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กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี

ได้รับ 2 รางวัลโครงการพัฒนางาน

	 กองอาคารสถานท่ีวิทยาเขตปัตตานี	 ส่งโครงการพัฒนางานเข้าประกวดระดับ

มหาวิทยาลัย	ได้รับ	2	รางวัล	คือโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ประดับฯ	และโครงการ

สร้างเครื่องมือถอดมูเล่	เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย

 นายจรัส ชูชื่น ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตาน ี	 แจ้งว่าตามที่

วิทยาเขตหาดใหญ่	 ได้เชิญชวนทุกคณะหน่วยงานในทุกวิทยาเขต	 ส่งโครงการ

พัฒนางานและผู้เข้าร่วมเสวนาเข้าประกวด	 เมื่อวันศุกร์ที่	 21	พฤษภาคม	 2553	

วิทยาเขตปัตตานี 	 มีหน่วยงานส่งโครงการพัฒนางานเข้าร่ วมประกวด

รวม	 3	 โครงการ	 โดย	 2	 โครงการเป็นของกองอาคารสถานที่ ฯ 	 ได้แก่ 	

โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ประดับ	 โดยใช้พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น	 เป็นต้นกล้าเข้า

ประกวดในประเภทโครงการพัฒนา	 และโครงการประดิษฐ์เครื่องมือถอด

มูเล่	 เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย	 เข้าประกวดในประเภทนวัตกรรม	 โดยทั้ง	

2	 โครงการ	 ได้รับรางวัลที่ 	 3	 ในแต่ละประเภท	 ได้รับเงินรางวัลโครงการละ	

3,000	 บาท	 โครงการพัฒนางานดังกล่าว	 ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานไม่เพิ่มคน	 ไม่เพิ่ม

งบประมาณ	แต่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลงาน

ร่วมแสดงความยินดีกับ

จุฬาราชมนตรีคนใหม่

 ดร.ยูโซะ ตาเละ	 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน	 วิทยาลัย
อิสลามศึกษา	พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัย	 ร่วมแสดงความยินดี
แก่จุฬาราชมนตรีคนใหม่	นายอาศิส พิทักษ์คุมพล	ณ	 มัสยิด
บ้านควนสันติ	 อำเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 	 เมื่อวันที่ 	 19	
พฤษภาคม	2553	

นายจรัส  ชูชื่น  
ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
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(ที่มาเวบไซต์ http://www.ohmpps.go.th/prabrmbrachowat.php?id_head=4&cg_id=583)
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ร่วมแสดงความยินดีกับจุฬาราชมนตรีคนใหม่

กองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี

ได้รับ 2 รางวัลโครงการพัฒนางาน

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา รับมอบศิลปโบราณวัตถุ

นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร จัดกิจกรรม ปลุกจิต 

คิดสื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนโทรคมนาคมให้เยาวชนสำนึก 

รู้สิทธิผู้บริโภคเทคโนโลยีโทรคมนาคม

เสริมหลักสูตรครอบครัววิถีธรรมสานสัมพันธ์ชายแดนใต้

ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

สารต้อนรับศรีตรังช่อใหม่

บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศ 

นักศึกษากองทุนเพื่อการศึกษาดีเด่น ปี 2551

แถลงข่าว การจัดงานวันกัลยาณิวัฒนา

เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ

งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสริมสร้างกระบวนการมีภาวะผู้นำของนักกิจกรรม

แนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม     

 ผศ. สมปอง ทองผ่อง 	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 รับมอบโบราณวัตถุให้แก่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	
จากคุณอรพรรณ	จรูญฉาย	และครอบครัว	ประกอบด้วย		หม้อทองเหลือง	แม่พิมพ์
ขนมไข่ทองเหลือง	 เครื่องแก้ว	 เครื่องเซรามิค	 กระเป๋าสาน	 เป็นต้น	 มีจำนวน
ทั้งสิ้น	 39	 รายการ	 เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	 2553	 ทั้งนี้สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 ขอขอบคุณ	 คุณอรพรรณ	 จรูญฉาย	 และครอบครัวที่มอบ
ศิลปโบราณวัตถุให้แก่สถาบันฯ	 ซึ่งทางสถาบันฯจะได้นำศิลปโบราณวัตถุเหล่านี้
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนารับมอบ
ศิลปโบราณวัตถุ

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้มาทำพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ประจำปี
พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ในวันนี้	 ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกคน	ที่ได้
ร่วมกันดำเนินการต่าง	 ๆ	 ด้วยดีตลอดมา	 ในการเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก.
	 การปฏิบัติพัฒนางานทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น	 กว่า
จะประสบผลสำเร็จที่น่าชื่นชมได้	 จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย	
รวมทั้งนำสิ่งที่ค้นพบมาปรับใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
ได้จริง.	 ผู้ทำงานด้านนี้	 จึงต้องมีความพากเพียร	 มีศรัทธาและเจตนาที่มั่นคง	
อีกทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ	 มีความเสียสละ	 และมีความเมตตากรุณา
ต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูง.	 ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมยกย่องอย่างจริงใจ	
กับศาสตราจารย์	 Axel	 Ullrich,	 ศาสตราจารย์นายแพทย์	 Basil	 Hetzel	 	 และ
นายแพทย์	 Sanduk	Ruit	 ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในครั้งนี้และเต็มใจ
ยินดีที่จะกล่าวด้วยว่า	 ท่านทั้งหลายนับเป็นแบบอย่างอันงดงามของบุคคลผู้ทำ
ความดีเพื่อความดีโดยแท้	 เพราะผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านได้อุตสาหะศึกษา
วิจัยและนำไปปฏิบัติจนประจักษ์ผลนั้น	 ได้ยังประโยชน์อันไพศาลให้แก่ชนทุก
ชั้นทั่วทุกส่วนของโลก.	
	 ขออวยพรให้ท่านทุกคนที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้	 ประสบแต่ความสุข	 ความ
สำเร็จและความเจริญสวัสดี	จงทุกเมื่อทั่วกัน.

(ที่มา	:	http://www.ohmpps.go.th/prabrmbrachowat.php?offset=10&cg_id=122&id_head=4)

พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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	 นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร	 จัดโครงการ	 "ปลุกจิต	
คิดสื่อ 	 สร้างเครือข่ายเยาวชนโทรคมนาคม" 	 สร้างจิต
สำนึก-เสริมความรู้สิทธิผู้บริโภคเทคโนโลยีโทรคมนาคมแก่เยาวชน
3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ด้านกลุ่มเยาวชนพร้อมขานรับนำ
ความรู้ต่อยอด-เผยแพร่ไปยังกลุ่มเยาวชนอื่น

	 จากการที่ทีม	 ICTM	 Junior	 ทีมจากนักศึกษาคณะวิทยา
การสื่อสารคว้ารางวัล	 1ใน	 20	 ทีมของประเทศ	 และเป็น	 1
ตัวแทนใน	 4	 ทีมภาคใต้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสถาบัน
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม(สบท.)	 จำนวนเงิน
หนึ่งแสนบาท	 ในการดำเนินการจัดโครงการ	 “ปลุกจิต	 คิดสื่อ	
สร้างเครือข่ายเยาวชนโทรคมนาคม”เพ่ือสร้างความรู้	ความเข้าใจ	
สร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน	 คนรุ่นใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์	 เร่ืองสิทธิผู้บริโภคและการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
สิทธิผู้บริโภคและการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ	 และสิทธิ
ผู้บริโภคและการใช้บริการระบบ	 3G	 ผ่านระบบมัลติมีเดีย	
รวมทั้ งการรู้ ทัน เท่ ากลยุทธ์ทางการตลาดของบริการ
โทรคมนาคมตลอดจนการเรียกร้องและป้องสิทธิของผู้บริโภค	
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่	1-2	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา		ณ	คณะวิทยาการ
สื่อสาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	วิทยาเขตปัตตานี	โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	76	คน

 ICTM Junior

 นายปิ ติ ชั ย 	 ชั ยศิ ริ 	 สมาชิ กที ม	
ICTM	 Junior	 กล่าวว่า	 การจัด
โครงการดังกล่าวมีเยาวชนสนใจ
เข้าร่วมในจำนวนมาก	นับได้ว่า
การจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
นั่นคือ	 สามารถที่จะปลุกจิต
ให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่องสิทธิ

ผู้บริโภคเทคโนโลยีโทรคมนาคม	
คิดสื่อคือเยาวชนสามารถวิเคราะห์

การให้บริการเทคโนโลยีโทรคมนาคมอย่างรู้เท่าทันโดยไม่ตก
เป็นเหยื่อของผู้ให้บริการ	 และสามารถสร้างเครือข่ายเยาวชน
ในการเผยแพร่สิทธิผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมที่ควรทราบ
ให้แก่กลุ่มเยาวชนกลุ่มอ่ืนๆต่อไป	 โดยการอบรมมีการให้
ความรู้ในเร่ือง	 สิทธิผู้บริโภคกับการเรียกร้อง,เทคโนโลยี 	
3G,อินเตอร์เน็ตในยุคไซเบอร์	 พร้อมทั้งมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	
การรับชมหนังสั้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม	 และ
การลงทะเบียนสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายเยาวชนโทรคมนาคม
ผ่านทางเว็บไซต์	www.ictm-junior.com

		 “ภูมิใจกับโครงการที่ได้จัดขึ้น	 เพราะน้องๆ	 สนุกกับการ
เข้าร่วมโครงการ	และสิ่งที่น้องๆ	 ได้รับกลับไปก็ล้วนเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าและสามารถนำไปใช้กับตนเองและคนรอบข้าง	 ไม่ให้
ถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม” นายปิติชัย	

ชัยศิริ	กล่าวเพิ่มเติม	 

นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร

จัดกิจกรรม ปลุกจิต คิดสื่อสร้างเครือข่าย

เยาวชนโทรคมนาคมให้เยาวชนสำนึก 

รู้สิทธิผู้บริโภคเทคโนโลยีโทรคมนาคม

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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	 นายปิติชัย	ชัยศิริ	กล่าวอีกว่า	ขอขอบคุณ	สถาบันคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	(สบท.)	ที่ได้สนับสนุนโครงการ
ดีๆทำให้ทีมได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 ให้กับเยาวชนใน	 3	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ขอบคุณอาจารย์ฐิติมา	 เทพญา,อาจารย์
ธนภัทร	 เจิมขวัญ,คณาจารย์	 บุคลากร	คณะวิทยาการสื่อสาร
สำหรับกำลังใจและคำปรึกษาที่มอบให้เสมอมา	 ขอบคุณครู
พี่ เลี้ยงที่ช่วยในการประสานงานกับนักเรียน	 และสุดท้าย
ขอบคุณน้องๆเยาวชนที่ เข้าร่วม	 ทำให้โครงการประสบ
ความสำเร็จ

	 นายสุทธิวัฒน์	 โตสมบุญ	 เจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	 กล่าวว่า	 สถาบันคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	 (สบท.)	 มีหน้าที่สร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้บริโภค	ที่ต้องตระหนักในสิทธิด้านโทรคมนาคม
ซึ่งการจัดโครงการ	 “ปลุกจิต	 คิดสื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน
โทรคมนาคม”	 เป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สบท.	 ที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิของ
ผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม	 โดยหลังจากการอบรมจะทำให้
เยาวชนกลุ่มนี้สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติจริง
พ ร้ อ มทั้ ง ถ่ า ยทอด เ ผยแพร่ ใ ห้ กั บ เ ย า ว ชนกลุ่ ม อื่ น ๆ
ได้รับทราบต่อไป

 นายสุทธิวัฒน์	 โตสมบุญ	 	 กล่าวถึงความรู้ เรื่องสิทธิ
ผู้บริโภคว่า	 การใช้บริการโทรคมนาคม	 เช่น	 การที่ผู้บริโภคใช้
บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์บ้าน	 มือถือ	 รวมทั้งบริการ
อินเตอร์เน็ต	และ	3G	 เป็นต้น	 ซ่ึงเร่ืองสิทธิผู้บริโภคโทรคมนาคม
นับว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก	 หลายคนมักมองข้าม	 เช่น	 ใน
บางครั้งที่เราถูกหักเงินครั้งละ	1-2	บาทจากผู้ให้บริการ	บางคน
คิดว่าเป็นเงินเล็กๆน้อยๆ	แต่หากเราลองย้อนคิดจะพบว่า	หาก	
1	 ล้านคนถูกหักเงินคนละ	 1	 บาท	 จำนวนเงินที่ผู้ให้บริการ
จะได้รับคือ	 1	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นยอดเงินที่มีมูลค่าสูงมาก	
ผู้ที่เสียเปรียบคือ	 ผู้บริโภค	 ดังนั้นสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม	 (สบท.)	 จึงมีหน้าที่ในการคุ้มครอง
สิทธิให้กับผู้บริโภค	 เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของ
ผู้ให้บริการ	 	 ซึ่งหากผู้บริโภคถูกลิดรอนสิทธิ์จากผู้ให้บริการ
สามารถร้องทุกข์ได้ที่	 โทร	 1200	ต่อ	สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม	 (สบท.)	 หรือ	 02-634-6000	 หรือ
ร้องทุกข์ผ่านทางอีเมล์	 Sevice@tci.or.th	 	 หรือส่งเรื่องมาที่	
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	 	 (สบท.)		
ตู้ปณ.	 272	ปณจ.สามเสนใน	 เขตพญาไท	กทม.10400	ทั้งนี้
ไม่ว่าจะร้องทุกข์ผ่านช่องทางใด	ต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน	
และเอกสารอื่นที่ เกี่ยวข้อง	 เพื่อประกอบการแก้ไข	 เรื่อง
ร้องเรียนต่อไปด้วย

 นายซุฮารี	 อารี	 (น้องดีน)	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	
5	 โรงเรียนดรุณศาสน์	 จังหวัดปัตตานี	 	 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	
กล่าวว่า	 การได้เข้าร่วมโครงการนี้ทำให้ตนมีความรู้เรื่องสิทธิ
ผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม	สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในกรณีที่ถูกผู้ให้บริการด้านโทรคมนาลิดรอนสิทธิ์ผู้บริโภค	

และยังทำให้ตนมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี	 3G	ถึงแม้ว่าปัตตานี	
จะยังไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าว	แต่ก็ทำให้ตนสามารถรู้เทคโนโลยี
ว่าในขณะนี้โลกของเรามีนวัตกรรมเทคโนโลยีไปไกลแค่ไหน

	 	 	 “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ	ประทับใจกับการจัดกิจกรรม
ของพี่ๆ	 เพราะมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีบรรยากาศที่เป็น
กันเอง	 หลังจากการเข้าร่วมโครงการ	 จะนำความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและน้องๆในโรงเรียนได้รับทราบ	ด้วยการ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร	 บุหลันบินตัง	 Bulanbintang	 ซึ่งเป็น
วารสารประจำโรงเรียน	”	น้องดีนกล่าว

 นางสาวอารีนา	แวดอเลาะ	 	 ครูโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน		
จังหวัดปัตตานี	 	 กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการว่า	
ประทับใจกับโครงการที่จัดขึ้น	 แม้จะเป็นเพียง	 2	 วัน	 แต่สิ่งที่
เด็กๆได้รับนั้นมีคุณค่า	 และทำให้เด็กๆ	 ได้รับความรู้ใน
เรื่องใหม่ที่มีประโยชน์	 ซึ่งหลังจากนี้ตนจะให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับด้วยการตั้งชมรมหรือทำ
กิจกรรมที่จะเป็นการต่อยอดความรู้ไปยังนักเรียนในโรงเรียน
ต่อไป	ทั้งนี้เมื่อทีม	ICTM	Junior	จัดโครงการเสร็จสิ้น	จะมีการ
เผยแพร่แผ่นพับความรู้ เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเทคโนโลยี
โทรคมนาคมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้ทราบ
ต่ อ ไ ป 	 พ ร้อม ท้ังนำ เสนอความ รู้สิท ธิ ผู้บ ริโภค ข้ึน เ ว็บ	
www.ictm-junior.com

นายซุฮารี	อารี

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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เสริมหลักสูตรครอบครัววิถีธรรม

สานสัมพันธ์ชายแดนใต้

ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี

เนื่องในวันฉัตรมงคล

	 ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน	 	 สำนักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
วิทยาเขตปัตตานี	 	 จัดอบรมโครงการพัฒนาชุมชนและ
การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 หลักสูตร
ครอบครัววิถีธรรม	 สานสัมพันธ์ชายแดนใต้	 	 รุ่นที่	 1		
เมื่อวันที่	27	-	29	เมษายน	2553		ณ	โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว	
อ.เมือง	 จ.ปัตตานี	 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชน
ที่กำลังจะมีครอบครัว		ครอบครัวใหม่		ครอบครัวแตกแยก	
และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้	จำนวน	100	คน

 ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 นำคณะผู้บริหารและบุคลากร	
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล	 	 วันที่	 5	พฤษภาคม	2553	
ณ	 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	 โดยในภาคเช้า
พิธีวางพุ่มเงิน	 พุ่มทอง	 และถวายราชสดุดี	 	 ภาคค่ำพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ผมขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน	ที่เข้ามา
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำ	 ในระดับภูมิภาคเอเชีย	 ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ดำรง
ด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย	 มีทักษะชีวิตสำนึกสาธารณะและสมรรถนะสากล	 เพราะเรายึดมั่นใน
พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก	กรมหลวงสงขลานครินทร์	
	 วิธีการในการเรียนรู้	 ในฐานะนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ด้วยตนเอง	ทั้งในและนอกห้องเรียนต้องมีทั้ง
ด้านความรู้	 ความสามารถ	ทักษะชีวิต	 เจตคติ	 จริยธรรม	 จึงขอให้นักศึกษาทุกท่านเพียรพยายามบ่มเพาะตนเอง
ให้เป็นคนดีของสังคม
	 มหาวิทยาลัยฯ	 มีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างบริบททางวิชาการท่ีเปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา	ด้วยมิติ	
รูปแบบภารกิจที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลาย	 เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่
แท้จริง	 มหาวิทยาลัยฯ	 ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์ของสงขลานครินทร์	 ไม่ได้เก่งเฉพาะวิชาการ
เพียงอย่างเดียว	แต่นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ทักษะชีวิต
	 จากการที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย	เพื่อที่จะออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
พร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อชุมชนสังคม	และประเทศชาติ

	 ในนามของผู้บริหาร	คณาจารย์	 บุคลากร	และนักศึกษารุ่นพ่ีทุกคน	ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่	 ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ทุกวิทยาเขต	 ทุกคน	 ด้วยความยินดียิ่ง	 ขอให้นักศึกษาใหม่	 ทุกคนจงภูมิใจในความเป็นลูก
สงขลานครินทร์	 หรือลูกพระราชบิดาเดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของวิทยาเขตใด	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นครอบครัวใหญ่	 ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกัน	แต่พวกเราทุกคนต้องผูกสัมพันธ์กัน	ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมร่วมกัน	
การไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกัน	 การลงทะเบียนเรียนร่วมกันระหว่างวิทยาเขต	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของความเป็น
หนึ่งเดียวของสงขลานครินทร์

	 สุดท้ายขออวยพรให้นักศึกษาใหม่	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคน	 จงมีสุขภาพแข็งแรง	 มีความสุข
ความเจริญและประสบความสำเร็จในการเรียน	ซึ่งเป็นความหวังอันสูงสุดของทุกคน

	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน	 สู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ด้วยความยินดีย่ิง		
การก้าวเข้าสู่ร้ัววิทยาเขตปัตตานี	 จึงถือว่าพวกเราทุกคนเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน	 จึงต้องเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน	 พร้อมท่ีจะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและสติปัญญาเพ่ือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถ่ิน		
	 หน้าท่ีของการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 คือการเรียนของนักศึกษา	 ขอให้ปรับตัว
และวิธีการเรียนรู้โดยใช้ความวิริยะอุตสาหะและศึกษาค้นคว้าเพ่ิมข้ึนจากเดิม		
	 ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน		จงประสบความสุข	ความสำเร็จ	สมหวัง		และใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	แห่งน้ีอย่างมีความสุข	และสำเร็จตามท่ีต้ังใจไว้

	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน	 กับความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
ซ่ึงเกิดจากการทุ่มเทของนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ครู	 	 การสอบผ่านในคร้ังน้ีเป็นความสำเร็จเบ้ืองต้นเท่าน้ัน		
ขอให้นักศึกษาตระหนักในหน้าท่ี	 มีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด	 ประการสำคัญ
นักศึกษาต้องใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า	 แหล่งเรียนรู้และทบทวนบทเรียนตลอดเวลา	 เ ช่ือว่า
นักศึกษารุ่นน้ีพร้อมท่ีจะดำเนินชีวิตใหม่ในฐานะการเป็นนักศึกษาและมุ่งสู่ความสำเร็จต่อไป

ผศ.สมปอง ทองผ่อง
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด

ผศ.นพพร เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ	

วิทยาเขตปัตตานี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
วัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี
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	 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้ว	 ม.อ.	 ศรีตรัง	 กว่า	 40	ปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัยของเรามุ่งมั่นต่อการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาของ	 ม.อ.	 ทุกคน	 และได้ผลิตบัณฑิตมากมายออกไปสร้างสรรค์
สังคมในทุกภาคส่วนมั่นใจว่านักศึกษารุ่นนี้ก็จะได้รับการศึกษาที่ดีเช่นเดียวกัน	 ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาหา
ความรู้	 รู้จักใช้โอกาสและเวลาอย่างมีค่าซึ่งจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาและได้รับผล
ตอบแทนที่มากกว่าใบปริญญาเพียงอย่างเดียว

	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่	 ประจำปีการศึกษา	 2553	 	 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำรงตนและด้าน
การศึกษาในมหาวิทยาลัย	 จากที่เคยประสบมาวัยเด็ก	 แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของ
การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อสังคมในภายภาคหน้า	นักศึกษาใหม่ทุกคนเริ่มต้นชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างมีสติ	มีวิจารณญาณและมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

	 นักศึกษาใหม่ทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุข	 สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาเมื่อก้าวเข้าสู่รั้ววิทยาเขตปัตตานี		
มีสติปัญญาในการไตร่ตรอง	รู้จักใช้เหตุและผล		เพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 ขอกล่าวแสดงความยินดี	 และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกสู่รั้วสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	แห่งนี้
	 การศึกษา	 คือจุดเริ่มต้นของอนาคต	 เราฝัน	 เราอยากได้อะไรเราจะต้องเริ่มต้นไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้		
ขอเพียงเราขยัน		และต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างแล้วเราจะไปถึงที่ฝัน

รศ.ดร. ปรารถนา กาลเนาวกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์		วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์ อัฏฐพล คงพัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวัฒนธรรม	วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.ดร.จำเนียร ฉุ้นประดับ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	วิทยาเขตปัตตานี

นายจรัส  ชูชื่น  
ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
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	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาช้ันปีท่ี	 1	 ทุกคณะ	 	 การเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นก้าวสำคัญท่ีจะนำไปสู่ความ
สำเร็จในชีวิต	 	 ขอให้นักศึกษามุ่งม่ัน	 ต้ังใจในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์	 ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ	
มีความซ่ือตรงต่อตนเองและผู้อ่ืนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม	จริยธรรม	สมกับเป็นชาว	ม.อ.แห่งร้ัวสีบลู

	 สุดท้ายขออวยพรให้นักศึกษาใหม่	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคน	 จงมีสุขภาพแข็งแรง	 มีความสุข
ความเจริญและประสบความสำเร็จในการเรียน	ซึ่งเป็นความหวังอันสูงสุดของทุกคน

ด้วยความปรารถนาดี

	 “คณะศึกษาศาสตร์	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ได้เข้ามาเล่าเรียน	ศึกษา	หาความรู้และพัฒนาตนเอง

เพื่อเป็นคนดี	 คนฉลาด	 และสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัว	 ชุมชน	 และประเทศชาติโดยยึดปณิธาน

พระบรมราชชนกที่กล่าวว่า	 “ขอให้ถือประโยชน์ของผู้อื่นเป็นกิจที่หนึ่ง”	”

	 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน	 สู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ขอให้นักศึกษาทุกคน
ใช้โอกาสที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยครั้งนี้	 มุ่งมั่นตั้งใจ	 ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ความพยายามของนักศึกษา	
จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและคนรอบข้าง	โดยเฉพาะพ่อ	แม่	ญาติ	พี่น้อง	ครู	ซึ่งต้องทำงานหนัก	เหนื่อย
แต่ยังให้กำลังใจกับนักศึกษา
														ขอให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาเหมือนตอนที่นักศึกษาได้รับการ
คัดเลือกเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งในอนาคต

	 ในนามของคณบดีและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์	 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่ที่ได้รับ
โอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้หาประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

	 ขอให้นักศึกษาตระหนักถึงโอกาสที่ได้รับ	 ซึ่งเป็นเพียงโอกาสส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่สังคมใน
อนาคต	นักศึกษาสามารถสร้างโอกาสได้ด้วยตนเอง	คือ	การศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อเป็นทุน
ให้กับตนเองในการแสวงหาโอกาสในสังคม

ผศ.อาริน สะอีดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	

วิทยาเขตปัตตานี

รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.อาหวัง ล่านุ้ย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ปิยะ กิจถาวร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
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ภาพเจริญ
 

ภาพอิ่มจิต

ภาพพิเชษฐ

	 ในนามผู้บริหาร	คณาจารย์	 บุคลากร	และนักศึกษารุ่นพี่ทุกคน	 	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่	 ประจำปีการศึกษา	
2553	สู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ด้วยความยินดียิ่ง

	 สถาบันการศึกษาแห่งนี	้ 	 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในทุกด้าน	ทั้งด้านกำลังคน	ทรัพยากรทางการศึกษา	
และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้

	 ระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา	 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน	ดังนั้น	 นักศึกษาจะต้องมี
การวางแผนการเรียนที่เป็นระบบ	 มีการจัดการบริหารเวลาให้เหมาะสม	 การเลือกคบเพื่อนที่ดี	 มีคุณธรรม	
การมีทักษะชีวิต	 และทักษะทางสังคม	 ประการสำคัญนักศึกษาจะต้องเรียนรู้องค์ความรู้ในหลักสูตรและนอก
หลักสูตร	เข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ตามสมควร

	 ขออำนวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน	และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

แห่งนี้	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ทุกคน	การเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา	 แตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก	 ทั้งเนื้อหาและวิธีการเรียนที่ต้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเข้าได้อีก
หลากหลายกิจกรรมเป็นเพิ่มประสบการณ์ในชีวิต	 เพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 รวมทั้ง
กิจกรรมที่จะช่วยเหลือสังคม	 ดังนั้นนักศึกษาต้องรู้จักเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจและมีความถนัด	 และรู้จัก
แบ่งเวลาการทำกิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อการเรียน.

	 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2553	ทุกคน	ในนามของคณาจารย์และบุคลากร
ของคณะวิทยาการสื่อสาร
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งในด้านอาจารย์	
สาขาวิชาที่เปิดสอน	 และสิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้	 จึงขอให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จาก
ความพร้อมเหล่านี้ให้เต็มที่เพื่อสร้างอนาคตของตน	
	 วันนี้นักศึกษาได้รับโอกาสเป็นนักศึกษาใหม่ของ	ม.อ.ปัตตานี	 	 จึงขอให้ใช้โอกาสนี้ปฏิบัติทั้งภารกิจหลักและ
ภารกิจรองด้วยความมุ่งมั่น	ด้วยความรับผิดชอบ	และไม่ละเลยที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ที่จะมีเข้ามาในชีวิต	
	 ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนอยู่ใน	ม.อ.ปัตตานี	อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ	มีพลังการเรียนรู้และพลัง
สร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

	 เมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่	 สิ่งที่คณะศิลปกรรมศาสตร์	 และคณะอื่นๆ	 	 ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ต่างรอคอย	 นั้นคือ	 	 ศรีตรังช่อใหม่	 ที่จะมาผลิบาน	ณ	 ดินแดนลังกาสุกะแห่งนี้	 	 ที่ซึ่งจะ
บ่มเพาะนักศึกษาทุกคนให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละสาขาวิชา	นอกจากนี้	 	 ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความเป็นอัตตลักษณ์ที่หลากหลาย	 	 เป็นมนต์เสน่ห์ที่ยากที่จะได้สัมผัสจากสถาบันการศึกษาใด		
และสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือ	 ขอให้นักศึกษาทุกคน	 ได้น้อมนำเอาพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก	เป็นหลักในการดำเนินชีวิต	ดังนี้

 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง   ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง
 ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง   ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้  ให้บริสุทธิ”ผศ.พิเชษฐ์  เปียร์กลิ่น

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 ณฑิตคณะวิทยาการส่ือสาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี		รับรางวัลชนะเลิศ	นักศึกษากองทุนเพ่ือการศึกษา	
ดีเด่นในโครงการ	 “นักศึกษา	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีเด่น	 ประจำปี	 2551”	 ปัจจุบันนางสาวลลิตา	 ยังปากน้ำ	
(นางสาวพัชรกัญญ์	 ยังปากน้ำ)	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขานิเทศศาสตร์	 เกียรตินิยมอันดับ	2	จากคณะวิทยาการส่ือสาร	
ในปีการศึกษา	 2551	 และปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจวิทยาการสื่อสาร	คณะวิทยาการสื่อสาร		มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา	จัดโครงการคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษา	 กองทุนฯ	 ดีเด่น	 และ	 ศิษย์เก่ากองทุนฯ	 ดีเด่น
ประจำปีการศึกษา	2551	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่นักเรียน	นักศึกษา	ซึ่งอยู่ในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
แต่มีผลการเรียนและความประพฤติดี	 ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ 	 ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง	
สถานศึกษา	 และสังคม	 และการคัดเลือกศิษย์เก่ากองทุนฯ	
ดีเด่น	เพื่อเป็นแบบอย่างด้านความประพฤติ	การประกอบอาชีพ	
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	 แก่รุ่นน้องผู้กู้ยืมเงินกองทุน	
ซึ่งการคัดเลือกดังกล่าวจัดขึ้นในระดับภูมิภาคและประเทศ
โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ระดับอาชีวศึกษา	
และระดับอุดมศึกษา	 สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	 และได้รับรางวัล
ชนะ เลิ ศนั กศึ กษากองทุนฯ 	 ดี เ ด่ น ระดับภูมิ ภาคและ
ระดับประเทศ	 ได้แก่	 นางสาวลลิตา	 ยังปากน้ำ	 (นางสาว
พัชรกัญญ์ 	 ยั งปากน้ำ ) 	 บัณฑิตคณะวิทยาการสื่ อสาร	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี	
 นางสาวพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ บัณฑิตคณะวิทยาการส่ือสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี	ผู้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศนักศึกษากองทุนฯ	 ดีเด่นระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศ	 กล่าวถึงความสำเร็จที่ทำให้ตนได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า		
เกิดจากการที่คณาจารย์และงานแนะแนวกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ	 เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของตนที่มี
จึงได้ส่งชื่อเข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งตลอดระยะเวลา	 4	 ปีที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ตนพยายาม
ที่จะเข้าร่วมทุกๆกิจกรรม	 โดยไม่คาดหวังถึงรางวัล	 แต่ทำ
ทุกอย่างด้วยความต้ังใจ	 เพ่ือเรียนรู้	และแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการทำกิจกรรม	พร้อมทั้งนำรูปแบบกิจกรรมมาปรับใช้ใน
ด้านการเรียน	 ทำให้ตนสามารถเรียนและทำกิจรรมควบคู่จน
ประสบความสำเร็จ	 จึงทำให้ตนได้รับรางวัลในคร้ังน้ี	 	 กิจกรรมท่ี
ได้ทำคือ	 การทำหน้าที่ในตำแหน่งอุปนายกกิจการสโมสร

นักศึกษา	 คณะวิทยาการสื่อสาร	 สำหรับกิจกรรมที่ภาคภูมิใจ
คือ	 การจัดตั้งกลุ่มข้าวยำละครเร่	 ซึ่งเป็นกลุ่มละครเพื่อการ
สร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนอันก่อให้เกิดความสันติใน	 3	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	การจัดตั้งกลุ่ม	ข้าวยำละครเร่	ถือได้ว่า
เป็นการนำสาขาวิชาที่ศึกษา	 ได้แก่สาขานิเทศศาสตร์	 ซึ่งเป็น
ศาสตร์ด้านการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับการแสดงละคร	โดยใช้
บทละคร	ตัวละคร	และสื่อพื้นบ้าน	อาทิ	ดิเกฮูลู	 เป็นสื่อในการ
ถ่ายทอดและส่ือสารให้ชุมชนเกิดการต่ืนตัวและพัฒนานำไปสู่
การสร้างสันติให้เกิดขึ้นในชุมชน	 ซึ่งที่ผ่านมานั้นกลุ่มข้าวยำ
ละครเร่	 ได้เดินทางไปแสดงให้คนในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงรับชม	 ซึ่งผู้คนในพื้นที่ให้การ
ตอบรับและสนับสนุนการทำกิจกรรม			
	 “ดีใจกับรางวัลได้ที่รับ	 เพราะทำให้ตนเอง	 และครอบครัว	
มีความภูมิใจ	 นับว่าสิ่งที่ตนทำมีคุณค่าและสร้างชื่อเสียงให้
แก่คณะ	ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯ	 แต่หน้าที่หลักของการเป็น
นักศึกษาท่ีดีคือการเรียน	 ซ่ึงเคล็ดลับง่ายๆ	 ท่ีจะทำให้เราเรียนดี	
คือการเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง	 เพราะนอกเหนือจากการได้รับ
ความรู้ในตำราและนอกตำราแล้ว	 สิ่งหนึ่งคือการช่วยลดเวลา
อ่านหนังสือในการสอบให้น้อยลง	 ขอฝากน้องๆ	 ตั้งใจเรียน
และหากสามารถทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วยก็จะเป็นส่ิงท่ีดี	 เพราะ
ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมนั้น	สิ่งที่เราจะได้รับคือความรู้	 และทักษะ
วิชาชีพ	แต่ประสบการณ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิต	 การเข้าสังคม
และการอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุขได้นั้นเกิดจาก
การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยที่จะเป็นตัวบ่มเพาะและ
สอนเรา	”	นางสาวพัชรกัญญ์	ยังปากน้ำ		กล่าวเพิ่มเติม
 อาจารย์จารียา อรรถอนุชิต	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 นับเป็นโอกาสของชีวิตซึ่งการได้
รับรางวัลครั้งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกได้ถึงการที่
เราเป็นคนที่มีความพร้อมและศักยภาพในการทำงานที่มี
คุณภาพ	และขอให้โอกาสครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจในการทำให้
ชีวิตมีความก้าวหน้าต่อไป	มหาวิทยาลัยฯ	อยากเห็นนักศึกษา
ทุกคน	นำข้อคิดจากรุ่นพี่ไปใช้ในการเรียนและการทำกิจกรรม
ต่อไป	 เพราะการเรียนทำให้เรามีงานทำ	แต่การทำกิจกรรมจะ
สอนให้เราทำงานเป็น

บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสาร

คว้ารางวัลชนะเลิศ

นักศึกษากองทุนเพื่อการศึกษาดีเด่น 

ปี2551

บั
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แถลงข่าว การจัดงานวันกัลยาณิวัฒนา

เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ

	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 ร่วมกับ	 งานประชาสัมพันธ์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดแถลงข่าวการจัดงาน
วันกัลยาณิวัฒนา	 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว	ประกอบด้วย	ผศ.สมปอง	ทองผ่อง 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวถึง
ที่มาของวันกัลยาณิวัฒนาและ	 ผศ.กมล	 คงทอง	 ผู้อำนวยการสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	กล่าวถึง	กิจกรรมที่จัดขึ้น	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2553	ทั้งนี้สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
กำหนดจัดงานวันกัลยาณิวัฒนา	 ในวันท่ี	 5	 มิถุนายน	 2553	 เพ่ือน้อมรำลึก
พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 โดยได้รับเกียรติจาก	ฯพณฯ นายพลากร 
สุวรรณรัฐ	องคมนตรี	เป็นประธาน	ในพิธีเปิดงาน
 ผศ.สมปอง ทองผ่อง	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวถึงความเป็นมาของวันกัลยาณิวัฒนาว่า	 เนื่องจาก
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย	 โดยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรก
ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้และได้พัฒนามาอย่าง
เป็นลำดับ	มีการปรับเปลี่ยนชื่อไปตามวาระเพื่อความเหมาะสมตามภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจด้านวัฒนธรรมในทุกๆ	 ด้าน	
ต่อมามหาวิทยาลัยฯ	 ได้ขอประทานชื่อสถาบันจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	
เจ้ าฟ้ ากั ลยาณิ วัฒนา 	 กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ นทร์ 	 โดยได้
รับประทานนามว่า “สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา” เมื่อวันที่		

5		มิถุนายน	2543		
 “วันกัลยาณิวัฒนา” เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย	 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ	พระเมตตาและเป็น
การเทิดพระเกียรติ	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ที่ทรงมีพระเมตตา

และพระกรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 อาทิ	 ทรงเสด็จเปิดอาคารวิจัยทางแพทยศาสตร์ศึกษา	ชื่อ	
อาคารรัตน์	 ประธานราษฎร์นิกร	 ทรงประทานเงินทุน	 1	 ล้านบาท	 	 เป็นการประเดิมกองทุน	 100	 ปี	
สมเด็จพระบรมราชชนก	ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนมูลนิธิทันตแพทยศาสตร์	 ให้คณะทันตแพทยศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ	พอ.สว.	 ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักด์ิกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ทรงเริ่มต้นเป็นพระอาจารย์พิเศษ	
สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส	 อารยธรรมฝรั่งเศส	 และวรรณคดีฝรั่งเศส	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2501	 จนเมื่อ
วันที่	 22	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2523	 ได้ทรงมีพระเมตตาเสด็จมาทรงสอนภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส	
ณ	 วิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่งพระเมตตาในครั้งนั้น	 ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่
คณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก	ทรงเป็นต้นแบบของครู	 ในวิธีการสอนบทกวีนิพนธ์ฝรั่งเศส
และยึดเป็นต้นแบบการสอนมาจนถึงปัจจุบัน
	 ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 6	 รอบ	ทรงได้รับการสถาปนาให้ทรงพระยศเป็น	 เจ้าฟ้า
ต่างกรม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้ทูลเชิญเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนา	  เรื่อง 
“ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคใต้” จวบจนกระทั่ง 

วันที่ 5 มิถุนายน 2543 ทรงประทานชื่อ“สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”	 ให้แก่หน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่หลักในการดำเนินงานเกี่ยวกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 รวมถึงเสด็จเยี่ยม
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ทรงงาน	ณ	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 เมื่อวันที่	
9	 สิงหาคม	 2546	 	 ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มของผู้บริหาร	 คณาจารย์	
บุคลากร	 และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 นับเป็น
พระกรุณาธิคุณต่อวิทยาเขตปัตตานี	
   ผศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตานี		
กล่าวเพ่ิมเติมว่า	 ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ 	 ที่ มีต่อมหาวิทยาลัยฯ 	 จึงได้กำหนดให้วัน ท่ี 	
5 	 มิ ถุนายนของ ทุก ปี เ ป็น 	 “ วัน กัลยาณิ วัฒนา” 	 ซ่ึ ง ใน ปี น้ี 	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้กำหนดจัดงานวันกัลยาณิวัฒนา
ขึ้นในวันเสาร์ที่	 5	 มิถุนายน	 2553	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้	
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 	
ภาคกลางวันตั้งแต่เวลา	 08.30	 น.  นายธีรเทพ	 ศรียะพันธ์ 	
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	พระสงฆ์	
10	 รูป	สวดพระพุทธมนต์	 แล้วถวายสังฆทานเป็นพระกุศล	 	 เวลา	
09.30	น.	ฯพณฯ	นายพลากร		สุวรรณรัฐ	องคมนตรี	ปาฐกถาพิเศษ	
เรื่อง	 “การถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทฯ”	 แล้วมอบโล่
ให้แก่ผู้ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์	 	 แล้วกล่าวเปิดงาน	 	 นอกจากน้ีกิจกรรมในงานยัง
ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเด็กเทิดพระเกียรติ	
นิทรรศการจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ	 และนิทรรศการศิลปกรรมไทย	
มาเลเซีย	สิงคโปร์	ครั้งที่	4		
	 ภาคกลางคืนกิจกรรมงานราตรีกัลยาณิวัฒนาเริ่มใน
เวลา	 19.00	 น.โดย	 รองศาสตราจารย์บุญสม	 	 ศิริบำรุงสุข	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวเปิดงานงานราตรี
กัลยาณิวัฒนา	 เพ่ือระดมทุนสนับสนุนการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ	ณ	 หอประชุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 การบรรเลงเพลง 
“แสงหน่ึงคือรุ้งงาม”	 โดย	 วงดนตรีออร์เคสตราเยาวชนเทศบาล
นครยะลา	 การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	 โดย	 นายทิชากร	
คุปตวาณิชย์	 	 นักร้องรางวัลชนะเลิศ	 เพลงพระราชนิพนธ์ชิงถ้วย
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และการแสดง
วงดนตรีออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา	 ร่วมกับ	 นักร้อง	
PSU	JUNIOR	FANTASIA
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	 านกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดโครงการ
เส้นทางแห่งความร่วมมือสู่โลกทัศน์นักกิจกรรมตอนประชาคม "ก่อการดี"
มีนาคม	ที่ผ่านมา	 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ตลอดจนร่วมสร้าง
ความร่วมมือในองค์กร	ในการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	
ประกอบด้วย	 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	 โดยมีจุดเน้นในกระบวนการละลาย
พฤติกรรมของแต่ละคน	 โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางทำให้รู้จักกันและกัน			
การเน้นให้ยอมรับ	 เข้าใจความแตกต่าง	และเปิดใจเข้าหากัน	รวมท้ังตระหนัก
ว่าบรรยากาศที่ดีเกิดจากทุกคนร่วมกันสร้าง		

 นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง	 นักกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่ากิจกรรมการมีภาวะผู้นำและผู้ตามที่
เหมาะสม	สู่การยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน	 การปลูกฝังความคิด
รวบยอดเก่ียวกับการแสดงภาวะผู้นำ	คุณสมบัติผู้นำ	ลักษะผู้นำ	และบทบาท
ของผู้นำและผู้ตามที่เหมาะสม	 เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข	 เน้นให้ตระหนักว่าการแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันไม่ใช่ปัญหา
ของการทำงานและทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสม	และทำความ
เข้าใจการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร	ตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี	
(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2550	 ว่าด้วยเหตุผลต้องมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 และ
หน่วยนับของแต่ละคณะและของหน่วยงานกลางที่นักศึกษาสามารถ
เข้าร่วมได้	กระบวนการทั้งหมดของการได้มาซึ่ง	Activity	Transcript			

	 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพและการส่ือสารท่ีเหมาะสม
เม่ืออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ	การพูด	การแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม
ทั้งความคิด	ภาษาที่ใช้	แววตาและท่าทางที่แสดงออก	ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา
นำไปใช้ส่ือสารกับสาธารณชนได้อย่างเหมาะสม	รวมท้ังอธิบายถึงสิทธิและ
หน้าที่ของนักกิจกรรม	 เพื่อเรียนรู้การเคารพสิทธิของตนเองและสิทธิของ
ผู้อื่น	ทำความเข้าใจกับหน้าที่ของตนเองในฐานะนักกิจกรรมตำแหน่งต่างๆ
และตระหนักถึงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับ	 มากกว่า
การเรียกร้องสิทธิของตนเอง	

	 กิจกรรมการเสริมสร้างความสำคัญวัฒนธรรมองค์กร	 ความงดงาม
ท่ามกลางการยอมรับความหลากหลาย	 เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของ
การทำงานในแต่ละองค์กรกิจกรรม	ปรับความคิด	ปรับมุมมอง	หาจุดสม
ดุลของการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข	 ท่ามกลางวัฒนธรรมองค์กรที่
แตกต่าง	 	และกิจกรรมกระบวนการนักศึกษาคือพลังสำคัญ	 เพ่ือให้นักศึกษา
ออกแบบกิจกรรมร่วมกัน	 ค้นหาผู้นำตามธรรมชาติ	 จัดกระบวนการแบบ
มีส่วนร่วมของทุกคน	 เพื่อให้คำตอบที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน	 	 การจัด
โครงการครั้งนี้นับว่าเป็นโครงการที่นักศึกษาให้ความร่วมมือและให้ความ
สนใจสำหรับนักกิจกรรม	 คาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สามารถเปลี่ยน
ความคิดสู่โลกนักกิจกรรมที่มีคุณภาพ	 ภายใต้อุดมการณ์ร่วมกัน	 คือ	
"ทำกิจกรรมไม่มีปัญหา ไม่มีศัตรู มีแต่ครูและบทเรียน"

ง
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คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เคมี-ชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช / ด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ระดับปริญญาโท
 วิธีวิทยาการวิจัย เทคโนโลยีพอลิเมอร์ เคมีประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
 เทคโนโลยีพอลิเมอร์  วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2532 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เทียบเท่าต่างประเทศ เปิดสอน
วิทยาอิสลามนานาชาติ วิทยาการอิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในต่างประเทศ บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี
 อิสลามศึกษา กฎหมายอิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 
ตะวันออกกลางศึกษา
ระดับปริญญาโท
 อิสลามศึกษา (อูศูลุดดีน ชะรีอะฮ ครุศาสตร์อิสลาม ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม)
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

คณะวิทยาการสื่อสาร
 ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น ผลิตรายการวิทยุ
และโทรทัศน์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้  ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
 นิเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการจัดการ การสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนา      
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการสร้างความ
เข้าใจและสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ
บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิจัย
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง(ต่อเนื่อง) ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์งานสังคม รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้ โดยเฉพาะการวิจัยทางด้าน
การเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้าง
ประสบการณ์ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์
 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในการสอนและฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 

บัณฑิตศึกษา
 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวัสดิการ
 หอพักนักศึกษา  11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

   

 กวา่ 40  ป ี  ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี   มุง่ผลติบณัฑติทกุระดบั  ใหม้คีวามรู ้
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ คือ การทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต  
ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์

 จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2511 ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า 40 ปี
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  (วิทยาศาสตร์) เคมี  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  (ศิลปศาสตร์) ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
  (ศึกษาศาสตร์) การประถมศึกษา คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  (ศึกษาศาสตร์) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ระดับปริญญาโท 
  จิตวิทยาการศึกษา ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน การบริหารการศึกษา ประถมศึกษา 
  พลศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพ การวัดผลและการวิจัย  วิทยาศาสตร์ศึกษา การปฐมวัยศึกษา
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา การออกแบบและระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
  การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
 คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นสถาบันที่ผลิตครูวิชาชีพและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ มีทักษะ
ทางสังคมด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
บัณฑิตจึงมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 กว่า 35 ปีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีชื่อเสียง
และความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีน ภาษาเกาหลี และ
ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมี สาขา
สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนาสังคม การจัดการสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 
การเรียนการสอนเน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
ระดับปริญญาตร ี
  ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาอาหรับ มลายูศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา 
การจัดการสารสนเทศ พัฒนาสังคม
ระดับปริญญาโท
  ภาษาไทย  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
และด้านเทคโนโลยี จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ในสาขาวิชาโทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม
ซึ่งมีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรม
อาหารทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
วิธีวิทยาการวิจัย ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีการประมง (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/ด้านการ
ผลิตภัณฑ์ประมง) 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัยที่หน่วยพยาบาล
 (2).  การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3).  กรณีป่วยมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี 
โรงพยาบาลยะลา
 (4). กรณีอุบัติเหตุมีสิทธิ์ เข้ารับการรักษา
พยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐเอกชนคลินิก
และโพลีคลินิก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1).  ทุนทำงานแลกเปลี่ยน     
 (2).  ทุนทั่วไป  
 (3). ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 เงินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละ ไม่เกิน 2,000 บาท
 กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม
ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี




