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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
 (รองศาสตราจารย์วันเนาว์  ยูเด็น ร้อยกรอง)

           ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  ๏ โอมบังคมไตรรัตน์  ป้องปกฉัตรภูมินทร์

สยามบดินทร์ราชา  คุ้มรักษาไผทไทย  ไกรพระเกียรติเกริกก้อง  
ทั่วท้องพระธรณี  เป็นศรีไทยถ้วนหน้า พระเดชเกริกก้องหล้า  โลกล้วนสดุดี
 ๏ บารมีจอมภพพื้น ไผทไทย
 เกริกพระเกียรติเกรียงไกร  ก่องฟ้า
เกษมสุขสดใส  สาดส่อง  ชนนา
เทิดพระเกียรติทั่วหน้า  ทุกถ้วนชาวชน
 ๏ กมลพศกถ้วน ธรณี
ทุกทั่วหน้าภักดี  เดชไท้
อัญเชิญพระบารมี  ไตรรัตน์
ป้องปกชันษาให้  ห่างพ้นภัยผอง
 ๏ คุ้มครองไทยยิ่งด้วย เดชา
ยิ่งยศยิ่งมหา   มหิศร์ถ้วน
ทศมราชา   ใจประเทศ
ทุกจิตไทยแล้วล้วน  กราบก้มภักดี  พระเอย
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	 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
66	พรรษา		28	กรกฎาคม	2561	

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี	และพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
66	พรรษา		28	กรกฎาคม	2561

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์
และพระพุทธรูปสำาคัญประจำาจังหวัด	เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

			 บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร	
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

จังหวัดยะลา
 
   

บุคลากรกองอาคารสถานที่	วิทยาเขตปัตตานี	
ร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัย	ในโครงการทำาความดีด้วยหัวใจ	

			 บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

จังหวัดสงขลา

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
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	 บันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ณ	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	จังหวัดปัตตานี		
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คณะรัฐศาสตร์ รับน้องใหม่เรียนรู้ชุมชน
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ

	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปตัตาน	ีร่วมกบัอำาเภอหนองจิก	จงัหวดัปตัตาน	ีจดักจิกรรมเรยีนรูสู้สิ่งห์
ผูป้กครอง	ประจำาป	ี2561	ภายใตโ้ครงการ	“เปดิประตสููร่ฐัศาสตร์”	เป็น
หนึ่งในกิจกรรมรับน้องใหม่	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2561	ณ	หมู่ที่	2	บ้าน
ทา่ดา่น	ตำาบลดอนรัก	อำาเภอหนองจกิ	จงัหวดัปตัตาน	ี	โดยนำานกัศกึษา
ชั้นปีที่	 1	 ของคณะรัฐศาสตร์	 ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง	ตามร้อยเท้าพ่อ	เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักและแนวคิด	
การทำาเกษตร	และเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม	โดยมี	นายจำานัล	
เหมือนดำา	 ผู้แทนพิเศษรัฐบาล	 กล่าวเปิดพิธี	 ผศ.ชิดชนก	 ราฮิมมูลา	
คณบดีคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
กล่าวรายงาน	ทั้งนี้	นายเอก	ยังอภัย	ณ	สงขลา	นายอำาเภอหนองจิก	
จังหวัดปัตตานี	พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	ให้การต้อนรับ

		 นายเอก	 ยังอภัย	ณ	 สงขลา	
นายอำาเภอหนองจิก	 จังหวัดปัตตานี	
กล่าววา่	กจิกรรมเรียนรูสู่้สิงหผ์ูป้กครอง
ประจำาปี 	 2561	 ภายใต้ โครงการ	 
“เปิดประตูสู่รัฐศาสตร์”	 	 ในครั้งน้ีเป็น
ความร่วมมือระหว่างอำาเภอหนองจิก		

 นายจำานัล	 เหมือนดำา	 	 ผู้แทน
พิเศษของรัฐบาลฯ	 	 กล่าวว่า	 หมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ	 
โดยความร่ วม มือของคณะรั ฐศาสต ร์ 	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ร่วมกับ	 อำาเภอหนองจิก	 จังหวัด
ปัตตานี	นั้น	 เป็นโครงการที่ช่วยให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้การทำาเกษตรกรรมจากการทำา	 

workshop	 การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกมะพร้าว	 
การทำาปุ๋ยอินทรีย์	 การปลูกพืชผักสวนครัว	 การปลูกข้าว	 และ 
การเลีย้งปลา	ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง	ถอืเป็นความรูน้อกหอ้งเรยีน
ที่นักศึกษาใหม่จะได้นำามาปรับใช้ในอนาคตได้

จังหวัดปัตตานีและคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำานักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในชุมชน	
และเขา้ถงึชมุชนอยา่งแทจ้รงิ	ซึง่บา้นทา่ดา่น	หมู	่2	ตำาบลดอนรกั	อำาเภอ
หนองจิก	 จังหวัดปัตตานี	 เป็นหมู่บ้านเกษตรรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้มีโอกาสเรียนรู้ชุมชน	 	 เรียนรู้
เรือ่งของการทำาการเกษตรแบบพอเพียงผา่นชมุชนทีเ่ปน็ชมุชนตน้แบบ	
อาท	ิการเรยีนรูเ้รือ่งของการทำาปุย๋จากขยะมะพรา้ว	ปุย๋จากมลูไสเ้ดอืน	
การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรตัวอย่าง	 การเรียนรู้การทำาเกษตร
แปลงใหญ่	ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน	

 นายวรัญชิต	 บู่ทอง	 นักศึกษา
ช้ันปีท่ี	 1	 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		กล่าว
เพิ่มเติมถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า	
เป็นการรับน้องใหม่ที่ทำาให้ผมและเพื่อนๆ	
ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงที่ไม่มีใน

ตำาราเรียน	 	 การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเป็นสิ่งท่ีสามารถนำาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำาวันและนำาไปปรับใช้กับการเรียนได้ในอนาคต.
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	 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน	สู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	สถาบัน
อุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลก	 (Global	 Citizen)		 
ที่มีสมรรถนะสากล	 มีจิตอาสาพร้อมท่ีจะทำาประโยชน์เพ่ือเพื่อนมนุษย์และสังคม
ส่วนรวม	 	 เป็นคนดีมีความสามารถในการทำางานและดำารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ		ขอให้นกัศกึษาทกุคนของวิทยาเขตปตัตาน	ีในปกีารศึกษา	2561	
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง	 	 มีความมุ่งม่ัน 
ในการสืบสานเจตนารมณ์แห่งพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกไว้ให้
มั่นคงในหัวใจ	 สร้างความดีให้ประจักษ์	 ซึ่งจะทำาให้ชีวิตมีความสุขและประสบ 
ความสำาเร็จ	 สามารถดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า	 มีเกียรติ	 และมีความภาคภูมิใจ 
สมกับเป็นลูกสงขลานครินทร์	
       

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัติ			แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
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	 	 วันนี้ทำาตามหน้าที่ให้ดีเลิศ
	 	 ด้วยมุ่งหวังให้บังเกิดสิ่งดีกว่า
	 	 วันนี้ทำาเต็มพลังเต็มศรัทธา
	 	 วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าทุกทุกวัน

		 				รองศาสตราจารย์อิ่มจิต			เลิศพงษ์สมบัติ 
																							รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
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ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  วิทยาเขตปัตตานี

	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม	 มีคณะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บ่มเพาะ
นกัศกึษา	มสีำานกัและสถานบนัทีเ่ป็นหนว่ยงานสนบัสนนุซึง่เปน็แหลง่ใหนั้กศกึษาไดค้้นควา้
และศึกษาเรียนรู้			การเป็นนักศึกษาจะต้องศึกษาจากการลงมือปฏิบัติจริงและแก้ปัญหา
ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา	ให้คำาแนะนำาเพื่อให้นักศึกษาได้เกิด
การเรยีนรู้ทกัษะทีส่ำาคญัทุกดา้นไม่วา่จะเป็นการใช้ภาษา	การคิดแบบองคร์วม	การเรยีนรู้
ตลอดชวีติ	มจีติสาธารณะ	และทกัษะเฉพาะตามสาขาวชิาทีน่กัศกึษาเลอืก			เมือ่นกัศกึษา
จบเปน็บณัฑติในอกี	4-5	ปขีา่งหนา้	กจ็ะไดเ้ปน็กำาลงัสำาคญัในการพฒันาสังคมและประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป	ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน	เรียนรู้อย่างเต็มกำาลังความสามารถและ
มีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้	

อาจารย์เล็ก	แซ่จิว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	วิทยาเขตปัตตานี

และรักษาการแทนผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์นวมน	จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ		วิทยาเขตปัตตานี

	ยินดีแก่พวกเราเหล่าผู้กล้า										ห้าวหาญมาดินแดนสุดแสนขลัง
	ขอสิ่งดีมีต่อ		“ช่อศรีตรัง”											จงพลังพระบิดาเอื้ออารักษ์
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	 ขอแสดงความยินดี	และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำาปีการศึกษา	2561 
สู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	ที่ที่ผลิตบัณฑิตมาตรฐานสากล	 
มคีณุธรรม	มคีวามรบัผิดชอบตอ่สังคม	โดยมกีารพฒันาและสรา้งสมรรถนะของบณัฑติ
ในศตวรรษที่	 21	 ความเป็นพลเมืองในโลกอนาคต	 ที่ที่ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม 
เพือ่สังคม	และมุง่เนน้ความเปน็นานาชาต	ิโดยมกีารพฒันาศักยภาพการใช้ภาษาและ
ความรูข้า้มวฒันธรรม		ดงันัน้	นกัศกึษาตอ้งเปดิใจ	ปรบัตวั	explore	ความหลากหลาย
ทั้งด้านวัฒนธรรม	ภาษา	commit	มีความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความสำาเร็จเพื่อสังคมและ
ตนเอง	และสุดท้าย	discover		ค้นพบศักยภาพตนเองในการทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่		ภายใต้	
disruptive	 technologies	 ที่สร้างผลกระทบ	 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง	นักศึกษาต้องเตรียมตัว	ต้องเรียนรู้...ตลอดชีวิต		ต้องมีทักษะแห่งโลกอนาคต	
โดยมี	knowledge	ความรู้	ความคิดเชิงวิพากษ์	skill	สื่อสารเก่ง	มีความอดทน	และ	
attitude	 ใฝ่รู้	 คิดสร้างสรรค์	 	 ขอให้นักศึกษาพึงใช้โอกาสน้ีเพื่อเรียนรู้ฝึกฝนให้ได้
ประโยชน์อย่างเต็มที่
	 My	best	wishes	to	each	of	you,	make	it	exciting,	fulfilling	and	
rewarding	experience	at	PSU.
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	มนทิรา			ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	วิทยาเขตปัตตานี

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตปัตตานี
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	 ขอแสดงความยินดี	 และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่กับก้าวแรกในรั้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
	 ก้าวแรกน้ีเป็นจุดเริ่มของประตูท่ีจะเปิดออกไปสู่การเป็นผู้ใหญ่	 
ดังนั้นอยากจะฝากให้นักศึกษาใหม่ทุกคน	 ให้ใช้เวลาที่อยู่ในรั้วสงขลานครินทร์ 
ในการเพิม่พนูความรู	้เพิม่ทักษะในการใช้ชีวติ	และสรา้งเสรมิความมจีติสาธารณะ	
เพราะนอกเหนอืจากการทีเ่พิม่มลูคา่ใหต้วัเราเองหลงัจากจบการศึกษาแล้ว	สังคม
และประเทศของเราจะมีสมาชิกท่ีมีคุณภาพและทำาประโยชน์ให้กับส่วนรวม 
เพิ่มขึ้นอีกมาก	แน่นอนว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่าย	แต่ความสำาเร็จและการเดินทาง 
ถึงจุดหมายจะเกิดกับผู้ตั้งใจและพยายามเสมอ	

	 	 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาทุกท่านที่ ได้ผ่านการสอบเข้ามา
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย	 และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่เขตรั้วสีบลู 
แหง่รสูะมแิล	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีคำาวา่	“รสูะมแิล”	แปลวา่	 
สนเก้าต้น	 และดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 คือ	 “ดอกศรีตรัง”	 
ต้นสนและดอกศรีตรังนั้น	 มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันประการหนึ่งคือ	 ทั้งสองมีความ
พลิว้ไหว	โอนออ่นไปตามแรงลมจงึทำาใหอ้ยูร่อดได้และเตบิโตอยา่งสวยงาม	เราทกุคน 
ก็เช่นเดียวกัน	 เม่ือเราก้าวเข้ามาสู่ชีวิตนักศึกษา	 ก็ขอให้เราทุกคนใช้ความอ่อนน้อม	
ออ่นโยนเอาชนะความแขง็กระดา้ง			และใชค้วามเพยีรพยายามอยา่งความอดทนเพือ่
เอาชนะอปุสรรคตา่ง	ๆ 	ทีจ่ะเกดิขึน้กบัชวีติ	ขอใหค้ดิวา่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 	 เป็นบ้านหลังที่สอง	 และขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านใช้ชีวิต	 4	 ปี		 
ในบ้านหลังนี้อย่างอบอุ่น	 ความเป็นครู-ศิษย์	 พี่-น้อง	 เพื่อนพ้องร่วมสถาบัน 
จะยดึเหนีย่วใจเราให้มคีวามสมคัรสมานกลมเกลยีว	รวมกนัเปน็ศรตีรงัชอ่ใหญท่ีม่พีลงั	
พร้อมจะเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาประเทศของเราต่อไป		

ผศ.ดร.อรุณีวรรณ	บัวเนี่ยว	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.อัตชัย	เอื้ออนันตสันต์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน		วิทยาเขตปัตตานี

	 	 ดร.ยูโซะ	ตาเย๊ะ 
																					ผู้อำานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์			อุเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร		วิทยาเขตปัตตานี

	 ยินดีต้อนรับสู่เขตรั้วสีบลู	 	 มากกว่าวิชาความรู้	 คือประสบการณ์ท่ีนักศึกษา 
จะได้รับ	 ขอให้มีความสุขกับชีวิตนักศึกษา	 ตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ชัดเจน	 เดินตาม 
เป้าหมายแต่ไม่ลืมที่จะชวนคนรอบข้างเดินไปด้วยกัน
	 นำาใบปริญญาพร้อมเกรดเฉลี่ยสวยๆ	 ไปฝากผู้ปกครอง	 และพกประสบการณ์ 
การทำากิจกรรมในรั้วมหาลัยพร้อมกับมิตรภาพที่ยั่งยืนไปให้อนาคตของตัวเอง
	 You	don’t	have	to	be	great	to	start,	but	you	have	to	start	to	be	
great!
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	 ในนามคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน 
ทีเ่ขา้มาศกึษา	ณ	มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรใ์นปกีารศึกษา	2561	ทกุคน	ขอแสดงความยนิดี
กับนักศึกษาทุกคนที่สอบผ่านและได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
และขอให้นักศึกษาทุกคนใช้เวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแสวงหาความรู้ 
ในศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพของตนเอง	 และศาสตร์การใช้ชีวิต	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป

ดร.รอฮานิ			เจะอาแซ
	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี

	 ในนามผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 ขอต้อนรับ
นักศึกษาใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 ทุกคนสู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี		ด้วยความยินดียิ่ง
	 นับเป็นโอกาสดีของนักศึกษาท่ีได้ก้าวสู่การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร	์ซึง่เปน็สถาบนัการศกึษาทีม่คีวามพรอ้มหลากหลายทางวฒันธรรมและมสีภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาองค์ความรู้	และทักษะการดำาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและหลักความเชื่อของนักศึกษา
	 ขอใหน้กัศกึษาใชเ้วลาในการเรยีนรูใ้หคุ้ม้คา่	และเพยีรพยายามอยา่งตอ่เนือ่ง	
รูจ้กัจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม	แสวงหาความรูท้ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน	ประการ
สำาคัญจะต้องพัฒนาตนเอง	 มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	 สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีความสุข	ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ	เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมสืบไป
	 ขออำานวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำาเร็จโดยทั่วหน้ากันเทอญ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้อำานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

	 ในนามคณะรัฐศาสตร์	ขอต้อนรับสิงห์นำ้าเงินรุ่นที่	12	สู่เขตรั้วสีบลู		ขอให้
มุ่งมั่นแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในการใช้ชีวิต
ท่ีถูกต้องและดีงาม	 ขอให้	 4	 ปี	 ต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสของการเรียนรู้ 
และเดินไปสู่เป้าหมายแห่งความสำาเร็จในการเป็นบัณฑิตในอนาคตและเป็นท่ีพึ่ง 
ของครอบครัวและสังคมต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก			ราฮิมมูลา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

	 	 ดร.ยูโซะ	ตาเย๊ะ 
																					ผู้อำานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี
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	 ยนิดตีอ้นรับนกัศกึษาใหมท่กุคนสู่รัว้สบีลแูห่งนี	้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	 การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นการแสดงความหมายว่าตอนนี้
นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง	 การเรียนรู้ในระดับนี้นั้นผู้เรียน 
จะต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียน	 มีการศึกษาเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน	 ทั้งในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย	 พัฒนาตัวเองด้านความรู้และทักษะ
ชีวิตด้านต่าง	 ๆ	 ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเป็นจุดเริ่มที่สำาคัญ	
เป็นกุญแจดอกสำาคัญที่จะไขความรู้สู่โลกกว้าง	 นั่นหมายความว่าความรู้ที่ใช้ประโยชน์
ได้ในอนาคตไม่ได้จำากัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่าน้ัน	 เป็นท่ีน่ายินดีว่าในยุคปัจจุบัน	 
การเรียนรู้สามารถทำาได้ทุกที่ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้พลังของเทคโนโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย	 ผมอยากเห็นพวกเราใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้และ 
ขอให้พวกเราประสบความสำาเร็จในการเรียนรู้สมความมุ่งหมายทุกประการ

คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

	 	 	 	 ดร.มูอัสซัล	บิลแสละ
	 	 	 							คณะบดคีณะวทิยาการสือ่สาร

	 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนท่ีผ่านการสอบคัด
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
ประจำาปีการศึกษา	 2561	 ขอให้นักศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจและเริ่มต้นชีวิตการเป็น
นักศึกษาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ	ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียน	เพื่อก้าวไปสู่ความสำาเร็จ 
ในวันข้างหน้า	
	 การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น	 ถือได้ว่ามีความแตกต่างจากการศึกษาระดับ 
ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมาก	 	 ท้ังด้านศาสตร์ความรู้	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมการจัด 
การเรียนการสอน	 เพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็มที่	 มีอิสระทาง
ความคิดมากขึ้น	 และให้โอกาสเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเอง	 ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในยุคศตวรรษที่	 21	 
ซึ่งสามารถเรียนรู้	 และบูรณาการศาสตร์ต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขต่อเพื่อน
มนุษย์ในอนาคตได้ต่อไป

ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จรีรัตน์	รวมเจริญ
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

    ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

	 “เวลาเป็นของมีค่า	 วิชชาเป็นส่ิงที่ต้องไขว่คว้า	 ตำาราเป็นส่ิงที่ต้องเรียนรู้ 
ปฏิบัติดูเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน	 	 อดทน	 พากเพียร	 เรียนให้เป็นอย่างสนุก	 ประยุกต์ 
ความรูป้ระสบการณส์ูท่กัษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติ		เพือ่เปน็บณัฑติแหง่สงขลานครนิทร	์
ที่มีคุณภาพและคุณธรรมในอนาคต”
	 ยนิดตีอ้นรบันกัศกึษาใหม	่ผูเ้รยีนในศตวรรษที	่21	แหง่รัว้ศรตีรงัทีพ่รัง่พรอ้ม 
สำาหรับการเรียนรู้ด้วยความยินดียิ่ง.				
                                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรปวีณ์		พุ่มเกิด
ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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ม.อ. นำ ประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต พร้อมสื่อ 5 จังหวัดและส่วนกลาง 
ชมวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี เสริมระบบ PSU System  

		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์
สงขลานครนิทร์	ป	ี2561	เมือ่วนัที	่18-19	กรกฎาคม	2561	นำาสือ่มวลชน
ภาคใตแ้ละสว่นกลาง	และประชาสมัพนัธม์หาวทิยาลยั	5	วทิยาเขต	กวา่	
60	 คน	 ชมผลงานและนวัตกรรม	 ของวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี	
เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายและความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานของ
มหาวิทยาลัยทางสื่อมวลชน	เสริมความเป็นหนึ่งเดียวของ	ระบบ	PSU	
System

ใน		5	ประเด็น	คือ	ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก	การขับเคลื่อน
สงัคมสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื	วจิยัและนวตักรรมทีส่รา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ
และการพัฒนาประเทศ	 สร้างแบบการเรียนรู้ใหม่และสู่ความเป็น
นานาชาต	ิและประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการ	ทัง้นี	้หนีง่ในประเดน็
ยุทธศาสตร์ซึ่งถือเป็นแนวทางการดำาเนินงาน	 คือการจัดระบบนิเวศ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัย	ซึ่งในประเด็นหลังได้กล่าวถึง	
การออกแบบการสือ่สารมหาวทิยาลยักบัประชาคม	ทัง้ในและระหวา่ง
วิทยาเขต	 และรวมถึงประชาชนทั่วไป	 ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือและ
การประสานกันระหว่างประชาสัมพันธ์ทุกวิทยาเขต	 และสื่อมวลชน
ทั้งในพื้นที่และในส่วนกลาง
	 “กิจกรรมในครั้งนี้	จะทำาให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสเข้ามารู้จัก
กับมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะในวิทยาเขตอื่นๆ	 นอกจากจังหวัดที่สื่อ 
รบัผิดชอบอยู	่จะทำาใหไ้ดรู้จ้กัและเขา้ใจบทบาทของมหาวทิยาลยั	และ
มีโอกาสรู้จักบุคลากรของวิทยาเขตอื่นเพื่อความสะดวกหากจะต้อง
มีโอกาสประสานงานกันในครั้งต่อไป	 ถือเป็นการนำาสื่อมวลชนมามี 
สว่นรว่มในระบบ	PSU	System	หรอื	ความเปน็หนึง่เดยีวใน	5	วทิยาเขต
ของมหาวทิยาลยัดว้ย”	รองอธกิารบดวีทิยาเขตหาดใหญ	่กลา่วเพิม่เตมิ
	 สำาหรบักจิกรรมในโครงการเครอืขา่ยสัมพนัธส์งขลานครนิทร	์
ป	ี2561	มกีารนำาชมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลย	ีดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพของคณะแพทยศาสตร	์และหอประวตัมิหาวทิยาลัยทีว่ทิยาเขต
หาดใหญ่	และชมงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการชุมชน	พิพิธภัณฑ์
ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 ที่วิทยาเขตปัตตานี	 และ
นำาชมสถานที่สำาคัญในตัวเมืองปัตตานี	 นอกจากน้ันยังมีผลงานวิจัย
เด่นๆ	ของวิทยาเขตภูเก็ต	สุราษฎร์ธานี	และจังหวัดตรัง	มาวางแสดง
ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ในวันเปิดโครงการ.

 ผศ.วศิน	 สุวรรณรัตน์	
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่	
กล่าวเปิดโครงการว่า	 กิจกรรมใน
โครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลา
นครินทร์	 เป็นหนึ่งในภาระหน้าที่
ของประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	 
ที่จะสร้างเครือข่ายการเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง

นักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน	 โดยครั้งนี้เป็นท่ีน่ายินดีท่ีมีทั้งส่ือ
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา	 และสื่อใน	 5	 จังหวัดที่เป็น
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งจะทำาให้ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสเผยแพร่และมีการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น	
ภายใต้การบริหารงานของ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นิวัติ	 แก้วประดับ	
อธิการบดี	 และคณะผู้บริหารชุดใหม่	 ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วันท่ี	 1	 มิถุนายน	
2561	 ได้มีการเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ	 4	 ปี	 ระหว่าง 
ปี	 2561	 –	 2565	 ต่อสภามหาวิทยาลัย	 เพื่อขับเคลื่อนให้การบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย	 สามารถยืนหยัดและก้าวข้ามความท้าทาย 
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 โดยยึดหลักการสานพลังปัญญาเพื่อ 
ขบัเคลือ่นสังคมสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื	โดยไดก้ำาหนดเปา้หมายความสำาเร็จ 
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สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต เยือน ม.อ.ปัตตานี

 
									 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 เชิญสื่อมวลชนและ
ประชาสัมพันธ์	 5	 วิทยาเขต	 เกือบ	 100	 คน	 เยือน	 ม.อ.ปัตตานี	 
ในโครงการเครอืขา่ยสมัพนัธ	์สงขลานครนิทร	์		เมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	
2561
	 เมื่อวันที่ 	 19	 กรกฎาคม	 2561	 	 ท่ีอาคารพรีคลินิก	 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 ผศ.ดร.มนทิรา	 ลีลาเกรียงศักดิ์	 	 รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ได้กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากทั่วประเทศ	 และ 
คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	ทั้ง	5	วิทยาเขต	ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าร่วม	
“โครงการเครือข่ายสัมพันธ์	 สงขลานครินทร์”	 โดยมีคณะผู้บริหาร	
คณาจารย์	 และบุคลากรรวมประมาณ	 100	 คนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ต้อนรับ	 (PSU	 Network)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในแง่มุมที่หลากหลาย 
ให้ประชาคมรู้จัก	และเพื่อแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสงขลา
นครินทร์	 รวมทั้งเพื่อสานสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชนผู้ทำาหน้าที่
สะท้อนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้สังคมได้รับทราบ	 โดยวันแรกคือ 
เมื่อวันที่	 18	 กรกฎาคม	 2561	 จัดกิจกรรม	ณ	 วิทยาเขตหาดใหญ่	
และเมื่อวันที่	 19	กรกฎาคม	2561	จัดกิจกรรม	ณ	วิทยาเขตปัตตานี		
โดยมีการแสดงผลงานวิจัย	 และนวัตกรรมของคณะ	 และผลงานของ
ชุมชนที่มีความร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารพรีคลินิก	คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		กิจกรรม
ประกอบด้วย	 การประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาสังคม	 ในนามกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้	 ซ่ึงได้รับ

รางวัล		“บุคคลต้นแบบแห่งปี”	กิจกรรมการจัดการกองทุนสวัสดิการ 
การจดัการศพสำาหรบัผู้สูงอายตุามวถิชีวีติมสุลิม	อำาเภอบาเจาะ		จงัหวดั
นราธิวาส	การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน	อำาเภอสุไหงปาดี	
จังหวัดนราธิวาส	 กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและเกษตรกร 
ในการนำาความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
การดำารงชีวิตประจำาวัน	 การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน	 โครงการ	
Coaching	โรงงานอุตสาหกรรมยาง	โครงการสืบสานแนวพระราชดำาริ
พฒันาพืน้ทีต้่นแบบ	การผลติสือ่และการออกแบบบรรจภัุณฑเ์พือ่ชมุชน		
นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย	 	 พลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์	 ผลงานจักรยาน
ไฟฟา้	มอเตอรไ์ซคไ์ฟฟา้	รถพลังงานไฟฟา้แสงอาทิตย	์โครงการสง่เสรมิ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ	อ.ระแง	จ.นราธิวาส	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
จากกาบกล้วย	และผลงานผ้าลีมาบาติก	เป็นต้น
	 หลังจากนั้นได้นำาคณะไปเยือนสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
ชมพิพิธภัณฑ์	 3	 วัฒนธรรม	 ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิต	 ประเพณีวัฒนธรรม	 
ความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้	และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	3	มิติ	ซึ่งเป็นภาพวาด
แสดงถึงประเพณ	ีวฒันธรรม	แหลง่ท่องเทีย่วทีเ่ปน็มรดกทางวัฒนธรรม	
และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่วาดได้เสมือนภาพจริง	 แล้ว 
เยีย่มชมศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว	และยอ้นรอยเสน้ทางชมุชนจนีหวัตลาด 
กือดาจีนอ	 ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี	 
ชมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา	 ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขต
อำาเภอเมอืง	จงัหวดัปตัตาน	ีซึง่เปน็หนึง่ในโครงการภายใตก้ารสนบัสนนุ
โดยโครงการ	 1	 วิทยาเขต	 1	 ชุมชนเข้มแข็ง	 ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	และเยี่ยมชมฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว	มัสยิดกรือเซะ	และ
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี	ตามลำาดับ.
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	 ดร.บดนิทร์	แวลาเตะ	รองอธกิารบดีฝา่ยพฒันานกัศึกษา	วทิยาเขตปตัตาน	ีพรอ้มทีมบรหิารและบคุลากรกองกจิการนกัศกึษา	จดักจิกรรม
ผู้บริหารพบผู้ปกครองเนื่องในวันนักศึกษาใหม่เดินทางเข้าหอพัก	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2561	ณ	หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี		เพื่อสร้างความ
เชือ่มัน่แกผู่ป้กครองในการดแูลบตุรหลานในทุกด้าน	ทัง้ดา้นวชิาการ	การปลกูจิตสำานกึในการอยูร่ว่มกบัสงัคมทีแ่ตกตา่งดา้นวฒันธรรมและภาษา	
พร้อมทั้งการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาเรียนรู้โลกกว้างในการเดินทางไปทำากิจกรรมในต่างประเทศเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษา
ตา่งๆ	การใชช้วีติในตา่งแดน	เปน็จดุเริม่ตน้ในการสรา้งบณัฑติของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตานใีหเ้ปน็บณัฑติทีเ่กง่ดา้นวชิาการ	
จิตสาธารณะ	กิจกรรมและภาษาต่างประเทศ	พร้อมก้าวออกไปใช้ชีวิตการทำางานเป็นบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพและเป็นอนาคตที่ดีของ	องค์กร	
สังคมและประเทศชาติ

 
	 ผศ.ดร.มนทิรา	 ลีลาเกรียงศักดิ์	 	 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ประธาน 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการวทิยาเขตปตัตาน	ี	เมือ่วนัที	่31	กรกฎาคม	2561	กลา่วแสดงความยนิดแีละมอบของทีร่ะลกึใหแ้กน่กัศกึษาคณะรัฐศาสตร	์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ	คือ

	 -	 นายอัสมัน	 อีแต	 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 และ 
ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน	 ประจำาปี	 2561	 สาขาพัฒนาเยาวชน	
บำาเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนน่วมของเยาวชน
	 -	 นางสาวสุฮ่าน	 หีมโป๊ะหมอ	 ได้รับรางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูง 
ต่อแม่	ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ	ประจำาปี	2561	ประเภทนักเรียน	นักศึกษา

	 ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 	 จำานวน	 100	 คน	 เดินทางเข้าเยี่ยมและกราบขอบคุณ	 คุณศรีวิไล	 ปริชญากร	
และคุณเจริญศรี	ปริชญากร	ทายาทคุณซุ่ยสิ้ม	ปริชญากร	ผู้บริจาคที่ดินเพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ณ	บ้านเลขที่	1	 
ถนนอาเนาะรู	อ.เมือง	จ.ปัตตานี		เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2561
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	 กองธุรการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยนางสุภาวดี	 	 ศิยะพงษ์	 ผู้อำานวยการกองธุรการ	 นำาคณะบุคลากร	 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน	 ณ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.พรรณรวี	 พรหมนารท	 รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ให้เกียรติต้อนรับ	 เม่ือวันท่ี	 2	 กรกฎาคม	 2561	 	 ทั้งนี้	 กองธุรการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองธุรการ	ม.อ.ปัตตานี	-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	-	3	กรกฎาคม	2561

	 วิทยาเขตปัตตานี	ขอแสดงความยินดีกับ	ผศ.ศิริชัย	พุ่มมาก	อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 	ที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ให้ได้รับรางวัล	“ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ประจำาปีการศึกษา	
2561”	 ประเภทงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ	 ศิลปะจากผลงานชุด	 “สัมพันธภาพแห่งวิถีชีวิตไทยในชายแดนใต้”	 โดยได้รับรางวัลเกียรติยศ	 
พร้อมเงินรางวัล	และประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์	เมื่อวันที่	24	กันยายน	ที่ผ่านมา
	 ผลงานท่ีนำาเสนอในคร้ังน้ีเป็นการนำาประสบการณ์	ความรู้สึก	 และการสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนภาคใต้	 ท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่ดำารงอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน	 มาสะท้อนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ	ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น	 นับเป็น 
เคร่ืองมือที่มีความสำาคัญในการช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้ปรากฏสู่สังคมภายนอก	 ทั้งใน 
ระดบัชาตแิละนานาชาต	ิทำาใหเ้หน็ถงึบทบาทของศลิปะทีเ่ขา้มารบัใชส้งัคมในมติทิีห่ลากหลาย	นอกเหนอืจากในเชงิความสวยงาม	ซึง่ยงัสามารถ
นำามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจอันดี	ทั้งในพื้นที่และระหว่างผู้คนต่างถิ่นได้อีกด้วย
	 ผศ.ศิริชัย	พุ่มมาก	เป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาทัศนศิลป์	รุ่นที่	1	ของคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วทิยาเขตปตัตาน	ีและสำาเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท	สาขาวชิาศลิปไทย	จากคณะจติรกรรม	ประตมิากรรมและภาพพมิพ	์มหาวทิยาลยัศลิปากร		
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 มีผลงานที่โดดเด่นคือการคว้ารางวัล 
ที่	1	ของประเทศไทย	รางวัล	“ศิลปินพู่กันทอง”	ของธนาคารกสิกรไทย	รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	รางวัลอาจารย์
อันเป็นที่รักของนักศึกษา	 และยังได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ	ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
อีกด้วย	เป็นต้น

12

ผศ.ศิริชัย				พุ่มมาก



วา
รส
าร
ข่า
ว

11 13

ผู้เรียบเรียง : อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

 คัดจาก “หนังสือปาฏิหาริย์ความดี ๕๐ ปี ม.อ.”

จิตอาสาสงขลานครินทร์

	 ความเปีย่มสขุ	คือการไดท้ำาให้ผูอ่ื้นมคีวามสขุ	จติอาสา	จงึไมเ่ปน็เพยีงมอืบนทีห่ยบิยืน่ความสขุใหแ้กผู่อ้ืน่
เท่านั้น	หากแต่เป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันในฐานะที่มนุษย์ปุถุชนพึงกระทำาให้แก่กัน
	 โดยทั่วไปแล้วโรงพยาบาลมีหน้าที่หลักคือเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วย	 ดูแลรักษาเพียงโรคทางกายภาพให้หายหรือดีขึ้น	 โรงพยาบาล 
จำานวนมากจึงมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถของแพทย์	 การส่ือสารของนางพยาบาล	 บรรยากาศและอีกหลายๆประเด็น	 
แต่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นสิ่งท่ีผู้คนมีความคิดต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 เพราะนอกจากการให้บริการทางการแพทย์ตามภารกิจหลักแล้ว	 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังเป็นแหล่งที่เติมความหวังให้แก่ผู้ที่แทบจะหมดหวังในชีวิต
	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 เป็นต้นมา	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	 ๔	 ประการคือ	 เพื่อใช้เป็น 
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์	พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์	เพื่อให้บริการด้านรักษาพยาบาล	การบำาบัดโรคและการป้องกัน
โรคให้แก่ประชาชนในจังหวัดภาคใต้	 เพื่อให้บริการตรวจพิเศษและตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลใกล้เคียง	 และเพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ค้นคว้าและวิจัยอันที่จะนำาไปแก้ปัญหาสาธารณสุขของภาคใต้	 ผู้คนทั่วภาคใต้หล่ังไหลไปรับบริการที่โรงพยาบาลอย่างไม่ขาดสายในแต่ละวัน	
ไม่ใช่เพียงเพราะความเชื่อมั่นในศักยภาพทางการแพทย์เท่านั้น	หากแต่มีความเชื่อมั่น	ความผูกพัน	และความศรัทธาเป็นสาเหตุแห่งการเดินทาง
ของผู้คนไปยังโรงพยาบาลแห่งน้ี	 ท่ีไม่ได้เป็นเพียงสถานพยาบาลที่รักษาโรคทางกายของผู้ป่วยเท่านั้น	 หากแต่ดูแลลึกซึ้งไปถึงด้านจิตใจ	 สังคม	 
และจิตวิญญาณของผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอีกด้วย
	 อาคารเย็นศิระเป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงถึงการดูแลในมิติอื่นๆของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสงขลานครินทร์	
กลา่ววา่	“อาคารเยน็ศริะ	เปน็อาคารทีค่นในโรงพยาบาลสงขลานครนิทรร์ูจ้กัเปน็อยา่งด	ีไมว่า่จะเปน็เจา้หนา้ทีห่รอืผูป้ว่ย	หรอืแมแ้ตบ่คุคลท่ัวไป
ที่เคยได้ยินเรื่องราวแห่งการแบ่งปันและการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ	 ทั้งในด้านที่พัก	 ด้านอาหาร	 ด้านข้าวของเครื่องใช้ 
ที่จำาเป็นสำาหรับผู้ป่วย	 หรือแม้แต่ด้านการสร้างอาชีพให้กับญาติผู้ป่วย	 อาคารเย็นศิระ	 เริ่มต้นจากการพระราชทานทุนในการก่อสร้างอาคาร	 
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่อให้เป็นที่พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล	 ในตอนนั้นคงไม่มี
ใครคดิมากอ่นวา่	การเปดิโรงเรยีนแพทยแ์หง่แรกในภาคใต	้โดยทีม่โีรงพยาบาลอยูใ่นนัน้ดว้ย	จะมผีูร้บับรกิารมากมาย	มารบัการรกัษา	โดยเฉพาะ 
ผู้ป่วยที่มาจากจังหวัดไกลๆ	 ท่ีต้องเจอกับปัญหาไม่มีพี่พักอาศัย	 ในยามที่ต้องรอพบหมอหลายๆ	 วันติดต่อกัน	 แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงตระหนักถึงความเดือนร้อนเหล่าน้ันตั้งแต่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังเปิดดำาเนินการได้ไม่นาน	 จากวันนั้นกระท่ัง
วันนี้	 สิ่งที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้	 ได้สร้างประโยชน์แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง”	พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช		จำานวน		๓๐๐,๐๐๐	บาท	ทีท่รงพระราชทานไวจึ้งเป็นเสมอืนทนุตัง้ตน้ในการกอ่งสรา้งอาคารท่ีพกัสำาหรบัผู้ป่วย
ยากไร้	หลงัจากนัน้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรเ์ปน็แกนหลกัในการรว่มจดัหาทนุกบัองคก์รภาครฐั	เอกชนและประชาชนจงัหวดัสงขลา	สามารถ
ระดมทนุบริจาคได	้เปน็เงนิถงึ		๒,๗๘๑,๕๕๓.๔๐	บาท	ซึง่อาจนบัเปน็ปรากฏการณแ์ห่งความเชือ่มัน่ศรทัธาต่อโรงพยาบาลสงขลานครนิทรข์องผูค้น	
วันที่	๙	มกราคม	๒๕๓๑	เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้บริการอาคารหลังนี้	ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดโคกนาว	ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	
	 นอกจากการใหผู้ป้ว่ยและญาติผูป้ว่ยเขา้พกัในราคา	๕	บาทตอ่วนัแลว้	ยงัมกีจิกรรมหลายอยา่งเกดิขึน้ทีอ่าคารเยน็ศริะ	จากการทำางาน
ของกลุ่มอาสาสมัครอาคารเย็นศิระ	อาทิ	งานอาสาสมัครข้างเตียง	ที่ปรารถนาจะให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีกำาลังใจ	ผ่อนคลาย
ความเหงา	การไปเยี่ยมเยียน	สนทนา	ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็ยังความความสุขเล็กๆน้อยๆให้แก่ผู้ป่วยเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี	อาสาสมัคร
นกัอา่นกเ็ปน็อกีกจิกรรมทีส่รา้งความสขุใหแ้กผู่ป้ว่ย	เพราะในขณะทีเ่ผชญิกบัโรคภัยไขเ้จบ็นัน้	ผูป้ว่ยกย็งัปรารถนาทีจ่ะรบัรูข้า่วสารความเปน็ไป
ตา่งๆ	ในชวีติประจำาวนั	กลุม่อาสาสมคัรนีน้อกจากจะจัดหาหนงัสือมาใหบ้รกิารแลว้กย็งัมกีารบรกิารอา่นใหแ้ก่ผู้ปว่ยทีมี่ขอ้จำากดัอีกดว้ย	นอกจาก
การพูดคุยปลอบประโลมใจแล้ว	อาสาสมัครอาคารเย็นศิระยังมีกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	เช่น	การบริการตัดผมในทุกๆวันอังคารแรกของเดือน	
การจดัเวทสีขุภาพเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณใ์นการดแูลผู้ปว่ย	หรอืแมแ้ตก่ารจดัอบรมฝึกอาชีพใหแ้กผู้่ปว่ยหรอืญาตผู้ิปว่ยทีม่าเฝา้	
ในวันเสาร์ที่	๔	ของเดือนหรือในวันที่วิทยากรว่าง	เป็นต้น
	 ห้องฉายแสง	 โดยปกติจะมีหน้าท่ีเพียงฉายรังสีเพื่อรักษาคนไข้มะเร็ง	 ไม่มีหน้าที่ในการดูแลคนไข้ในมิติของจิตใจ	 แต่ห้องฉายแสง	 
ณ	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เข้าใจความรู้สึกของคนไข้ได้ดีว่า	 การรักษาด้วยการฉายรังสีนั้นมีผลโดยตรงทั้งต่อสภาพร่างกาย	 เช่น	 มีผลทำาให ้
ไมอ่ยากรบัประทานอาหาร	รบัประทานไมไ่ดจ้นรา่งกายผา่ยผอม	คนไขจ้ำานวนมากผมรว่ง	ซึง่จะมผีลตอ่ไปถงึสภาพจติใจดว้ย	อกีทัง้การรกัษานัน้
จะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนาน	การจะเทียวไปเทียวกลับสำาหรับผู้ป่วยบางคนนั้นไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง	ดังนั้นการได้พำานักอยู่	ณ	อาคารเย็นศิระ
จงึเปน็ทางเลอืกทีอ่บอุน่และมค่ีาใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม	นอกจากนัน้พยาบาลในหนว่ยยงัมกีารจดักิจกรรมดแูลตอ่เนือ่งเพือ่เปน็การพฒันาคุณภาพชวิีต
ของผู้ป่วย	เช่น	การตั้งวงสนทนากันในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการฉายแสง	เป็นการแบ่งปันประสบการณ์และโอบอุ้มซึ่งกันและกัน	บางครั้งมีกิจกรรม
ดนตรีบำาบัด	จัดกิจกรรมในวันพิเศษ	หรือไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อให้ความรู้และให้กำาลังใจแก่ญาติของผู้ป่วยอีกด้วย
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	 หน่วยชีวันตาภิบาล	 หรือหน่วย	 Palliative	 Care	 (การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย)	 ก็เป็นอีกหน่วยงานที่มิใช่เพียงการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายไปตามอาการเท่าน้ัน	 หากแต่มีปรัชญาในการดำาเนินการคือการให้ความรู้และจัดกระบวนการให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สุด	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจ	 เช่น	ผู้ป่วยที่ทราบว่าตนเองจะต้องจากโลกนี้ไป	แต่มีลูกที่ไม่มีคนดูแล	หน่วยชีวันตาภิบาลจะพูดคุย
และพยายามหาสถานท่ีท่ีจะดูแลลูกของผู้ป่วย	 มาให้ผู้ป่วยเลือก	 ซึ่งทำาให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง	 หรือผู้ป่วยบางราย	 อยากกลับ
ไปเสียชีวิตที่บ้าน	 หน่วยฯก็จะให้ความรู้ด้านการดูแลให้แก่ญาติ	 ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านผู้ป่วยในการหยิบยืมอุปกรณ์จำาเป็นบางประการ	
และที่สำาคัญคือหมั่นไปดูแลติดตาม	 ซึ่งจะช่วยให้ความทรงจำาสุดท้ายของครอบครัวต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและงดงามที่สุด	 เว็บไซต์	 
http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/Evaluation/Download/HealthPromotionUniversity/1-EvaluationReport-PSU.
pdf	 ระบุว่า	 “ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของคณะแพทย์	 ม.อ.และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ถือเป็นจุดเด่นหรือผลงานที่โดดเด่น 
และมีความสำาคัญมากของ	 ม.อ.	 เป็นระบบงานท่ีมีการวางรากฐานมาเป็นเวลานาน	 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง	 มีการทำางานอย่างเป็นระบบ	 
มีความเป็นองค์	รวม	เชื่อมโยงทั้งด้านการให้บริการ	(ทั้งใน	รพ.	และ	ในชุมชน)	และการเรียนการสอน	หรือ	การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แพทย์และ
บุคลากรสุขภาพรุ่นใหม่	 และยังกลายเป็นฐานสำาคัญของการทำางานของเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 (Palliative	 Care	 Network)	 
ซึ่งเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้การกำากับ	 ดูแล	 และสนับสนุน	 หรือเช่ือมกับเครือข่ายโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพท่ีมีคณะ	 สถาบันต่างๆ	 
เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วย	ทำาให้เกิดคุณูปการต่อสังคมในวงกว้าง	 นับเป็นยอดแห่งตัวอย่าง	 (the	 examplar)	 ของการทำางานแบบบูรณาการ	 และ
เป็นการปลูกฝังการให้บริการและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่มีนัยสำาคัญยิ่งต่อ	สังคมไทย”
	 คุณวัลภา	 ฐาน์กาญจน์	 	 ผู้ประสานงานโครงการบัณฑิตอาสา	 หนึ่งในอาสาสมัครอาคารเย็นศิระ	 เล่าว่า	 	 “กลุ่มอาสาสมัครอาคาร 
เย็นศิระ	คือกลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยดูแลผู้ป่วยและญาติที่อาคารเย็นศิระ	เริ่มรวมตัวกันเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	จากการริเริ่มของ	อ.ธาดา	ยิบอินซอย	
ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าพยาบาลและฝ่ายบริการพยาบาล	 เป็นความประจวบเหมาะของความคิดที่ตรงกันของสองฝ่าย	 อ.ธาดามองว่าการดูแล 
ผู้ป่วยทางกายนั้น	 โรงพยาบาลทำาได้ดีแล้ว	 แต่การดูแลด้านจิตสังคมยังมีช่องว่างอยู่	 อาจารย์ได้หารือกับหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาลในขณะนั้น	 
คือ	 คุณราศี	 แก้วนพรัตน์	 ว่าขอให้ฝ่ายบริการพยาบาลช่วยเติมเต็มช่องว่างการดูแลผู้ป่วยและญาติดังกล่าว	 แต่ขอให้ทำาในรูปแบบของอาสา
สมัคร	 ทำาด้วยใจ	 ด้วยความเต็มใจ	 การทำาด้วยหน้าที่กับการดูแลที่มาจากใจนั้นผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้	 ในฝ่ายของชมรมศิษย์เก่าพยาบาลเองก็ได้
มีการหารือกันว่า	 อยากทำากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง	 และจากการรับรู้เร่ืองราวของสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและญาติ
ที่อาคารเย็นศิระจากอาจารย์รัชมล	 คติการ	 (อาจารย์พยาบาลประจำาหน่วยรังสีรักษา)	 และคุณภารดี	 	 ปรีชาวิทยากุล	 (พยาบาลหน่วยมะเร็ง	 
ทัง้สองทา่น	คอื	พยาบาลอาสาสมคัรรุน่แรกทีท่ำาอยูก่อ่นแลว้)	ทีข่ณะนัน้ยงัตอ้งการความรูใ้นการดูแลตวัเอง	กำาลงัใจ	และดา้นเศรษฐกิจ	จงึไดต้กลง
ใจดำาเนินกจิกรรมการดูแลผู้ปว่ยและญาติรว่มกับฝา่ยบริการพยาบาล	สำาหรับตวัแทนจากฝ่ายบริการพยาบาลในระยะแรก	คือ	คุณวัลภาเอง	และ 
คุณสิรินทร์	ศาสตรานุรักษ์	ทีมแพทย์คือ	ผศ.นพ.เต็มศักดิ์	พึ่งรัศมี
	 เปา้หมายสงูสดุในการจดัตัง้กลุม่	คอื	การสรา้งความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลตา่งวฒันธรรม	มุง่ไปสู่	“ชุมชนแหง่การเรยีนรู	้และการเกือ้กลู
ซึง่กนัและกนั”	โดยบทบาทของอาสาสมคัร	คอื	เยีย่มเยยีนใหค้ำาปรกึษา	เสรมิแรงใหก้ำาลงัใจแกผู่ป้ว่ยและญาตริะหวา่งรบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาล	
ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ผูป้ว่ยมะเรง็ทีม่ารบัรงัสรีกัษาหรอืเคมบีำาบดั		จดักจิกรรมเพือ่ความผอ่นคลายหรอืเสรมิรายได	้และการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารดแูล
สขุภาพระหวา่งผูป้ว่ยหรอืญาตดิว้ยกนัเอง	และกลุม่อาสาสมัคร	ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิใหม้อีาสาสมคัรเพิม่ขึน้	ฝกึอบรมและเปน็พีเ่ลีย้งใหก้บั
อาสาสมัครใหม่	และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาสาสมัคร
	 อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นพยาบาลและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์	 	 ยังมีอาสาสมัครจากบุคคลภายนอกไม่มากนักที่ทำางานอาสา
สมัครนี้ได้อย่างต่อเนื่อง	 มีอยู่หนึ่งท่านในกลุ่มของเราท่ีเป็นนักบัญชีทำางานในบริษัทข้างนอก	 น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งคือ	 “น้องมั้น”	 มานำา 
สวดมนตใ์หก้บัผูป้ว่ยและญาตทิีห่อผูป้ว่ยนรเีวชทกุวันพธุ	เปน็ประจำา	และยงัไปเยีย่มผู้ปว่ยและญาตทิีอ่าคารเยน็ศริะอกีดว้ย	นอกจากนีจ้ะมนีกัศึกษา 
มาร่วมกิจกรรม	ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยเป็นครั้งคราว”
	 ทุกกิจกรรมท่ีกล่าวมาน้ัน	 อาสาสมัครท่ีดำาเนินการทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ไม่เฉพาะ 
ในส่วนของโรงพยาบาลเท่านั้น	 หากแต่มีบุคลากรในภาคส่วนอื่นมาดำาเนินการสมทบ	 ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ันไม่เพียงแต่ดำาเนินการตามหน้าที่
ความรับผิดชอบในอาชีพเท่าน้ัน	 หากแต่เป็นการอุทิศตนเองเพื่อส่วนร่วม	 ด้วยความรู้สึกที่ว่า	 ความเปี่ยมสุข	 คือการได้ทำาให้ผู้อื่นมีความสุข	 
จติอาสา	จงึไมเ่ปน็เพียงมอืบนท่ีหยบิยืน่ความสขุให้แกผู่อ้ืน่เทา่นัน้	หากแตเ่ปน็การแลกเปล่ียนแบง่ปนัความสุขซึง่กันและกนัในฐานะทีม่นษุยป์ถุชุน 
พึงกระทำาให้แก่กัน
	 เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการทำางานด้วยหัวใจของเหล่าบรรดาแพทย์ของ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 เช่นกรณีการดูแลรักษาพล.ต.ต.นพดล	 เผือกโสมณ	 	ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรอำาเภอระแงะ	จังหวัดนราธิวาส	
(ยศและตำาแหน่งในขณะนั้น)	ที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดเมื่อวันที่	๑๘	เมษายน	๒๕๕๐	หรือกรณีน้องมายด์	นางสาวนริศรา	มากชูชิต	นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 โรงเรียนสาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่ได้รับบาดเจ็บจากการวางระเบิดที่ตลาดโต้รุ่ง	 จังหวัดปัตตานี	 เมื่อวันที่	 
๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการใช้ศักยภาพของทีมแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตเกือบปกติราวกับปาฎิหาริย์แล้ว	การดูแล
ในมิติทางจิตใจก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ใส่ใจเป็นพิเศษ
	 อาจสรุปได้ว่าความดีงามที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้	นอกจากจะเป็นความมุ่งมั่นเฉพาะบุคคลแล้ว	พระปณิธาน
แห่งพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนกในองค์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นก็มีส่วนเป็นแสงนำาทางให้ทุกชีวิต
แห่งสงขลานครินทร์มุ่งที่จะกระทำาความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์	เพื่อให้ปาฎิหาริย์แห่งความดีงามนี้	เป็นแสงแห่งความหวังนำาความสงบร่มเย็นไพบูลย์
มาสู่สังคมในภาพกว้างต่อไป.

หลักสูตรที่เปิดสอน

    คณะศึกษาศาสตร ์                            
    http://eduit.pn.psu.ac.th/   โทร. 0 7333 1301

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

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท 
 • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน   
 •  (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
 • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
ภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
 • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู นักศึกษาที่เรียน 
ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพคร ู
หลังส�าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

  http://huso.pn.psu.ac.th/ โทร. 0 7333 1304  

ระดับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน 
(หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษามลายู, 
มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ ่น, 
ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
พัฒนาสังคม, ปรัชญาและศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  เศรษฐกิจอาเซียน
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ภูมิศาสตร์
 • (บริหารธุรกิจบัณฑิต)  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
 • (สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) สังคมสงเคราะห์

ระดับ ปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ภาษาไทย, การบริหารการพัฒนา

สังคม 

ระดับปริญญาเอก

 • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       http://www.sat.psu.ac.th/  โทร. 0 7333 1303  

ระดับปริญญาตรี
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง 
คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, 
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา,เคมีอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์, 
วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์การก�าหนดอาหาร

www.pn.psu.ac.thhttps://facebook.com/PSU.PattaniCampus/
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หลักสูตรที่เปิดสอน

    คณะศึกษาศาสตร ์                            
    http://eduit.pn.psu.ac.th/   โทร. 0 7333 1301
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 • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, 
พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล
การศึกษา

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท 
 • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์
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ระดับปริญญาเอก
 • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
ภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
 • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู นักศึกษาที่เรียน 
ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพคร ู
หลังส�าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

  http://huso.pn.psu.ac.th/ โทร. 0 7333 1304  

ระดับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน 
(หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษามลายู, 
มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ ่น, 
ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
พัฒนาสังคม, ปรัชญาและศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  เศรษฐกิจอาเซียน
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ภูมิศาสตร์
 • (บริหารธุรกิจบัณฑิต)  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
 • (สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) สังคมสงเคราะห์

ระดับ ปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ภาษาไทย, การบริหารการพัฒนา

สังคม 

ระดับปริญญาเอก

 • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       http://www.sat.psu.ac.th/  โทร. 0 7333 1303  

ระดับปริญญาตรี
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง 
คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, 
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา,เคมีอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์, 
วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์การก�าหนดอาหาร

www.pn.psu.ac.thhttps://facebook.com/PSU.PattaniCampus/
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วารสารข่าวศรีตรัง เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ม.อ.ปัตตานี 
ที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
  ผู้อำานวยการกองธุรการ 
บรรณาธิการบริหาร 
  นายนวพงษ์  เพ็ชรอุไร 

บรรณาธิการข่าว 
 นางซูรียะห์ โลหะสัณห์ 
กองบรรณาธิการ 
 นางปารีด๊ะ หมันหลิน 
 นางสาวเบญจมาศ ฉุ้นประดับ 
 นางสาวฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา 
 กรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

เจ้าของ 
งานประชาสัมพันธ์ สำานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทร. 0-7331-2318  โทรสาร 0-7333-5128
E-mail :  pr.pattani@g.psu.ac.th
ออกแบบโดย งานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำานักวิทยบริการ 
 

ระดับปริญญาโท
	 •	 (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)	 เคมีประยุกต ์ , 	 เทคโนโลยี 
พอลิ เมอร ์ , 	 ฟ ิสิกส ์ประยุกต ์ , 	 วิธีวิทยาการวิจัย ,	 วิทยาศาสตร  ์
การอาหารและโภชนาการ,	 ชีววิทยาประยุกต์,	 เทคโนโลยีการประมง,	 
คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการอิสลาม  

    http:/www.cis.psu.ac.th/  โทร.	0	7333	1305	

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

ระดับปริญญาโท
	 •	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	 อิสลามศึกษา,	 	 บริหารและจัดการ
อิสลาม

ระดับปริญญาเอก
							•		(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)			อิสลามศึกษา

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
	 ผลิตนัก เรียน ท่ีมีภาวะความเป ็นผู ้น� า 	 เป ็นคนดี	 คนเก ่ ง	 
มีจิตอาสา	มีคุณธรรมและด�ารงชีวิตตามวิถีอิสลาม

    คณะวิทยาการสื่อสาร   
     
    http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th  
      โทร.		0	7334	9692
ระดับปริญญาตรี
	 •	(นิเทศศาสตรบัณฑิต)		นิเทศศาสตร์
	 •	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการ
	 •	 ( ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณฑิ ต ) 	 น วั ต ก ร ร ม ก า ร อ อ ก แ บ บ สื่ อ 
และการสร้างสรรค์สื่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

	http://finearts.pn.psu.ac.th/	โทร.	0	7331	3126

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
	 •	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	แขนงวิชาทัศนศิลป์,	แขนงวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป,์	แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)
	 •	ออกแบบประยุกต์ศิลป์	

คณะรัฐศาสตร ์   

ระดับปริญญาตรี
 •	(รัฐศาสตรบัณฑิต)	การปกครอง,	ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ, 
นโยบายสาธารณะ,	การปกครองท้องถิ่น

คณะพยาบาลศาสตร ์
  

http://nur.pn.psu.ac.th/2557/	โทร.	095-0279009
	 •	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ความเป็นนานาชาติ

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 

	 1.	 ทุนการศึกษาทั่วไป
	 2.		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 -		 เงินยืมเพื่อการศึกษา	 นักศึกษาสามารถยืมเงินวิทยาเขต 
ได้คราวละไม่เกิน		2,000	บาท
	 -		 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา	 รัฐบาลจัดต้ังกองทุนให้นักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมไม่เกิน	100,000	บาท	/	คน	/	ปี
		 3.	 ทุนเรียนฟรี	 250	 ทุน	 ทุนละ	 80,000	 บาทต่อปีการศึกษา 
จนจบหลักสูตร

	 	 •	(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย

http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/	โทร.	0	7331	2269

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 นอกจาก 
จะเป ็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยกลุ ่มคนที่มีหลายเช้ือชาต	ิ 
ศาสนา	 และประเพณีปฏิบัติแล ้ว	 ป ัจจุบัน ยังมี นักศึกษาต ่างชาติ 
กว่า	 100	 คน	 จากทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 แอฟริกา	 กว่า	 18	 ประเทศ	 อาท	ิ
นักศึกษา	จากประเทศมาเลเซีย	กัมพูชา	เวียดนาม	จีน	อินเดีย	กีนี	ตูนีเซีย	
กานา	เนปาล	ภูฏาน	อียิปต์	ซูดาน		โซมาเลีย	รัฐเซีย	และโมร็อกโก	เป็นต้น	
เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี	ถึงระดับปริญญาเอก


