
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 6 มิถุุนายน 2560
http://pr.pn.psu.ac.th/sritrangonline/page.html

E-mail : pr.pattani@g.psu.ac.th

www.pn.psu.ac.th

ISSN 0859-9734



วิทยาเขตปัตตานี ฉลอง 50 ปี จัดอบรมปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ 
พร้อมมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพาราผลงานนักจัย ม.อ.

	 28	 	 เครือข่ายสถานพยาบาลในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 และผู ้สนใจ	 รวม	 900	 คน	 ร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ	 “ปฏิบัติการฟื ้นคืนชีพ”	 และพิธีมอบหุ ่น
ฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา	 จ�านวน	 100	 ตัว	 แก่สถานพยาบาล	
เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2560	ณ	หอประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ	 50	 ปี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยมี
รศ.ดร.ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล	อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม	 โดยมีวิทยากรจากสมาคม
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย	และจากคณะแพทยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

 รศ.ดร.ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ 
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต 
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 
สมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่, ศูนย์ฝ ึกทักษะ

ทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่, โรงพยาบาลปัตตานี และส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการ 
ฟื้นคืนชีพ” ขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคณะวิทยาการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือ
เฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอายุ 50 ปี 
ในปี 2561 ด้วยการท�าประโยชน์เพ่ือเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ 
สถานพยาบาลทุกระดับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดูแล
ผู้ป่วยวิกฤติ ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยท่ีหยุดหายใจกะทันหัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ 
สถานพยาบาล และผู้สนใจในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
รวม 900 คน  

 หั วข ้ อการอบรมเชิ งป ฏิ บัติ การ ท่ีน ่ าสนใจได ้แก ่ 
การแนะน�าโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพ”, 
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน, การช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก, ฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพชั้นพ้ืนฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูงและการช่วย
ฟื้นคืนชีพเด็ก เป็นต้น น�าทีมวิทยากรโดย พลต�ารวจตรี นพ.โสภณ 
กฤษณะรังสรรค์ ท่ีปรึกษาคณะกรรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต 
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย พร้อมวิทยากรจาก 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ได้แก่ อาจารย์ นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ หัวหน้า
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  อาจารย์ พญ.อาอัยซะห์ 
ดาเด๊ะ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายวิชาการ ภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ คุณณัศนา วิทยานุภากร  
พยาบาลช�านาญการพิเศษ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
คุณพรรณนิภา ผาค�า พยาบาลช�านาญการพิเศษ ภาควิชา
วิ สัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์  คุณทิพวรรณ จันทพันธ ์ 
นักวิชาการศึกษา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
และคุณไพรัชนวลจริง พนักงานบริการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวเพิ่ม
เติมว่า	 นอกจากการให้ความรู้เรื่อง “ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ” แล้ว 
ในการจัดอบรมครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
น วัตกรรมยางพารา  ประกอบด ้ วย  4  ภาคี  คื อ  การยาง
แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สภาอุตสาหกรรม
แห ่ งประเทศไทย และศูนย ์ เทคโนโลยีและวัสดุแห ่ งชาติ
ที่ ได ้สนับสนุนและร ่วมพัฒนาหุ ่นฝ ึกช ่วยชี วิตจากยางพารา 
ท่ีเป็นผลงานวิจัย “หุ่นจ�าลองช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน” ของ ผศ.นพ.สิทธิโชค 
อนันตเสรี  ผศ.นพ.วราห ์  ยืนยงวิ วัฒน ์  คณะแพทยศาสตร ์ 
และ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราที่ร่วมกันพัฒนา
หุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา รวมท้ังขอขอบคุณ ผศ.ดร.บุญธรรม 
นิธิอุทัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา
ที่ ให ้การสนับสนุนทั้ งก�าลังสติป ัญญา และป ัจจัยสนับสนุน
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วิทยาเขตปัตตานี ฉลอง 50 ปี จัดอบรมปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ 

พร้อมมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพาราผลงานนักจัย ม.อ.

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่  “สู่รั้วศรีตรัง”

ม.อ.อยู่อันดับ 6 ของไทย ทั้งวัดด้านวิชาการโดย QS 

และเว็บยอดนิยมโดย 4icu.org

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ 12 หน่วยงาน

บริการลอกต้อกระจกฟรี ช่วยเหลือประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

ท่านสามารถอ่านวารสารศรีตรังในรูปของวารสาร

ฉบับสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2560 และตั้งแต่ฉบับ

เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไปติดตามอ่านได้ทาง

http://pr.pn.psu.ac.th/sritrangonline/page.html

ในการช่วยพัฒนาหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพาราจนได้แบบพิมพ์
ที่สมบูรณ์และสามารถน�าไปใช้สร้างประโยชน์อันมีคุณค่าใน
การฝึกคนช่วยคนต่อไป 
 ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหุ่นฝึกช่วยชีวิต
จากยางพาราให้กับ พลต�ารวจตรี นพ. โสภณ กฤษณะรังสรรค์ 
น า ย ก ส ม า ค ม แ พ ท ย ์ โ ร ค หั ว ใ จ แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวน 50 ตัว และมอบแก่เครือข่าย
สถานพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 50 ตัว 
รวม 28 หน่วยงาน ประกอบด้วยโรงพยาบาล และส�านักงาน
สาธารณสุข ในจังหวัดปัตตานี  ยะลา นราธิวาส วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดยะลา และเทศบาลเมืองปัตตานี เพ่ือน�าไปใช้ในการฝึก
ช่วยชีวิตต่อไป .
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 ในนามของชาวสงขลานครินทร์ ผมขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน
เข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันทรงเกียรติแห่งนี้
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  ได ้รับพระราชทานนามตามพระนามของสมเด็จ
พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ซึ่งชาวสงขลานครินทร์ทุกคนมีพระองค์ท่าน
เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ และน้อมน�า พระราชปณิธานของพระองค์ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน
เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง” มาใช้หล่อหลอมนักศึกษาของเราให้
เป็น “คนดีของสังคม”
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างบริบททางวิชาการ ที่เปิดกว้าง
ต่อการแสวงหาความรู ้ของนักศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลาย 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ที่แท้จริง ขอให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกฝนตน
เพ่ือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาสงขลานครินทร์ ท่ีว ่า “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ป ัญญา 
จิตสาธารณะ” นักศึกษาสงขลานครินทร์ ไม่ได้เก่งเฉพาะวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเตรียม
ความพร ้อมเรียนรู ้ประสบการณ์ทักษะชีวิต จากท่ีได ้รับการบ ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นก�าลังส�าคัญในการดูแลสังคม พร้อมที่จะท�าประโยชน์
เพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 ผมขอถือโอกาสนี้อ�านวยพรให ้นักศึกษาใหม ่ ทุกคน มีความสุขในการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพลังในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
พร้อมที่จะออกไปพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ในนามของชาวสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตป ัตตานี  ขอต ้อนรับนักศึกษาใหม ่ 
ปีการศึกษา 2560 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่ และครอบครัว ขอให้
นักศึกษาได้ใช ้เวลา 4-5 ปีในมหาวิทยาลัยให้คุ ้มค ่า ได ้ประสบการณ์ จากการมีเพ่ือน 
มีกิจกรรมดีๆ ให้ท�า มีสังคมที่กว้างขวาง ต้องมีความรับผิดชอบตัวเอง มากขึ้น ขอให้ท�าในสิ่งที่หวัง
สิ่งที่ถูกต้อง อดทนขยัน ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ 
 สุดท้ายขอให้ทุกคน จบการศึกษาตามที่หวังและมีชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง
ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี
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 “ม.อ.ปัตตานี” ได้ท�าหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการสร้างคนมาแล้วรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบัน 
เป็นแหล่งบ่มสร้างนักศึกษาท่ีเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความเจริญงอกงามจนเป็นต้นกล้า
ที่ถูกบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโลกปัจจุบัน และวันนี้ครูรู ้สึกยินดีและภาคภูมิใจ
ที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ ่นใหม่ ในปีการศึกษาใหม่ 2560 ของ ม.อ.ปัตตานี 
เป็นความยินดีร่วมกันของเราชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต จึงขอขอบคุณ
พ ่อ  แม ่  ผู ้ ปกครอง  คณะครูอาจารย ์ ท้ั ง เบื้ องต ้นและป ัจจุบันของนักศึกษาทุกท ่าน 
รวมท้ังครูนอกห้องเรียนทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และดูแลเอาใจใส่นักศึกษา
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ จนส่ง “ลูก หลาน และศิษย์” มามอบให้กับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เพ่ือให้คณาจารย์ได้ร่วมกันท�าหน้าที่บ่มเพาะศิษย์ใหม่ให้เจริญงอกงามต่อไป 
ด้วยการร่วมพัฒนาความรู้ ทักษะ และปัญญา และสร้างเสริมให้ศิษย์ได้รู้กว้างในทักษะการใช้ชีวิต 
และมีสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ การรู ้ถูกหรือผิด มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีอัตลักษณ์ “I-WiSE” เพ่ือการเป็นนักศึกษาและบัณฑิต
ที่ “ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ” คือ 
	 I	 (Integrity	 ซื่อสัตย์สุจริต) การบ่มเพาะความซื่อสัตย์ มีวินัย ทั้งต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ เพราะคุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์และการมีวินัยถือว่าเป็นคุณสมบัติเบ้ืองต้น
และจ�าเป็นส�าหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขได้
	 W	 (Wisdom	 ใฝ่ปัญญา)	 การสร้างทักษะการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เข้าใจในเน้ือหา
ตามสาขาที่เลือกเรียนมาให้มากท่ีสุด ซึ่งการที่เป็นคนใฝ่ปัญญานั้น มิได้หมายถึงเฉพาะการเรียน
ในห้องเรียนเท่านั้น แต่การสร้างปัญญาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
	 SE	 (Socia l 	 Engagement	 มีจิตสาธารณะ)  คุณสมบัติสื่อถึงปณิธานของ
สงขลานครินทร์ คือการถือ “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพ่ือการปลูกฝังพฤติกรรม
และความมุ่งมั่นร่วมดูแลสังคม เพราะการที่เราอยู่ได้หมายถึงสังคมต้องอยู่ได้เช่นกัน
 ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนในโอกาสเข้ามาศึกษา
และพัฒนาตนเองให้เติบโต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรา มหาวิทยาลัยซึ่งมีความพร้อม
สูงสุดในการให้ความรู้ ประสบการณ์ และบ่มเพาะจิตวิญญาณของเราให้ยึดมั่นต่อการ “ทรงธรรมะ
แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ” และมหาวิทยาลัยที่สอนให้เรายึดมั่นน�าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งปฏิบัติตนด้วยการ	 “ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง” ขอให้นักศึกษาใหม่
ทุกคนมีสุขภาพที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ขอให้ความเพียรพยายามน�ามาซึ่งความส�าเร็จ
ในการเรียนรู้ทุกมิติ

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

 ดิฉันในนามของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หรือเรียกว่ารั้ว “สีบลู”	ประจ�าปีการศึกษา 
2560 ทุกคน ซึ่งมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ “มหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ	 บนฐานพหุวัฒนธรม
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์” และก�าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาคือ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา
จิตสาธารณะ / Integrity Wisdom Social” หรือเรียกย่อว่า I-WISe 
 การศึกษา ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ เป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้านข้อมูล
ข่าวสารและระบบไอที นักศึกษามีความจ�าเป็นต้องมีการเตรียมตนเองให้พร้อมท่ีจะท�าความเข้าใจ 
เรียนรู้และใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ สถานที่เรียนใหม่ เพื่อนใหม่ 
หรือระบบการเรียนรู้ใหม่ (active learning) โดยนักศึกษาต้องให้ความส�าคัญต่อการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง หรือการใช้ระบบสารสนเทศในการเรียนรู ้  เพ่ือน�าไปสู ่ความส�าเร็จการศึกษา
ตามเป้าหมาย ดังน้ันนักศึกษาจะต้องด�ารงตนอย่างมีสติ การด�าเนินชีวิตตามหลักศาสนาและ
ศีลธรรมจรรยา ประพฤติดี รักสามัคคี ซ่ือสัตย์ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ให้มากกว่าผู ้รับ ค�านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ของตน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
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 ผมขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ’’ศรีตรัง” ช่อใหม่ประจ�าปีการศึกษา 2560 ทุกคน 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีแห่งนี้ ด้วยความยินดียิ่ง พวกเราทุกคน
เป ็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันในบ ้านเลขที่  181 เขตรั้ ว  “ สีบลู” ซึ่ งใช ้ สี  Navy Blue  
รหัสสีคือ #000080 (ฐาน 16) หรือ 0,0,128 (RGB) เป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุม
คณบดีครั้ง 8/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
 นักศึกษารุ ่นนี้เป็นรุ ่นที่ 4 ท่ีได้เปลี่ยนเวลาเปิดภาคเรียนเพ่ือสอดคล้องกับอาเซียน  
เมื่อนักศึกษาเข้ามาอยู่ในบ้านแห่งน้ีถึงแม้ในรั้วมหาวิทยาลัยจะมีความเป็นอิสระต้องใช้ชีวิต
ด้วยตนเอง ต้องดูแลตนเองและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยของเรา
จะต้องการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ดังนั้นขอให้พวกเรารักษา
ความสะอาดและไม่ท้ิงขยะ การเคารพกฎจราจร และกฎกติกาต่างๆ ในบ้านหลังนี้ ขอให้ระลึก
เสมอว่า “อิสระจะต้องอยู่ภายใต้สิทธิ-หน้าที่และความรับผิดชอบ”	
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้เตรียมระบบสารสนเทศรองรับการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา
และการสื่อสารกับผู ้ปกครองไว้อย่างดีท้ังในรูปแบบ Web Base และ Application บน 
Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่เรียกว่า iPSU ส�าหรับนักศึกษาคือ ipsu for 
student  ส่วนผู้ปกครองคือ ipsu for parental  รองรับการใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษา และช่วยให้
ผู้ปกครองทราบข้อมูลของนักศึกษาได้อย่างดี หวังว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ
 ตลอดเวลาในการเป ็นนักศึกษาในครอบครัวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี คณาจารย์จะมุ ่งมั่นหล่อหลอมให้นักศึกษาทุกคนมีความรู ้ความสามารถ
ทางวิชาชีพและสติปัญญา และยึดถือพระราชด�ารัสของพระบรมราชชนก เป็นปณิธานในการ
ด�าเนินชีวิต คือ

“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ”

 ท้ายที่สุดนี้ขออ�านวยพรให้นักศึกษาทุกคน ประสบความสุข ความส�าเร็จ และได้เป็น
บัณฑิตตามที่ตั้งใจไว้ทุกคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี

 เราชาวสงขลานครินทร์ ปัตตานี ทุกคนขอต้อนรับศรีตรังช่อใหม่ทุกคนก้าวสู่เส้นทาง
ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาที่จะบ่มเพาะให้นักศึกษาทุกคนรู้จักตนเอง
เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ในศาสตร์และสาขาที่แต่ละคนเลือกมา ตลอดจนให้ทุกคนได้รู้จัก 
เข้าใจ และได้ลงมือท�าตามที่แต่ละคนได้ตั้งความฝันมาจากบ้าน 
 ที่นี่...เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบ ๆ 
 ที่นี่...เป็นมากกว่าสถานที่พบปะเพื่อนใหม่ ๆ
 และที่นี่... เป็นมากกว่าสถานที่มอบใบปริญญาบัตรให้แก่ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาเท่านั้น
 แต่ที่นี่...ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะทักษะชีวิต ฝึกฝนความเป็นผู้ใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้โลก
แห่งความเป็นจริง 
 นักศึกษาใหม่ได้เปล่ียนสถานภาพจาก “นักเรียน” เป็น “นักศึกษา” นั่นหมายความว่า
นักศึกษาต้องปรับวิธีการหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนเองเสียใหม่ ต้องเป็นผู้ที่ศึกษา
หาความรู้เอง นอกเหนือจากห้องเรียนหรือต�าราเรียน เพราะความรู้ไม่ได้มีแต่เฉพาะในห้องเรียน 
หรือเฉพาะในคาบเรียนเท่านั้น แต่ความรู้ยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกตลอดเวลา
 ส�าหรับแหล่งเรียนรู้ก็เช่นกัน ไม่ใช่มาจากอาจารย์ผู้สอนหรือหอสมุดเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวนักศึกษา ก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ไม่ว่า
จะเป็นเพ่ือนๆ สภาพสังคมหรือชุมชน ส่ือ โดยเฉพาะส่ืออินเทอร์เน็ต ตลอดจนกระบวนการ
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ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

ท�ากิจกรรมท้ังที่เป็นการรวมตัวเป็นองค์กรอย่างชัดเจน เช่น ชมรม สโมสร องค์การนักศึกษา แม้กระทั่งการรวมกลุ่มท�ากิจกรรม
ของรายวิชาท้ังหมดนี้สามารถน�ามาเป็นโจทย์หรือแง่คิดให้เราได้หมดเลย ผมเชื่อว่านักศึกษามาที่นี่จะได้มากกว่า “ใบปริญญา” 
ถ้าเราเปิด “ประตูแห่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในตัวเรา” ทุกบาน พร้อมที่จะเรียนรู้ เปล่ียนแปลงและแก้ไข และที่ส�าคัญในโลกยุคใหม่
หรือที่หลายคนรู้จักกับค�าว่า “โลกแห่งศตวรรษที่ 21” น้ัน เป็นโลกแห่งปัญญา โลกแห่งความรู้ และโลกท่ีเต็มไปด้วยข้อมูล 
เพียงแต่เราจะท�าอย่างไรให้เรามีทักษะในการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและมีจิตสาธารณะ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก
ถ้านักศึกษามีทักษะดังกล่าวแล้ว เชื่อเหลือเกินว่า นักศึกษาจะสามารถใช้ชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก�าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาผ่านข้อความส้ัน ๆ ว่า I-WiSe ซึ่งย่อมาจากค�าว่า 
integrity หรือซื่อสัตย์มีวินัย Wisdom ใฝ่ปัญญา Social engagement จิตสาธารณะ ผมเชื่อว่านักศึกษาสงขลานครินทร์ 
จะถูกหล่อหลอมด้วยบรรยากาศ กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ I-WiSe ตลอดช่วงเวลา
ของการเป็นนักศึกษาสงขลานครินทร์
 ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดี และประสบความส�าเร็จกับสิ่งที่แต่ละคนฝันไว้
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 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วศรีตรัง นับเป็นอีกก้าวหนึ่งจากชีวิตนักเรียนสู่นักศึกษา  
ซึ่งหลายคนต้องปรับตัวท้ังเรื่องความเป็นอยู่ซึ่งจะเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้น และการศึกษาท่ีต้องเปลี่ยน
วิธีเรียนจากการป้อน โดยผู้สอน เป็นการศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น  การก้าวเข้าสู่
รั้วศรีตรัง ส�าหรับนักเรียนบางคนอาจจะเป็นเรื่องท่ีไม่ยาก แต่การออกจากรั้วศรีตรัง โดยท่ีเป็น
บัณฑิตตามปณิธานของพระราชบิดาเป็นเรื่องที่ไม่ง ่ายนัก ดังนั้นนักศึกษาจะต้องเป็นผู ้ ท่ีมี
ความมานะ อุตสาหะ และขยันหมั่นเพียร จึงประสบความส�าเร็จได้ ด้วยความปรารถนาดี

อาจารย์เล็ก   แซ่จิว
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี

 ขอแสดงความยินดี  และขอต ้อนรับนักศึกษาใหม ่ประจ�าป ีการศึกษา 2560 
สู ่ รั้ วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตป ัตตานี  ที่ เป ็นมหาวิทยาลัย ท่ี เป ็น เลิศ 
บนฐานพหุวัฒนธรรมเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ โดยมีอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยคือ
I-WiSe มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะ (Integrity, Wisdom and Social 
Engagement)   การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพ่ือให้ได้ความรู้ ออกไปประกอบวิชาชีพเท่านั้น 
แต่จะต้องมีทักษะต่าง ๆในการเรียนรู้และปรับตัว เพื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผันและ
คาดไม่ถึงในยุคปัจจุบัน  ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  และการส่ือสารที่ไร้พรมแดน ทักษะ
ต่าง ๆ จึงมีความจ�าเป็นเพ่ือแข่งขันในตลาดแรงงาน เช่น soft skills การท�างานเป็นทีม 
ความสามารถในการสื่อสาร นักศึกษาต้องมี self motivation ในการแสวงหาความรู้ ใฝ่รู ้และ
หาประสบการณ์ใหม่ๆ การรู้ภาษามากกว่า 2 ภาษา ประกอบกับการเปิดใจกว้างในการเรียนรู้ 
เข้าใจ และยอมรับต่างวัฒนธรรม การตั้งมั่น ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งความสามารถในการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อย่างเป็นเหตุ
และผล จะส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความส�าเร็จและมีความเจริญก้าวหน้า  
  สุดท้ายนี้ขออ�านวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความส�าเร็จ
ทั้งชีวิตส่วนตัว หน้าที่การงาน และเป็นคนดีรู ้จักหน้าที่ของตัวเอง ท�าประโยชน์แก่สังคม 
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ตัวเอง ครอบครัว ครู อาจารย์ และสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย วิทยาเขตปัตตานี



 ศรีตรังก่อช่องามตามวิถี  น้องใหม่มาสร้างความดีตามพี่เก่า
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์สุดใจเรา  ลาภ ทรัพย์ เกียรติยศเนานานนิรันดร์

อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี

 การได้รับโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาถือว่าทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ถึงเข้ามาศึกษาได้  แต่ทุกคนเมื่อได้เข้ามาแล้วมีหน้าที่ท่ีจะต้องศึกษาในศาสตร์ท่ีเราเลือกเข้ามา
ศึกษาเล่าเรียนยากง่ายก็สมควรตั้งใจ มีความขยัน อดทน ไม่มีสิ่งใดได้มาง่ายๆ ไม่มีสิ่งใดที่เรารู้
มาก่อน เปรียบดั่งเช่นการนับเลข เราก็เริ่มจากการนับ 1 นับ 2  เพราะเช่นนั้นจึงขอให้นักศึกษาใหม่
ทุกคนได้รับรู้รับทราบ จงตั้งใจและขอให้ทุกคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนจบส�าเร็จการศึกษา
จากรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 อาจารย์ขวัญชัย วัฒนศักดิ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี
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อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

 ในนามตัวแทนกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ครูขอแสดงความชื่นชม ยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี นับต่อจากนี้ไปนักศึกษาทุกคนล้วนก้าวเข้าสู ่การเป็นสมาชิกใหม่ของบ้าน 
“สงขลานครินทร์” 
 ครอบครัวกองกิจการนักศึกษา ท�าหน้าที่เสมือนบ้านหลังท่ีสองที่คอยเติมเต็ม ดูแล
นักศึกษาให้ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอย่างมีความสุข มีกิจกรรมที่ช่วย
หล่อหลอมและพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีเน้นความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา และจิตสาธารณะ 
รวมทั้งมีทักษะชีวิตที่สามารถน�าไปใช้เผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคม
 สิ่งส�าคัญอีกอย ่างที่ท�าให ้นักศึกษามีภูมิคุ ้มกันที่จะฝ ่าฟ ันอุปสรรคปัญหาและ
ความท้าทายที่เกิดขึ้น นั่นคือ ความรัก หรือ	L	O	V	E ซึ่งประกอบด้วย 	L	=	Learning คือ ความรัก
ในการเรียนรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตทั้งสุข ทุกข์ สมหวัง ผิดหวัง ดีใจ 
เสียใจ เพื่อเรียนรู้ความหมายและคุณค่าจากบททดสอบที่เกิดขึ้น O	=	Opportunity คือ ความรักใน
การแสวงหาโอกาสเพ่ือเติมเต็มความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพ่ือน�ามาใช้ปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข V=	 Value	คือ ความรักในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเอง รวมทั้งเคารพในคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ และสุดท้ายคือ	 E=	 Empowerment คือ ความรักที่จะสร้างพลังทางบวกให้กับ
ตนเองและคนรอบข้าง ด้วยการคิดดี พูดดี และท�าดี 
 สุดท้ายน้ีครูและบุคลากรกองกิจการนักศึกษาทุกคน ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกท่าน
มีภูมิคุ ้มกันทางใจที่ดี มีวินัยและความซื่อสัตย์ท้ังต่อตนเองแลบทบาทหน้าที่ของตน เปิดใจ
เปิดโอกาสให้ก้าวสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ รักและเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และสร้าง
พลังทางบวกเพ่ือฝ่าฟันบททดสอบที่เกิดขึ้น และท�าหน้าท่ีของตนเองให้เต็มที่....เพราะเธอคือ
ความหวังของสังคม...หนุ่มสาวชาวสงขลานครินทร์...ขอให้ความรักคุ้มครอง 



 ขอต้อนรับนักศึกษาด้วยความยินดีย่ิง ทุกคนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งหวัง
เพ่ือความส�าเร็จในวันข้างหน้า “สงขลานครินทร์” พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้และรอคอยชื่นชม
ความส�าเร็จร่วมกันท�าวันน้ีให้พร้อมที่สุด ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะความส�าเร็จในวันนี้จะส่งผล
ต่อความส�าเร็จในวันหน้า เก็บเก่ียวประสบการณ์เพ่ือสร้างคุณค่าของชีวิต ขอให้ทุกคนประสบ
ความส�าเร็จในการเรียน เจริญงอกงาม มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี ด�ารงอยู่ในสังคมอย่างสง่างาม 
สมความภาคภูมิของการเป็นลูกพระราชบิดาสงขลานครินทร์

 ในนามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกๆ คน
ด้วยความยินดียิ่ง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกๆ คนที่ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนสามารถ
เข ้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์แห ่งนี้  ซึ่งแสดงให้เห็นว ่านักศึกษาทุกๆ 
คนเป็นผู้มีความอดทน มุมานะและพร้อมที่จะเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ  เพื่อจะน�าองค์ความรู้เหล่านั้น
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป  
 ขอให้ทุกๆ ท่านมั่นใจว่าสถาบันการศึกษาแห่งน้ีเป็นแหล่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้
ต ่างๆ ท่ีจะมอบให ้ กับนักศึกษาทุกๆ คน เพียงแต ่ขอให ้ ทุกคนได ้ใช ้ เวลาท่ีศึกษาอยู ่
ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มท่ี และนอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้ว 
นักศึกษาควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอื่นๆ นอกห้องเรียนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยเติมเต็มให้นักศึกษา
มีความรู ้ท่ีลึกซึ้งและลุ ่มลึกมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้แล้ว การศึกษาเพ่ิมเติมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาต่างประเทศ ก็เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจะช่วยสร้างความเข็มแข็งให้นักศึกษามีโอกาส
ได้รับการคัดเลือกเข้าท�างานเป็นอันดับต้นๆ อีกด้วย.

“WELCOME	FRESHY”
 ขอต้อนรับกับการเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสถาบันอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจ
ของพวกเราแห่งนี้ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ด้วยความยินดีย่ิง เพ่ือร่วมสร้างพวกเราให้เป็น
ก�าลังส�าคัญของสังคมและเป็นสมาชิกท่ีมีศักยภาพของประชาคมโลก “World	 citizen”	 ในอนาคต
หน่ึงในของขวัญท่ีใคร่จะมอบให้พวกเราในการมาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในรั้ว “ศรีตรัง” ของพวกเรา
ในยุค Thailand 4.0 มากที่สุด คือ สุนทรพจน์ของ Mark Zuckerberg เด็กหนุ่มผู้สร้างต�านาน 
FACEBOOK ท่ีพวกเราเกือบทุกคนเป็นสมาชิก และเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งชีวิตที่แทบขาดไม่ได้
ในวันนี้ ท่ีมีข้ึน ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ท่ีมีใจความส�าคัญท่ีสุดตอนหนึ่งว่า “เชื่อสิ มนุษย์มี
ศักยภาพมากกว ่านั้น” เรามี ศักยภาพที่จะท�าหลายเรื่องมากกว ่าท่ีเราคาดคิดด ้วยซ�้าไป 
“ผมจะบอกความลับให้ ไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เริ่มต้นหรอกว่ามันจะเป็นอย่างไร ความคิดมันไม่ได้ถูก
ออกแบบไว้ตั้งแต่ช่วงแรก แต่มันจะค่อยๆ เผยให้เห็นจากการที่คุณ “ลงมือท�า” นี่คือ หัวใจของหัวใจ
ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือมนุษยชาติโดยเขาได้เน้นย�้ากับค�าส�าคัญอีกสองค�า คือ เป้าหมาย 
และการไม่ท�างานคนเดียวโลกแห่งการเรียนรู้ที่ส�าคัญท่ีสุดของชีวิตก�าลังจะมาถึง ไม่ว่าจะเป็น
Steve Jobs ต้นต�ารับ Apple และ iPhone ใช้เวลาในวัยรุ่นราวเดียวกับพวกเรานักศึกษาใหม่ 
ณ วันน้ี ตอนนี้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้แก่ชาวโลก “Professors and modern 
equipments are ready to serve and you have right to exploit knowledge” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

   รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วสีบลูแห่งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นการแสดงความหมายว่าตอนนี้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่
สังคมแห่งการเรียนรู ้ในระดับสูง การเรียนรู ้ในระดับน้ีนั้นผู ้เรียนจะต้องมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน มีการศึกษาเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย 
การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเป็นจุดเริ่มที่ส�าคัญ เป็นกุญแจดอกส�าคัญที่จะไขความรู้
สู่โลกกว้าง นั่นหมายความว่าความรู้ท่ีใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ในห้องเรียน
เท่านั้น เป็นที่น่ายินดีว่าในยุคปัจจุบัน การเรียนรู ้สามารถท�าได้ทุกที่ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้พลัง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ผมอยากเห็นพวกเราใช้โอกาสน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการเรียนรู้และขอให้พวกเราประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้สมความมุ่งหมายทุกประการ

 ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา  ขอต้อนรับนักศึกษา
ใหม่  ประจ�าปีการศึกษา 2560 ทุกคนสู ่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                           
ด้วยความยินดียิ่ง
 นับเป็นโอกาสดีของนักศึกษาท่ีได้ก้าวสู่การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                          
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ปัจจัยเกื้อหนุน และสภาพสิ่งแวดล้อม
 ขอให้นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนรู ้ให้คุ ้มค่า และเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง                           
รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม แสวงหาความรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ประการส�าคัญ
จะต้องพัฒนาตนเอง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถท�างานร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข                   
ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ
 ขออ�านวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความส�าเร็จโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
  คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

ดร.ยูโซะ  ตาเละ
 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมท่ีจะร่วมสร้างนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ บ่มเพาะประสบการณ์ มีวิธี
คิดสร้างสรรค์ เพ่ือออกไปสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติในอนาคต ทุกคน
มีสิทธิเท่ากันที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพียงแค่มุ่งมั่นและตั้งใจ ความรู้ที่อยู่ในตัวคณาจารย์ บุคลากร จากพี่น้อง
เพื่อนฝูง จากกิจกรรมนักศึกษา ล้วนเป็นแหล่งความรู้ที่เราต้องตักตวงให้มากที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และจริงจัง
 “Our soul is for the benefits of mankind” พระราชปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  คือ “Signature”
ที่บ่งบอกความเป็นสงขลานครินทร์ของเรา ไม่ว่าในขณะที่ด�ารงสถานภาพนักศึกษาหรือเป็นบัณฑิต และศิษย์เก่าในอนาคต 
 Welcome you as members of PSU family. Set your high goals and take advantages of all that PSU 
has to offer for the “benefit of mankind”

รองศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Associate Professor Dr. Sukree Hajisamae
Dean, Faculty of Science and Technology 
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 ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาต้องประสบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งไม่คุ้นเคย 
ที่มีทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่าน มีความเข้มแข็ง อดทน อย่าย่อท้อ และให้คิดว่า
เป็นสิ่งท้าทายศักยภาพของเราว่าจะสามารถยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ไปได้หรือไม่
 ดิฉันปรารถนาให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านจงแสวงหาความรู้จากสถาบันแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็น
ในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเชิงสร้างสรรค์ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ทั้งในการประกอบอาชีพ และการเข้าสังคมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมความภาคภูมิใจ
ของชาวสงขลานครินทร์ในสังคม
 ขออวยพรให้ นักศึกษาใหม่ทุกท่านส�าเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ สร้างความ
ภาคภูมิใจให้ครอบครัว ครู อาจารย์ และตนเอง และประสบความส�าเร็จในอนาคตตามที่มุ่งหวัง
ตลอดไป

 ในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2560  ทุกคน ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบัน
ที่พวกเราเทิดทูนและรักยิ่งแห่งนี้
 สิ่งที่มีความพิเศษส�าหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคนในปีนี้คือ
การที่พวกเราทุกคนเป็นนักศึกษาใหม่เนื่องในวาระการเข ้าสู ่การสถาปนามหาวิทยาลัย
ในปีที่  50 อีกด้วย ดังน้ันเหตุการณ์นี้จึงเป็นประวัติศาสตร์ท่ีส�าคัญของพวกเราไปพร้อมๆ
กับมหาวิทยาลัยในย่างก้าวอันส�าคัญนี้
 ระยะเวลา 50 ปีที่ผ ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มต้นด้วยการเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษาลงสู่ภาคใต้ และมีปณิธานที่ส�าคัญในการเป็น
มหาวิทยาลัยที่มองประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นที่ตั้ง ซึ่งระยะเวลายาวนานที่ผ่านมานี้ก็ได้พิสูจน์
ให้เห็นแล้วว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สืบสานพระราชปณิธานในการถือประโยชน์
เพื่อนมนุษย์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไรบ้าง
 สิ่งส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้รับการยอมรับ 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในด้านมาตรฐานทางวิชาการและด้านต่างๆ จนเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าล�าดับต้นๆ ในประเทศและภูมิภาคอีกด้วย
 ความส�าเร็จและความภาคภูมิใจเหล่านี้จะไม่ใช่ความส�าเร็จและความภาคภูมิใจ
อย่างแท้จริงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลย ถ้าอนาคตของมหาวิทยาลัย คือ “นักศึกษาใหม่
เช่นพวกเราทุกคน”  ไม่ได้สืบสานต่อความภาคภูมิใจเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งส่ิงส�าคัญที่สามารถ
ท�าได้อย่างว่ายๆก็คือ การมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ การใช้ชีวิตอย่างมีสติโดยไม่เห็น
แก่ตัว การมีจิตเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่คนรอบข้างและท่ีส�าคัญคือ การกตัญญูรู้คุณบิดามารดาหรือ
ผู้ที่ส่งเสียให้ได้เรียนหนังสือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากนักศึกษาสามารถท�าได้ ความส�าเร็จจะไม่ได้อยู่เฉพาะ
ตัวนักศึกษาเท่าน้ันแต่ทั้งมหาวิทยาลัย สังคม และบุคคลรอบข้าง ก็จะได้รับผลในทางที่ดีจาก
ความส�าเร็จในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรุ่นประวัติศาสตร์
เฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามไปด้วย
 ท้ายสุดนี้ การเรียนในมหาวิทยาลัยมีหลากหลายวิขาให้เลือกศึกษา หากนักศึกษา
ต้องการเรียนรู้หลักวิขาทางสุนทรียะและศิลปะแขนงต่างๆ ให้ตนเองมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมเติมเต็มให้พวกเราเสมอเช่นกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา
   คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
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 ในนามของผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพ่ี คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่  ประจ�าปีการศึกษา 2560  ด้วยความยินดียิ่ง
 การที่นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นสิ่งท่ีท้าทาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกของยุคแห่งการเปล่ียนแปลง  นักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ 
ด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีและด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร  
ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการเรียนอย่างรัดกุม จะต้องมีการจัดระเบียบชีวิตของตนเองให้ลงตัว  
จัดระบบการเรียนให้มีประสิทธิภาพ และนักศึกษาจะต้องให้ความส�าคัญกับคุณธรรมและ
จริยธรรมภายใต้สังคมแห่งพหุวัฒนธรรม

 การอยู่ในมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากการเรียนในโรงเรียนท้ังในด้านการใช้ชีวิต 
การเรียน และการท�ากิจกรรมต่าง ๆ นักศึกษาต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับส่ิงแวดล้อม
ทั้งสถานท่ีและคน รวมถึงการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ รอบตัว มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจใฝ่รู้ เพ่ือให้
สามารถศึกษาเล่าเรียนจนส�าเร็จการศึกษาในสาขาท่ีเลือกได้ ซึ่งส�านักวิทยบริการเป็นหน่วยงาน
หน่ึงในมหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีให้บริการสารสนเทศและผลิตส่ือในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านภาษา วิชาการ และพัฒนาการทักษะต่างๆ ทั้งฟัง อ่าน 
และเขียน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกด้าน ส�าหรับการเป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคมในศตวรรษที่ 21 ในอนาคต

 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามา
เป็นหนึ่งในสมาชิกของช่อศรีตรัง ในปีการศึกษา 2560 
 ขอให้นักศึกษาภาคภูมิใจและเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาด้วยความมุ ่งมั่นตั้งใจ 
เพ่ือก้าวไปสู่ความส�าเร็จในวันข้างหน้า การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะแตกต่างจากการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือให้ค้นคว้า
หาความรู ้ ได ้อย ่างเต็ม ท่ี  นักศึกษาจะมีอิสระมากขึ้น  ได ้มี โอกาสเรียนรู ้ฝ ึกฝนตนเอง
ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเต็มที่ เพื่อการพัฒนารอบด้าน 
 ท้ายสุดนี้ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส�าเร็จในการศึกษา เป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
จะเป็นส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต์
 ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ
 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
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 จากวัยเด็กสู ่วัยเรียน จากรั้วโรงเรียน สู ่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวต่อไปเป็นก้าวแห่ง
การเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่แหล่งการศึกษาสงขลานครินทร์  ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจ�าปี
การศึกษา  2560 เข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา นับเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนพัฒนา ทักษะ
การเรียนรู้ (learning skills) ซึ่งเป็นทักษะที่ส�าคัญของมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องมี
ความสามารถในการบูรณาการความรู ้สิ่งต ่างๆ จากรอบตัว เปิดโลกทัศน์และเท่าทันสื่อ
ในยุคสารสนเทศ  การศึกษามิใช่อยู่แต่ในต�าราเท่านั้น อยู่ที่การเสาะแสวงหา ค้นคว้าและต่อยอด
องค์ความรู้ 
 ขอให้นักศึกษาได้ใช้เวลาของชีวิตในการพากเพียรศึกษา ฝึกฝนทักษะของตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมาย ตามที่นักศึกษามุ่งหวัง เพื่อน�าพาความส�าเร็จ
สู่ตนเอง  และครอบครัว ประเทศชาติ บ้านเมืองจะพัฒนา เมื่อนักศึกษาน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์  พุ่มเกิด
 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ม.อ.อยู่อันดับ 6 ของไทย ทั้งวัดด้านวิชาการโดย QS 
และเว็บยอดนิยมโดย 4icu.org

 นอกจากนั้น ในการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ยอดนิยมท่ีมีการสืบค้น และเข้าชมมากที่สุด ตลอดระยะเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา ของ 4icu.org (4 International Colleges & Universities) 
ปี 2017 มีสถาบันการศึกษาถูกจัดอันดับจ�านวน 12,358 แห่ง 
จาก 200 ประเทศทั่วโลกโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับ
การจัดให้อยู ่ในอันดับที่  6 ของไทย อันดับท่ี 93 ของเอเชีย 
และอันดับที่ 812 ของโลก โดยอันดับ 1-5 คือ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4 International Colleges & Universities เป็นหน่วยงาน
อิสระ มีสานักงานอยู่ท่ีประเทศออสเตรเลีย ด�าเนินการจัดอันดับ
ความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ
และทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 เพื่อจัดอันดับความ
นิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความ
นิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีจะเป็น
เว็บไซต์ท่ีช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเก่ียวกับมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยนานาชาติมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี การท่ีเว็บไซต์ท่ีมี
ข ้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารท่ี
สม�่าเสมอจะถูกน�ามาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย.

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ส�านักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก ประจ�าป ี  2018
(QS World University Rankings® 2018) เป็นการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยจาก 84 ประเทศ 950 มหาวิทยาลัย ท่ัวโลก 
โดยพิจารณาจาก 6 ตัวชี้วัด คือ ชื่อเสียงทางวิชาการ ชื่อเสียงจาก
ผู้จ้างงาน อัตราส่วนจ�านวนนักศึกษาต่อจ�านวนอาจารย์ จ�านวน
งานวิจัยท่ีถูกน�าไปใช้อ้างถึง จากฐานข้อมูลของ Scopus บทความ
วิจัยที่ถูกน�าไปใช้อ้างถึง ในรอบ 5 ปี อัตราส่วนจ�านวนอาจารย์ต่าง
ประเทศ/นานาชาติ และ อัตราส่วนจ�านวนนักศึกษาต่างประเทศ/
นานาชาติ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 
185 ของเอเชีย กลุ่มสถาบันอันดับ 801-1000 ของโลก โดยจัดเรียง
ล�าดับในระดับประเทศได้ดังนี้
1. (อันดับ 245 ของโลก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. (อันดับ 334 ของโลก) มหาวิทยาลัยมหิดล
3. (อันดับ 551-600 ของโลก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. (อันดับ 601-650 ของโลก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. (อันดับ 751-800 ของโลก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. (อันดับ 801-1000 ของโลก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน
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คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ 12 หน่วยงาน
บริการลอกต้อกระจกฟรี ช่วยเหลือประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. 
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตป ัตตานี	 ร ่วมกับ	 12	 หน ่วยงานท่ัวประเทศ
ออกหน่วยบริการลอกต้อกระจกให้แก่ประชาชนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 และเน่ืองในโอกาส	 50	 ปี	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์ 	 เ ม่ือวัน ท่ี 	 15 -17 	 กรกฎาคม	 2560
ณ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี		
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  ท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีพิธีเปิด
โครงการลอกต้อกระจกเพ่ือพ่ีน้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกต์ รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดปัตตานี 
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการลอกต้อกระจก  ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประธานจัดโครงการ
กล่าวรายงาน ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ม.อ.ปัตตานี กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกผู้ให้การสนับสนุน
โครงการ 

       ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า 
ประเทศไทยมีผู ้ป ่วยได้รับการผ่าตัด
ต้อกระจกปีละกว่าแสนราย จากสถิติ
พบว่าประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
ป ร ะ ส บ ป ั ญ ห า สุ ข ภ า พ จ า ก โ ร ค ต า
เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะผู ้สูงอายุ

ซึ่ ง มี ป ั ญ ห า สุ ข ภ า พ ด ้ า น ส า ย ต า  ส า เ ห ตุ จ า ก โ ร ค ต ้ อ เ นื้ อ
และต้อกระจก ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างปกติ  
ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันและการปฏิบัติศาสนกิจ
ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงการรักษา เช่น ฐานะยากจน 
ระบบการรักษาปกติที่ รอคิวนาน และความปลอดภัยของ
การเดินทางเนื่องจากเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า
ผู้ป่วยเข้าถึงการผ่าตัดน้อยที่สุด อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนท่ี จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์อ�านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 
ป ัตตานี  และนราธิวาส หน ่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืน ท่ี 
และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เป็นต้น  
เพ่ือเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์  แ ล ะ เ พ่ื อ ใ ห ้ บ ริ ก า ร รั ก ษ า ต า ต ้ อ ก ร ะ จ ก 
ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชาชนใน
จั งหวัดชายแดนใต ้ อัน เป ็น พ้ืนที่ เ สี่ ย ง ภัยต ่ อสถานการณ ์
ความไม่สงบ.
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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



วา
รส

าร
ข่า

วศ
รีต

รัง
เอ

กส
าร

เพ
ื่อก

าร
ปร

ะช
าส

ัมพ
ันธ

์ ม
.อ

.ป
ัตต

าน
ี

ก�า
หน

ดอ
อก

เป
็นป

ระ
จ�า

ทุก
เด

ือน
ที่ป

รึก
ษ

า
รอ

งอ
ธิก

าร
บด

ีวิท
ยา

เข
ตป

ัตต
าน

ี
ผู้ช

่วย
อธ

ิกา
รบ

ดีฝ
่าย

บร
ิหา

รว
ิทย

าเ
ขต

ปัต
ตา

นี
ผู้อ

�าน
วย

กา
รก

อง
ธุร

กา
ร

บร
รณ

าธ
ิกา

รบ
ริห

าร
นา

ยน
วพ

งษ
์ เพ

็ชร
อุไ

ร
บร

รณ
าธ

ิกา
รข

่าว
นา

งซ
ูรีย

ะห
์ โล

หะ
สัณ

ห์
กอ

งบ
รร

ณ
าธ

ิกา
ร

นา
งป

าร
ีด๊ะ

 ห
มัน

หล
ิน

นา
งส

าว
เบ

ญ
จม

าศ
 ฉ

ุ้นป
ระ

ดับ
นา

งส
าว

ฐิต
ิมา

 พ
งศ

์นว
เล

ิศป
ัญ

ญ
า

กร
รม

กา
รเ

คร
ือข

่าย
ปร

ะช
าส

ัมพ
ันธ

์ ม
.อ

.ป
ัตต

าน
ี

เจ
้าข

อง
งา

นป
ระ

ชา
สัม

พัน
ธ์ 

ส�า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี

มห
าว

ิทย
าล

ัยส
งข

ลา
นค

ริน
ทร

์ ว
ิทย

าเ
ขต

ปัต
ตา

นี
โท

ร.
 0

-7
33

1-
23

18
 โท

รส
าร

 0
-7

33
3-

51
28

E-
m

ai
l :

 p
r.p

at
ta

ni
@

g.
ps

u.
ac

.th
ออ

กแ
บบ

แล
ะจ

ัดพ
ิมพ

์
ขว

ัญ
ใจ

งา
นพ

ิมพ
์ 

โท
ร.

 0
84

-3
12

-7
71

1 
โท

รส
าร

 0
-7

43
5-

10
36

วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

 1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
  บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
  พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
  ในหลากหลายรูปแบบ
 2. สร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ ในสาขาที่
  สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้
   และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
 3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
  ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง
  ปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
  ให้แก่บัณฑิต


