนอกบ้านหรือภายในบ้านท่ีค ่อนข ้างจะเย็นสบายที่สุดในแต่ละ

เวลา เช่น มีร่มเงา มีลมพัดผ่านอยู่เสมอ มีแสงสว่างธรรมชาติท่ีดี เม่ือรู ้

แล้วว่าเป็นบริเวณใด ลองปรับการใช้สอยของตัวเรา เช่น จัดบริเวณน้ันให้

เป็นท่ีตั้งโต๊ะ เก้าอี้ส�าหรับนั่งเล่น พักผ่อน หรือท�างานเล็กๆ น้อยๆ ในช่วง

ดังกล่าว เท่านี้ก็เป็นการ “เคลื่อนตัวเราหาลม และแสงธรรมชาติ”

(ต่อจากฉบับเดือนมิถุนายน)

6

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการท�างานด้านสื่อดิจิตอล
พร้อมชิงเงินรางวัลต่อยอดธุรกิจ

 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการ

ท�างานด ้านสื่อดิจิตอล	 Digital 	 Creative	 Camp	 Workshop	

ในจังหวัดปัตตานี	 ฟรีตลอดหลักสูตรพร้อมชิงเงินรางวัลต่อยอดธุรกิจ	

ระหว่างวันที่	1-	8	สิงหาคม	2558	ณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เพื่อเรียนรู้กระบวนการท�า

ธุรกิจออนไลน์จากวิทยากรสายงานดิจิตอลโดยตรง

  รศ.ดร.ปริศวร ์ 	 ย้ินเสน		
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร ์ 	 มหา วิทยาลั ย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
กล่าวว่า	 ในปัจจุบันการตลาด
ด้านสื่อดิจิตอลมีเดีย	 ในประเทศไทย
มีการขยายตัวสูงขึ้น	 ท�าให้ความ
ต้องการของบุคลากรในสายงานน้ี
มีมากขึ้นไปด้วย	 แต่เนื่องจากใน
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กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับรางวัล
Best Practice 2 รางวัล  ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์

	 กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต

ปัตตานี	 รับรางวัลหน่วยงานท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ	 ประจ�าปี	 2558	 หรือ	

Best	 Practice	 ด้านการบริหารจัดการ	 จ�านวน	 2	 รางวัล	 ในหัวข้อ

การพัฒนารูปแบบการเลือกต้ังคณะกรรมการองค์การบริหารองค์การ

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ด้วยระบบ

ออนไลน์	 และกระบวนการขับเคล่ือนองค์กรแห่งความสุขในองค์กร

ขนาดเล็ก	 ด้วยแนวคิด	 Happy	 workplace	 Happy	 8	Menu	 โดยมี	

รศ.ดร.ชูศักดิ์	 ล่ิมสกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็น

ประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร	เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2558

		 นายบรรจง	 เฉลิมวงค์	 ผู ้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 ปัจจัย
ส�าคัญท่ีท�าให้กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	 ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศ	
ประจ�าปี	 2558	หรือ	Best	 Practice	 จ�านวน	2	 รางวัลน้ัน	มาจาก
กระบวนการท�างานภายในกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี	
ที่ยึดถือการใช้กระบวนการ	PDCA-PaR	ซึ่งท�าให้เกิดมาตรฐานและ
คุณภาพงาน	 รวมท้ังความสามัคคีกลมเกลียวกันในการขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ			นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ ส� า คัญที่ สุ ดคื อ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของบุคลากรที่จะพัฒนางานของตนเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	และการท่ีได้รับรางวัลในครั้งนี้ยังเป็นก�าลัง
ใจให้กับบุคลากรและสร้างบันดาลใจให้กับองค์กรสายสนับสนุน
ต่างๆ	เพื่อสามารถน�าองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน
ต่อไป.
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บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จ.สตูล ภายใต้กิจกรรม : ออกนอกรู (สะมิแล)

	 บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี	 ร ่วมกิจกรรมโครงการออกนอกรู	

(สะมิแล)	 เมื่อวันที่	 11-13	มิถุนายน	 2558	 	ณ	 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย

พัฒนา	อ.เมือง	 จ.สตูล	 โดยจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรภายในส�านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 มีส่วนร่วม

ช่วยเหลือและสร้างความรัก	 ความสามัคคี	 กับชุมชนต�าบลเกาะสาหร่าย	

อ.เมือง	 จ.สตูล	 รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้	พหุวัฒนธรรม	 เปิดโลกทัศน	์

และน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

	 นายวีระพงศ์	 อาภารัตนคุณ	 ผู ้อ�านวยการกองแผนงาน
วิทยาเขตปัตตานี	 ประธานกรรมการจัดกิจกรรม	 :	 โครงการ
ออกนอกรู	 (สะมิแล)	 เปิดเผยว่า	 ส�านักงานอธิการบดี	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ก�าหนดจัดโครงการคนส�าราญ	 งานส�าเร็จ	 สร้างสุของค์กร
ด้วย	Happy	Workplace	 โดยมอบหมายให้กองแผนงานวิทยาเขต
ปัตตานี	เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบกิจกรรม	:	โครงการออกนอกรู	
(สะมิแล)	 และมีตัวแทนจากกองอื่นๆ	 สังกัดส�านักงานอธิการบดี	
วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นกรรมการร่วมด�าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว	
ก�าหนดจัดกิจกรรมเมื่อวันที่	 11	 –	 13	มิถุนายน	2558	ณ	 โรงเรียน
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา	อ.เมือง	จ.สตูล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บุคลากรภายในส�านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี	 มีส่วนร่วม
ช่วยเหลือและสร้างความรัก	 ความสามัคคี	 กับชุมชนต�าบลเกาะ

สาหร่าย	อ.เมือง	จ.สตูล	รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	พหุวัฒนธรรม	
เป ิดโลกทัศน ์ 	 และน�ามาประยุกต ์ใช ้ ในการท�างานอย ่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
	 นายบัญชา	 เตส่วน	ผู้ประสานงานโครงการออกนอกรู	 (สะมิแล)	  
กล่าวเพ่ิมเติมว่า	 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา	 เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก	มีนักเรียนจ�านวน	370	คน	เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล	1	
-	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญและ
ทุรกันดาร	ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	ขาดแคลนทุน
ทรัพย์	 จึงได้เชิญชวนรับบริจาคเงิน	หนังสือเสริมความรู้	 เสริมทักษะ
ต่างๆ	 เสื้อผ้า	 ชุดกีฬา	ชุดนักเรียน	 ถุงเท้า	 รองเท้านักเรียน	อุปกรณ์
กีฬา	อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้	เพื่อน�าไปจัดกิจกรรมและห้องสมุดให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว	
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 		รศ.อ่ิมจิต	 เลิศพงษ์สมบัติ 	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	 วิทยาเขตปัตตานี	 พร ้อมด้วยคณะผู ้บริหาร
วิทยาเขตปัตตานี	 	 ให้การต้อนรับ	 ดร.ธีรวัฒน์	 ภูมิจิตร	 เอกอัครราชทูตประจ�ากระทรวงการต่างประเทศ	และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต	รุ่นที่	7	กระทรวงการต่างประเทศ		ในโอกาสเดินทางเยือนวิทยาเขตปัตตานี	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2558

 		ผศ.ดร.นภดล	ทิพยรัตน์	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ	มอบผลงาน
ศิลปะสร้างสรรค์	พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก	 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ซึ่งเป็นผลงาน
ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์	 ให้แก่โรงพยาบาล
ปัตตานี	 โดยมีนายแพทย์สุภาพ	 ไพศาลศิลป์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลปัตตานี
เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2558

 		นักศึกษาไทย	 และนักศึกษากัมพูชาท่ีศึกษา	ณ	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 ม.อ.ปัตตานี	 ร่วมกับ	 สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน
จ�ากัด	 และกลุ่มเยาวชนอัลฟาละฮฺ	 จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน	ณ	ประเทศกัมพูชา	 เมื่อวันท่ี	 1	 –	 15	 มิถุนายน	 2558	
จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์โดยทาสีมัสยิดนูรุลอัซฮัร	 กัมปอด	 กัมพูชา	 เย่ียมพบปะพ่ีน้องชุมชนมุสลิม	 ท�าท่ีกักเก็บน�้า	 ณ	 มัสยิด
มุกัรรอมะฮ	และเจาะบ่อบาดาลให้กับชาวบ้านหมู่บ้านพนมพรุ	กรองแกบ	กัมพูชา	
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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


