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งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน

	 รศ.ดร.ซุกรี	 หะยีสาแม	 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล านค ริ น ท ร ์	
วิทยาเขตปัตตานี	 เปิดเผยว่า	 ได้รับ
เลือกจากสมาชิกซึ่งประกอบด้วย คณบดี
จากคณะที่ เป ิดสอนด ้านการประมง
และเพาะเล้ียงสัตว์น�้าในภูมิภาคอาเซียน 

19 มหาวิทยาลัย และนอกภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย ให้เป็น
ประธานเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาทางด้านประมงของ
อาเซียน (ASEAN Fisheries Education Network- ASEAN FEN) 
ซึ่งนับเป็นประธานคนแรกของเครือข่ายดังกล่าว
 เครือข่าย ASEAN FEN ต้ังขึ้นจากแนวคิดของกลุ ่ม
นั ก วิ ช า ก า ร จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท่ี มี ค ว า ม เ ด ่ น ท า ง วิ ช า ก า ร
ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในอาเซียน โดยเห็นว่า
ในประเทศอาเซียนมีการเรียนการสอนและมีบุคลากรด้านนี้
เป็นจ�านวนมาก หากมีการรวมตัวเพ่ือท�ากิจกรรมจะเกิดประโยชน์

คณะวิทย์-เทคโน ม.อ. ร่วมกับเครือข่ายคณะประมงอาเซียน 
สานความร่วมมือวิชาการสหภาพยุโรป พัฒนาคุณภาพสัตว์น�้า

ร่วมกัน และเมื่อมีการร่วมกิจกรรมของเครือข่ายไประยะหน่ึง
ท�าให้เป็นที่รู ้จักมากข้ึน เช่นเมื่อปลายปี 2559 ได้จัดสัมมนา
ที่ประเทศเวียดนาม โดยมีมหาวิทยาลัยจาก 30 ประเทศเข้าร่วม 
เ พ่ือ พูดคุย กันในเรื่ อ งการแลกเป ล่ียนอาจารย ์  นั กศึกษา 
การจัดท�าหลักสูตรร่วมกัน จึงได้รับความสนใจจากภูมิภาคอื่น
ขอมาร่วมเป็นสมาชิก เช่น Ocean University of China ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ท่ีสุดทางด้านการประมงของจีน Hokkaido 
university ประเทศญี่ปุ่น และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 นอกจากนั้นกิจกรรมของเครือข ่าย ASEAN FEN 
ยังเป็นที่สนใจของกลุ ่มหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง
กับการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในยุโรป ซึ่งมี European 
Aquaculture University เป็นหน่วยงานหลัก จึงได้มีการร่วมกัน
จัดท�าโครงการความร่วมมือเพ่ือขอการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 
โดยใช้ชื่อโครงการ “European-Asian Innovation and Technology
Platform” หรือ EARASTIP เพ่ือสร้างเครือข่ายเพ่ือก�าหนดแผน
และนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในประเทศอาเซียนเช่นเดียวกับ
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คณะวิทย์-เทคโน ม.อ. ร่วมกับเครือข่ายคณะประมงอาเซียน 

สานความร่วมมือวิชาการสหภาพยุโรป พัฒนาคุณภาพสัตว์น�้า

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

I-WiSe อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กับความท้าทายใหม่ภายใต้มหาวิทยาลัยในก�ากับ

ขอเชิญศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และนักปั่นจักรยาน

ร่วมปั่นเพื่อน้องครั้งที่ 2  ในเดือนพฤศจิกายน 2560 

เมียนมาร์ เชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. 

หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติด้านการประมง 

และร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดหลักสูตรประมง

และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

นายกรัฐมนตรี ย�้าทุกภาคส่วนร่วมการขับเคลื่อนประเทศ 

สู่ Thailand 4.0 เพื่อน�าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ภาพเป็นข่าว

แนะน�าหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที่มีในยุโรป เนื่องจากมองว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคส�าคัญที่เป็น
แหล่งผลิตอาหารของยุโรป โดยมองเห็นโอกาสในการร่วมพัฒนา
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของอาหารสัตว ์น�้าในอนาคต
 “ โครงการ EARASTIP ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพ
ยุโรป โดยมีระยะเวลา 3 ปี เพ่ือสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนค้าขายและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันในอนาคต สิ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่ายนี้ คือการได้มีส่วนเข้าไปร่วม
ในเครือข่ายระดับนานาชาติ ท�าให้มหาวิทยาลัยเล็กๆ ที่เปิดสอนใน
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในภาคใต้ ได้เป็นท่ีรู้จักกันในสหภาพ
ยุโรปและในประเทศอาเซียน นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสของ
นักวิชาการท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมพบปะกับนักวิชาการระดับโลก
น�ามาสู่โอกาสในการขอทุนวิจัยต่อไป” คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าว

ท่านสามารถอ่านวารสารศรีตรังในรูปของวารสาร

ฉบับสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2560 และตั้งแต่ฉบับ

เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไปติดตามอ่านได้ทาง

http://pr.pn.psu.ac.th/sritrangonline/page.html
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	 ม .อ .ก� าหนดอัตลักษณ ์ นักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์	 ให ้มีความซื่อสัตย ์ 	 มีวิ นัย	 ใฝ ่ป ัญญา	
จิตสาธารณะ	หรือ	 IWiSe	 และขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษา
ตามชั้นปี	หรือที่เรียกว่า	PSU	Blue	Spirit	Model

	 ด ร . บ ดิ น ท ร ์ 	 แ ว ล า เ ต ะ	
รองอธิการบดีฝ ่ายพัฒนานักศึกษา	
วิทยาเขตปัตตานี	 แจ้งว่า บัณฑิตจาก
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ต ่ า ง เ ป ็ น ผู ้ ท่ี มี
องค์ความรู้ที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อจบการ
ศึกษาแล้วต ่างก็ออกไปท�างานรับใช ้
สังคม และพัฒนาประเทศตามหน้าท่ี 
แต ่ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ จะมีความโดดเด่นด้านการเป็นคนสู้งาน และความมี
จิตสาธารณะค่อนข้างสูง ซึ่งวัดจากผู้ประกอบการหรือนายจ้าง
ที่ ใช ้ งานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  ดั ง น้ัน
เพ่ือสร้างอัตลักษณ์และความโดดเด่นเชิงบวกให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีความแตกต่างจากนักศึกษา
สถาบันต่างๆ จึงได้ออกแบบแนวคิดที่จะสร้างอัตลักษณ์ดังกล่าวขึ้น 
โดยมหาวิทยาลัยจะระดมทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร 
และการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให ้รองรับอัตลักษณ์
ซึ่งเรียกว่า  I-WiSe(ไอไวส์) หรือ Intergrity, Wisdom, Social 
Engagement
 ความหมายของ I-WiSe ตัวอักษร	 I หมายถึง “ฉัน” และ 
WiSe ที่แปลว่า “ฉลาด” ซึ่งคือตัวย่อของ I คือ Integrity ความ
ซื่อสัตย์ มีวินัยทั้งต่อตนเอง และต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นขั้นพ้ืน
ฐานของมนุษย์ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องศาสนา หรือ
ความเชื่อ แต่การมีความซื่อสัตย์ มีวินัย เป็นองค์ประกอบของการ
เป็นคนดี ค�าต่อมาคือ Wi ซึ่งย่อมาจาก Wisdom ที่หมายถึงใฝ่ปัญญา

I-WiSe อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กับความท้าทายใหม่ภายใต้มหาวิทยาลัยในก�ากับ

เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะโลกปัจจุบันหากนักศึกษา
เรียนรู้เฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัย และเมื่อจบไปแล้วหยุดการเรียนรู้
ก็จะไม่สามารถด�ารงอยู่ในโลกในยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้ และตัวย่อสุดท้ายคือ Se หรือ Social Engagement 
คือความมีจิตสาธารณะ ซึ่งมหาวิทยาลัย ก�าหนดให้ความมี
จิตสาธารณะ เป็นค�าหลักท่ีสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย
ที่ก�าหนดว่า “ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง”  ซึ่งนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ต ่างก็ตระหนักในพันธกิจ
ข้อนี้เป็นอย่างดี
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	วิทยาเขตปัตตานี	
ชี้แจงต่อไปว่า  กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  จะท�าพร ้อมกันใน 2 ด ้านคือ 
ด้านวิชาการ คือการเรียนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนจะต้องโน้มน้าว 
หรือสอดแทรกสาระที่น�าไปสู่กระบวนการ I-WiSe และการปรับ
หลักสูตรท่ีให้เพ่ิมสาระในเรื่องความมีวินัยท้ังต่อตนเอง และ
ต่อสังคม การใฝ่ปัญญา ที่จะน�าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และความมีจิตสาธารณะหรือ  “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  
ซึ่ ง ในข ้อ นี้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  จะมี
ความโดดเด่นด้านการเป็นคนสู ้งาน และความมีจิตสาธารณะ
มากกว่าอัตลักษณ์ตัวอื่นๆ ซึ่งค�าตอบข้อนี้ได้มาจากการที่กองแผน
งานวิทยาเขตปัตตานี ได้ออกแบบเครื่องมือวัดให้ผู้ประกอบการ
หรือผู ้ใช ้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู ้ตอบ 
และประการที่สองคือกระบวนการท�ากิจกรรม ทั้ ง กิจกรรม
ในหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่จะส่งเสริมอัตลักษณ์
ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัย ได้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะท�างาน
ที่เรียกว่าคณะกรรมการบูรณาการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา 
หรือเรียกสั้นๆ ว่าคณะกรรมการบวก (+) ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการ
มาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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 ดร.บดินทร์	 แวลาเตะ	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี	แจ้งต่อไปว่า	นอกจากเรื่องอัตลักษณ์
นักศึกษาแล้วก็ยังมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษา
ตามชั้นปี หรือที่เรียกว่า	PSU	Blue	Spirit	Model ซึ่งก�าลังขับเคลื่อน
ไปสู่ภาพใหญ่ระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขตท่ีมีระบบ PSU 
System ในการรองรับการขับเคลื่อนอยู่แล้ว กล่าวคือ การขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนานักศึกษาตามชั้นปี โดยนักศึกษาชั้นปี 1 เราจะ
พัฒนาความพร้อม หรือท่ีเรียกว่า Learner awareness หรือการ
ตระหนักรู ้ของนักศึกษา เด็กจะต้องรู ้ว ่ามาเรียน ม.อ.เพ่ืออะไร 
จะใช้ชีวิตอยู่กับเพ่ือนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างไร 
ซึ่งเราใช้หลัก 3 L  คือ Ready	to	LIVE คือพร้อมที่จะอยู่ในสังคมที่มี
ความแตกต่างท้ังในความคิด ความเชื่อ การเข ้าใจโลกแห่ง
พหุวัฒนธรรม สามารถอยู ่ร ่วมกันได้กับผู ้อื่นอย่างมีความสุข 
L ตัวที่สองคือ Ready	to	LEARN	  พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้
ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้วิถีแห่งอุดมศึกษา 
และ L ตัวสุดท้ายคือ Leady	 to	 LOVE คือพร้อมท่ีจะรักตัวเอง 
พร้อมที่จะรักเพ่ือนมนุษย์ และพร้อมท่ีจะรักสถาบันสงขลานครินทร์
ด้วย ซึ่งตอบโจทย์ว่าท�าไมเราต้องประชุมเชียร์ ท�าไมเราต้อง
ร ้องเพลงมหาวิทยาลัย เพราะเราจะต ้องปลูกฝ ังสิ่ ง เหล ่านี้
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้รู้สึกผูกพันกับสถาบันแห่งนี้ให้ได้ 
 ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เราใช้ค�าว่า Community		and	
Cultural	 Engagement เด็กต้องรู้จักสังคม รู้จักสิ่งแวดล้อมรู้ว่า
ชุมชนหรือสังคมต้องการอะไร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ต้องเข้าใจรากเหง้า
ของตนเอง เข้าใจและเรียนรู้ลักษณะความจริงของสังคมโดยรอบ 
ผ่านกระบวนการการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลเพ่ือท�าความรู ้จักสังคม
ซึ่งในขณะน้ีวิทยาเขตปัตตานีได้ท�างานร่วมกับมูลนิธิปิดทอง
หลังพระ เพ่ือร่วมกันผลักดันตามแผนงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พตชต.) ประกอบได้ด้วย 6 ต�าบล
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขณะนี้นักศึกษาได้ลงไป
ท�างานในพื้นที่แล้ว 
 และส�าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 เราใช้ค�าว่า	 Grobal	
Discovery คือการสัมผัสโลกกว้าง ไม่ใช่แค่รู้จักจังหวัดท่ีเป็นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัย แต่หมายถึงต้องท�าความรู ้จักต่างภูมิภาค 
รู้จักต่างประเทศ และรู้จักโลก การสร้างความตระหนักรู้เรื่องทักษะ

ทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นภาษา
ของชาวโลกแล้ว มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้รู้จัก
เรียนรู้ภาษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนการพัฒนา
สมรรถนะสากล การสร้างความเป็นพลเมืองโลกที่ดีหรือ Active	
Citizen ซึ่งเชื่อว่าทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ส�าคัญส�าหรับการใช้ชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 
 ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เราใช้ค�าว่า	 Job	Orientation	
คือความพร้อมสู่วัยท�างาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะผู้น�า เรียนรู้
การเขียนประวัติส่วนตัวเพ่ือการสมัครงาน การให้ความรู้และ
ค�าแนะน�าเรื่องการสมัครงาน แนะน�าผู้ประกอบการ การเรียนรู ้
การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเมื่อดูจากจ�านวนผู้จบการศึกษาแต่ละปี
ซึ่งมีประมาณ 2.8 ล้านคน ในจ�านวนนี้เพียง 1.5 ล้านคนเท่านั้นที่ได้
ท�างานในระบบ อีก 1.3 ล้านคน ไม่ได้ท�างานผ่านในระบบองค์กร 
ซึ่งบัณฑิตกลุ ่มน้ีสุ ่มเสี่ยงต่อการตกงาน ดังน้ันเราจะแก้ปัญหา
บัณฑิตของเราด้วยการให้บัณฑิตสามารถสร้างงานขึ้นมาเองได้ 
เพราะโลกยุคใหม่มีงานอีกหลากหลายชนิดเกิดขึ้นมา ซึ่งเมื่อ
สิบกว ่าป ีก ่อนงานในลักษณะไม่มีให ้เห็น เช ่น การขายของ
โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน แต่มี Homepage หรือขายของผ่านโซเซียล
มีเดียแทน จริงๆแล้วเขาต้องมีทักษะผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะขาย
สินค้าทางอินเตอร์เน็ต หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเราจะต้อง
เปิดโลกทัศน์เหล่าน้ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
 มหาวิทยาลัยเชื่อ เหลือเกินว ่ากระบวนการพัฒนา
นักศึกษาอย่างเป็นระบบในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามท่ีได้
ออกแบบข้างต้นน้ี นักศึกษาที่จบออกมาเป็นบัณฑิตจะสามารถ
ด�ารงชีวิตในท่ามกลางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ีได้ 
แต่อย่างไรก็ตามการด�าเนินการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดข้ึนจริงยังเป็น
เรื่องที่ท้าทายความสามารถของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลง
ครั้งน้ีสอดคล้องกับการท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก้าว
ไปสู ่มหาวิทยาลัยในก�ากับ ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอดีต
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ครบ 50 ปี ในปี 2560 กับอนาคต
ท่ีมหาวิทยาลัยต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน เป็นท่ียอมรับ
ตลอดจนเป็นที่พึ่งของสังคมมากยิ่งขึ้นด้วย.
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ขอเชิญศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และนักปั่นจักรยาน
ร่วมปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2  ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัด
กิจกรรมปั่นจักรยาน	 “ปั่นเพื่อน้องครั้งที่	 2”	 ในวันเสาร์ที่	 11	
พฤศจิกายน	2560	ระยะทางประมาณ	50	กิโลเมตร	เพื่อรณรงค์
มหาวิทยาลัยสีเขียว	 เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย	
และวันรูสะมิแล
	 ดร.บดินทร์	 แวลาเตะ	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี	 ประธานจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน	
“ปั่นเพ่ือน้อง	 ครั้งท่ี	 2”	 	 ชี้แจงว่า	 เน่ืองในโอกาสที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จะมีอายุ 50 ปี ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ดังนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงก�าหนดจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ป ี  ม.อ. 
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2560 - 13
มีนาคม 2561 และหน่ึงในกิจกรรมน้ันคือการจัดกิจกรรม
ปั ่นเ พ่ือน ้อง PSU Bike Tour ครั้ง ท่ี  2 และเนื่องจากวันที่ 
9 พฤศจิกายน ของทุกปีตรงกับวันรูสะมิแล ซึ่งเป็นวันที่คณาจารย ์
และนักศึกษารุ่นแรก เดินทางมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีต�าบล
ที่ต้ังอยู่ที่ต�าบลรูสะมิแล ดังนั้นเพ่ือระลึกถึงการมาอยู่ที่วิทยาเขต
ปัตตานี และเพ่ือย้อนรอยการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ในอดีต
ด้วยการปั ่นจักรยานไปยังชายหาดตะโละกาโปร์ ท่ีเรียกกันว่า 
Bike Tour จึงได้ก�าหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน PSU Bike Tour 
ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เส้นทางจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปยังหาดตะโละกาโปร์ 
อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และปั ่นกลับมายังมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมระยะทาง
ประมาณ 50 กิโลเมตร 
 รองอธิการบดีฝ ่ายพัฒนานักศึกษา	
วิทยาเขตปัตตานี		ชี้แจงต่อไปว่า	การจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยาน PSU Bike Tour ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Green and Clean Campus
หรือมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้
จักรยาน และลดการใช้รถจักรยานยนต์ ตลอดจน
เ พ่ือส ่ ง เส ริมสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลัย และประชาชน  และหารายได้มา
สนับสนุนโครงการปั ่นเพ่ือน้อง ด ้วยการจัดหา
จักรยานให ้ นักศึกษาใช ้ป ั ่นในชี วิตประจ�าวัน 

นอกจาก น้ีในการรับน ้องใหม ่ ร หัส  60  ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ที่จะเปิดเทอมในเดือนสิงหาคม 
2560 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก�าหนดจัดกิจกรรมการปั ่นจักรยาน
ชมร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองปัตตานี เพ่ือให้น้องใหม่เรียนรู้
ส ถ า น ที่ ส� า คั ญ ๆ  ข อ ง จั ง ห วั ด ป ั ต ต า นี  แ ล ะ เ พ่ื อ ย ้ อ น ร อ ย
การรับน้องใหม่ของวิทยาเขตปัตตานีในอดีตกับการปั่นจักรยาน
Bike Tour อีกทั้งรณรงค์ให้นักศึกษาหันมาใช้จักรยานมากขึ้น ท้ังน้ี
กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ได้ด�าเนินการเร่ืองน้ี
อย่างจริงจัง มีการจัดตั้งศูนย์บริการจักรยานหรือ Sika Center 
ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อีกด้วย
 รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดกิจกรรมปั่นเพ่ือน้องครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 19 มีนาคม 2560 เส้นทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตป ัตตานี  ไปยังหาดตะโละกาโปร ์  อ�า เภอยะหริ่ ง 
จังหวัดปัตตานี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งน้ันประสบความส�าเร็จ
เป็นอย่างดี มีประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมปั่นจักรยานประมาณ 
400 คน สามารถจัดหาจักรยานให้นักศึกษาได้จ�านวน  59 คัน  
ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอเชิญ
ชวนนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าทุกรุ่น และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมได้ปั่นจักรยาน PSU Bike Tour ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์
ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งรายละเอียดของการจัดงานจะได้แจ้ง
ให้ทราบในโอกาสต่อไป.
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เมียนมาร์ เชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. 
หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติด้านการประมง 
และร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดหลักสูตรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 และประธานเครือข่าย
สถาบันการจัดการศึกษาด้านประมงของอาเซียน	 ได้รับเชิญจาก	
University	 of	 Yangon	 เพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานานาชาติ
ด ้านการประมง	 International	 fishery	 symposium	 2018	
และร่วมร่างหลักสูตรด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ให้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยของเมียนมาร์	

	 รศ.ดร.ซุกรี	 หะยีสาแม	 คณบดี
คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบัน
การจัดการศึกษาด้านประมงของอาเซียน
(ASEAN	 Fisheries	 Education	 Network-
ASEAN	 FEN)	 ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย	

มหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ในภู มิภาคอาเซียน	 23	 มหาวิทยาลัย	 และนอกภู มิภาค
อีก	 3	 มหาวิทยาลัย	 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 
ได ้ร ่วมกับรองอธิบดีกรมอุดมศึกษาแห่งเมียนมาร ์  รองอธิบดี
กรมประมงเมียนมาร์ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเมียนมาร์
จ�านวน 10 แห่ง ผู้แทนจากสหภาพยุโรป ผู้แทนจากโครงการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้าอย่างย่ังยืนของประเทศพม่า หรือ Myanmar sustainable 
aquaculture program ที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ตลอดจน
ประธานสมาคมการประมงแห่งเมียนมาร์และคณะ 
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ได้แสดงความจ�านงขอรับ
เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานานาชาติด้านการประมง International fishery 
symposium 2018 ณ กรุงย่างกุ ้ง ในปี พ.ศ. 2561 และจะมี
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศเมียนมาร์ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย ท้ังนี้
เน่ืองจากได้เล็งเห็นความส�าคัญของการจัดสัมมนาในระดับนานาชาติ
ว ่า เป ็นสิ่ งจ�า เป ็น ย่ิง ท่ีจะน�านักวิชาการโดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของโลก เข้ามาเย่ียมและแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับเมียนมาร์ภายหลังจากได้มีรัฐบาลใหม่ ที่มีความพร้อม
จะท�างานด้านวิชาการร่วมกับต่างประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลปัจจุบัน
เน้นความส�าคัญกับการปฏิรูปการศึกษา และนโยบาย Blue economy 
หรือเศรษฐกิจสีน�้าเงิน ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจท่ีมีที่มามาจากทะเล 
ได ้แก ่ การประมง  การ เพาะ เลี้ ย งสัตว ์น�้ า  และการค ้ าขาย 
ที่เกี่ยวข้องกับทะเล ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ก�าลังด�าเนินการในขณะนี้
 นอกจากนั้น ยังได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียม
การจดัท�าหลกัสตูรการศกึษาทางด้านการประมง และเพาะเลีย้งสตัว์น�า้
ในระดับที่สูงมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากประเทศเมียนมาร์ซึ่งมีประชากร 

50 กว่าล้านคน มีมหาวิทยาลัย 170 แห่ง แต่เปิดสอนหลักสูตร
ด ้ านการประมง เ พียงสามแห ่ ง เท ่ า น้ัน  หลายมหา วิทยาลัย
จึงให้ความส�าคัญกับการเปิดหลักสูตรใหม่ และในขณะเดียวกับท่ี
เขามีสถิติการจับสัตว์น�้าสูงมากคือ มีอัตราการจับสัตว์น�้า 2.7 ล้านตัน
ต่อปี ขณะท่ีไทยมีเพียง 1.5 ล้านตัน และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ามีปริมาณเกือบ 1 ล้านตันต่อปี สูงกว่าไทยนิดหน่อย ทรัพยากร
เหล่าน้ีเขาส่งออกเป็นวัตถุดิบ เขาจึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาการจับ
สัตว์น�้าและการแปรรูป ในขณะที่เขาไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
 เมียนมาร์มีชายฝั ่งทะเลยาวกว่า 2,000กิโลเมตร เขามี
เกาะแก่งจ�านวนมาก จึงมีความจ�าเป็นต้องเล่นเร่ือง Blue Ocean
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หลักสูตรจึงต ้องพัฒนาให้เร็ว 
หลักสูตรใหม่ท่ีก�าลังจะร่างควรจะให้มีความเหมาะสมกลมกลืน
กับประเทศในอาเซี่ยน และสอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือให้
มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศในอาเซียน สามารถถ่ายโอน
หน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ผู ้ ท่ีจบการศึกษาสามารถ
ไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้  และนับเป็นครั้งแรกท่ีรัฐบาลเมียนมาร์
ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของเมียนมาร์ ตลอดจนนานาชาติเข้ามา
มีส ่วนร ่วมในการออกแบบหลักสูตร ดังนั้น เราจึงพร ้อมที่จะ
สนับสนุนให ้ เมี ยนมาร ์ ได ้ศึ กษาหลักสูตรของมหา วิทยาลัย
สงขลานครินทร์ หรือหลักสูตรของเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษา
ด้านประมงของอาเซียน หรือต้องการผู้เชี่ยวชาญออกแบบหลักสูตร 
หรือมาดูงานเราก็พร้อม 
 เมียนมาร์เป็นโอกาสของไทยในธุรกิจการประมง เขามีฐาน
ทรัพยากรทางการประมงที่เข้มแข็งมาก ด้านการศึกษาเขาจะเติบโต
ได้กว่าน้ีมากเพราะฐานทรัพยากร ดังน้ันหากเขาต้องการจะส่ง
นักศึกษามาเรียนท่ี ม.อ. หรือการที่อาจารย์ของเราจะไปช่วยท�าวิจัย 
หรือช่วยสอน ความสัมพันธ์นี้จะส่งผลในระดับประเทศ เมื่อเศรษฐกิจ
ของเพ่ือนบ้านดีข้ึนก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของเราดีข้ึนด้วย การช่วย
เมียนมาร์ในด้านหลักสูตรการศึกษาด้านการประมงจะเป็นหนึ่งในเร่ือง
การศึกษาเ พ่ือการทูต หรือ educat ion diplomazy คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าว.
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นายกรัฐมนตรี ย�้าทุกภาคส่วนร่วมการขับเคลื่อนประเทศ 
สู่ Thailand 4.0 เพื่อน�าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เดินทาง
ปาฐกถาพิเศษ	 และเย่ียมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ในภาคใต้	ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	เมื่อเช้าวันที่	
24	พฤษภาคม	2560
 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560  ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้เดินทางมาปาฐกถาในหัวข้อ “การขับเคลื่อน	 Thailand	 4.0
ในภาคใต้”	 พร้อมคณะประกอบด้วย	 ดร.อรรชกา	 สีบุญเรือง	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุวิทย	์	
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี นายสุธี	 มากบุญ	
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย หม่อมหลวงปนัดดา	 ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 พล.อ.วิลาศ	 อรุณศรี	
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมต่างๆ อีกหลายท่าน ร่วม
เดินทางมาเย่ียมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ โดยมี
นายทรงพล	สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้า
ส่วนราชการ 	 รศ.ดร.ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พร้อมคณะผู ้บริหารนักวิชาการมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์  ผู ้ สนใจ ตลอดจนนักศึกษาและนักเรียน 
ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการปาฐกถา ประมาณ 2,000 คน

	 น า ยท ร งพล 	 ส ว า สดิ์ ธ ร ร ม
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสงขลา	 กล ่าว
ต ้อนรับโดยกล่าวถึงศักยภาพของ
จั งหวั ดส งขลา ท่ี ส ามา รถสนอง
นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ทั้งในด้านการ

เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภาคใต้ ในด้านที่ตั้งซึ่งมีพ้ืนท่ี
ติดกับประเทศมาเลเซีย ด้านการขนส่งซึ่งมีส่ิงอ�านวยความสะดวก
ในการขนส ่ง สินค ้าทั้ งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
และท่ีส�าคัญ จังหวัดสงขลามีสถาบันการศึกษาชั้นน�าที่ช่วยกัน
ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยการวิจัย สร้างนวัตกรรม และน�าไปสู ่
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ”
	 ร ศ . ด ร . ชู ศั ก ดิ์ 	 ลิ่ ม ส กุ ล	
อธิ ก ารบดีมหาวิ ทยาลั ยสงขลา
นครินทร์	กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
ภาคใต้ ได ้ขับเคลื่อนการศึกษาด้วย
งานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ และเพ่ือ
ให้ได้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ ช่วยพัฒนา
ต่อยอดขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย 
“ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล ซึ่งส่วนหนึ่งได้น�ามาจัดแสดง
ในครั้งน้ี โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ”
Bio-based Economy เน้นด้านการเกษตรและทรัพยากร เทคโนโลยี
ชีวภาพและการแปรรูปอาหาร ระบบสาธารณสุขและการส่งเสริม
สุขภาพครบวงจร และพลังงาน “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” Creative 
Economy เน้นการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
และอนุรักษ์ และศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ “เศรษฐกิจดิจิตอล” Digital 
Economy เน้นด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ การเชื่อมโยงทุก
ส่ิงสู่โลกอินเตอร์เน็ต การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการให้
บริการธุรกรรมการเงิน ระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต์ โดยมุ ่งสู ่
การเป็นผู้น�าในเรื่องทะเล ชายฝั่ง และยางพารา นอกจากน้ันยังมี
นิ ท ร ร ศ ก า ร  “ ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ช า ย แ ด น ใ ต ้ ” 
และ  “นิทรรศการของอุทยานวิทยาศาสตร์”  
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 พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี		กล่าวถึง
การขับเคลื่อน	 Thailand	 4.0	 ในภาคใต้ว่า การขับเคลื่อน
Thailand 4.0 ในภาคใต้ เป็นเป้าหมายของคนไทยและประเทศไทย
ที่ จะไปให ้ ถึงอนาคต ซ่ึงคนไทยทุกคนจ�า เป ็นต ้องช ่วยกัน 
และร่วมมือกันท�างานให้ไปถึงเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่
ในวัยก�าลังศึกษาในวันน้ี ซึ่งจะเป็นผู้ที่อยู่ในยุคของ Thailand 4.0 
อย่างแท้จริงในวันข้างหน้า ทั้งน้ี Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์
เชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
จากรูปแบบเดิม ไปสู ่รูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เป็นประเทศที่มีรายได้
สูงและกระจายไปสู ่ทุกภาคส่วน โดยเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
เป็น “ท�าน้อย ได้มาก” ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างสังคม
คุณภาพ และมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
รัฐบาลจึงได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยเพ่ือเปลี่ยนประเทศ
ไปสู่ยุค Thailand 4.0 ท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ 
เป ็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น โดยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม
ไปสู ่การเกษตรแบบสมัยใหม่เน้นเรื่อง การบริหารจัดการและ
การน�าเทคโนโลยีมาใช ้ เ พ่ือให้เกษตรกรมีรายได้มากย่ิงข้ึน 
ผู้ประกอบการเปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่ Smart Enterprises 
และ Startup ท่ีมีศักยภาพสูง ในขณะที่แรงงานก็จะเปลี่ยนจาก
แรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะ
ที่สูงขึ้น   รัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 
โดยมุ ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส ่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบัน
การศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ รวมท้ังยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเ พียงและศาสตร ์ ของพระราชาเป ็น พื้นฐาน
ในการพัฒนา และใช้ความได้เปรียบของประเทศไทยในความหลากหลาย
เชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม เป็นปัจจัยส�าคัญ
ท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ ตลอดจนยึดหลักการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน และเชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก  
 ทั้ ง นี้ ในป ัจจุบันประเทศไทยก�าลังเดินหน ้าสู ่  4 .0
โดยประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาจาก 1.0 คือการใช้แรงงาน ส่วน 2.0 
คือการน�าเครื่องจักรกลขนาดเบามาใช้ในการผลิต 3.0 เป็นการใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่ และ4.0 เป็นการน�าเทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาใช้เพ่ือการพัฒนาประเทศ และการด�ารงชีวิต การจะพัฒนา
ประเทศไปสู่ 4.0 จึงเป็นการขับเคล่ือนร่วมกันตั้งแต่ 3.0 ,2.0 และ 
1.0 เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพ่ือให้มีรายได้มากข้ึน 
ทั้งนี้ต้องปรับกระบวนการทั้งประเทศ การจะปรับเปลี่ยนประเทศไทย
สู่ Thailand 4.0 น้ันจ�าเป็นต้องน�าความรู้ ท่ีได้จากผลงาการวิจัย
และพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษามาใช ้ ให ้สอดคล ้อง กับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ 84 ปีท่ีผ่านมาเราไม่มียุทธศาสตร์ประเทศ 
เราติดกับดักตัวเอง เป ็นประเทศที่มีรายได ้ปานกลาง ท้ัง ท่ี
ธนาคารโลกได้แนะน�าแล้ว แต่เราไม่ได้น�ามาปรับแก้ เราต้องท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ท้ังน้ีไม่ใช ่ท�าในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง 
แต่ต้องท�าโดยภาพรวม การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจสู่ยุคใหม่
เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
	 พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	กล่าวเพิ่มเติมว่า
ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ก ่อตั้งมา 50 ปี 
ในปี 2561 ตลอดระยะเวลา5 ทศวรรษมหาวิทยาลัย ได้ขับเคลื่อน
การศึกษาท้ังด้วยงานวิจัยอันเป็นพ้ืนฐานในการท�าให้เกิดนวัตกรรม
ต่างๆ โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านการเกษตร เช่น นวัตกรรม
ยางพาราที่มีความโดดเด่น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน�้ามัน 
อาหารทะเล พลังงาน และวัสดุชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งเรื่องน้ีรัฐบาล
จะน�าไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น และขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา
สู่การผลิตให้ได้ ซึ่งภาคใต้ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพมีอัตลักษณ์
ของตนเอง มีความโดดเด ่นและความหลากหลายทางด ้าน
ศิลปวัฒนธรรม ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว และความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สิ่งเหล่าน้ี
ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของภาคใต้ และสอดคล้องกับแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล สิ่งส�าคัญ
ต้องสร้างความปลอดภัยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้ได้ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันเพ่ือลดความขัดแย้งทางการเมือง สร้างการพัฒนา
และสร ้างการรับรู ้ และความเข ้าใจที่ ถูกต ้อง  เ พ่ือร ่ วมกัน
ขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าต่อไปได้ “ขอความร่วมมือกับพลัง
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ทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาภาคใต้ไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีส�าคัญของการพัฒนาภาคใต้ไปสู่ Thailand 4.0 
และหวังว่านักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ จะเร่งศึกษาเรียนรู้
เ ก่ียว กับเป ้าหมายของประเทศ สนับสนุนการด�า เนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ รวมท้ังพยายามมองหาโอกาสจากสิ่งท่ีก�าลัง
จะเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเองและศึกษาเรียนรู ้ในการท�ากิจกรรม
ต ่ างๆ  ที่ เป ็นประโยชน ์นอกห ้อง เ รี ยน  รู ้ จั ก คิดวิ เคราะห ์
อย่างเป็นระบบ ปรับตัวเรียนรู ้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและ
ใช้สื่อโชเชียลมีเดียอย่างรู ้เท่าทัน รวมถึงการรู ้จักใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู ่ไทยแลนด์ 4.0 อันจะท�าให้ประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่ง
และย่ังยืนต่อไป” พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 กล่าวเพ่ิมเติม
 จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ชมนิทรรศการ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มคือ  กลุ่มงานวิจัย
ยางพารา กลุ่มปาล์มน�้ามัน กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ กลุ่มเศรษฐกิจดิจิตัล กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
กลุ่มความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนใต้ นิทรรศการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ในช่วงบ ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเย่ียมชม
ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากร ธรรมชาติ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการจ�าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าประเภทอาหารที่มี
ความปลอดภัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยและท่ัวไป ด�าเนินงาน
โดยมุ ่ ง เน ้นการสร ้างแนวปฎิบัติ ท่ีดี ให ้แก ่ ผู ้จ�าหน ่าย ด ้าน
ความปลอดภัยทางอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เคยได้รับ
คัดเลือกให้เป็น ตลาดนัดต้นแบบของจังหวัดสงขลา ในโครงการ
ห น่ึ งจั งห วัดตลาดนัดต ้นแบบจากส� า นักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติบัตรตลาดปลอดโฟม 100% ตลาดนัด
น่าซื้อ ระดับดีมากจากกรมอนามัย และได้รับการส่งเสริมเป็น 
“ตลาดต้องชม” จากการกระทรวงพาณิชย์ มีการน�าเทคโนโลยี
ช่วยส่งเสริมการขาย เช่น การขายของทางไลน์ และสนับสนุน
การท�าเกษตรออแกนิคให้กับกลุ่มธุรกิจเกษตรชุมชน.
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   เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน
วันกัลยาณิวัฒนา ประจ�าปี 2560 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีทรงมีพระเมตตาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ผศ.พัชรียา ไชยลังกา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีท�าบุญ 3 ศาสนา 

   คณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตป ัตตานี  ประกอบด ้วย ผศ.ดร.  มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ และนายสุรเดช ทองบุญชู 
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เดินทางเยือน Jiangxi Normal University เมื่อวันท่ี 1 – 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็น
การเยือนในส่วนของ Executive Visit ประจ�าปี ภายใต้ความร่วมมือ (MoU) ของท้ังสองมหาวิทยาลัย มีการเจรจรความร่วมมือ
ทางวิชาการทาง ทัศนศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนรู ้ในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของมณฑลเจียงซี
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   ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ก อ ง แ ล ะ หั ว ห น ้ า ง า น ใ น  5  ก อ ง
ของส�านักงานอธิการบดี วิทยาเขตป ัตตานี รวม 20 ท ่าน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส�านักงานอธิการบดี 
วิทยาเขตปัตตานี ประจ�าปี 2560 เข้ารับการอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมที่Massey University  Palmerston North, New Zealand
เมื่อวันที่ 27 เมษายน -14 พฤษภาคม 2560

   คณบดี และ ผู้แทนจาก Faculty of Education, National University of Laos จ�านวน 8 ท่าน เดินทางมาเย่ียมชมและศึกษา
ดูงานโครงการ Visiting Faculty of Education, National University of Laos ภายใต้หัวข้อ Life-Long-Learning ICT และ Library 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เมื่อวันท่ี 21-25 พฤษภาคม 2560 และเมื่อวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร ์  วิทยาเขตป ัตตานี  จัดเ ล้ียงรับรองและร ่วมแข ่ง เปตองกระชับมิตรกับทีมบุคลากร
ของวิทยาเขตปัตตานี ที่สโมสรบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี

   ประชุมเตรียมการจัดอบรมและนิทรรศการ	 “การช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์”	ณ	ม.อ.ปัตตานี
 เมื่ อ วันที่  12  พฤษภาคม 2560 ท่ีห ้องประชุมส�า นักงาน
อธิการบดี ม.อ.ปัตตานี พล.ต.ต.นายแพทย์โสภณ กฤษณะรังสรรค์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทย นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคม
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. คุณนันทนา มีประเสริฐ อุปนายกสมาคม
ศิษย์เก่า ม.อ.ปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารม.อ.ปัตตานี น�าโดย 
รศ.ด่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และผู้บริหาร
ของโรงพยาบาลป ัตตานี  ร ่ วมประชุมเ พ่ือ เตรียมการจัดอบรม
และจัดนิทรรศการ “การช ่วยชี วิตขั้น พ้ืนฐานส�าหรับประชาชน
และส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์” ในอนาคตต่อไป .

   นักศึกษาสาขา วิชา  Co-Cur r icu la r  Ac t i v i t i es
ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี  ร ่วมถ่ายทอดผลงานศิลปะแต่งแต้มสีสัน
บนฝาผนัง ปรับภูมิทัศน ์มหาวิทยาลัยให ้สวยงาม เมื่อ วันที่ 
17 พฤษภาคม 2560 เป็นการฝึกทักษะทางด้านศิลปะ รวมทั้งพัฒนา
การด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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   อาจารย์นวมน จันทร ์กลิ่น ผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ ่ายศิษย์เก ่าสัมพันธ ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี  พร ้อมด้วย
คณะท�างานในโครงการ PSU 4 SE กิจกรรมนางฟ้าชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตปัตตานี และผู ้ ส่ือข ่าว
จากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ลงพ้ืนท่ีมอบแผ่นเจลป้องกันแผลกดทับแก่ผู้ป่วยแผลกดทับใน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และ อ.รามัน 
จ.ยะลา จ�านวน 14 แผ่น เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560  โดยแผ่นเจลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาค เพื่อการด�าเนินการตามโครงการ PSU 4 SE กิจกรรมนางฟ้าชุมชน  

   หน่วยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถ่ิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบางลาง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2560 โดยมี
การฝึกอบรมการตรวจวัดและประเมินคุณภาพน�้าทางกายภาพ, อบรมตรวจวัดและประเมินคุณภาพน�้าทางชีวภาพ, อบรมให้ความรู้
ด้านพืชพรรณในเขตอุทยานฯ พร้อมกับการจ�าแนกชนิดนกในเขตอุทยานฯ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือ วิธีการติดตาม
ด้านพืชพรรณและประเมินคุณภาพน�้าทางกายภาพ ชีวภาพได้อย่างถูกต้อง แม่นย�าส�าหรับในการเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ต่อไป

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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คณะวิทยาการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี
   • (นิเทศศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นิเทศศาสตร์
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) ได้แก่  ทัศนศิลป์, ศิลปะประยุกต์
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (รัฐศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ การปกครอง, การปกครองท้องถิ่น , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาตรี
   • (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
 

บัณฑิตศึกษา

 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
http://www.grad.psu.ac.th  โทรศัพท์ : 0 7442 9084 

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

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

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • (ศิลปศาตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)   ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , 
หลักสูตรและการสอนการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  ได้แก่  จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี  
  • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ครูหลังสำาเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรสภา
 เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษามลายู, มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาสังคม
  • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ , เศรษฐกิจอาเซียน
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่ ภูมิศาสตร์  
  • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   
  • (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) ได้แก่  สังคมสงเคราะห์  

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ได้แก่  เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์และ
การกำาหนดอาหาร

ระดับปริญญาโท
  • (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, 
ชีววิทยาประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

โทรศัพท์ : 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

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

ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่  อิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 
ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   ได้แก่  การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ระดับปริญญาเอก
          • (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ได้แก่  สาขาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

หอพัก
 หอพักนักศึกษา 11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัย ที่หน่วยพยาบาล
 (2). การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3). กรณี ป่ วย  มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รับการ รักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาล
ยะลา
 (4). ก ร ณี อุ บั ติ เ ห ตุ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า
พ ย า บ า ล ท้ั ง ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  เ อ ก ช น  ค ลิ นิ ก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1). ทุนการศึกษาทั่วไป       
 (2).  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  -  เ งินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
  - กองทุนเงินกู้ เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดต้ัง
กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม ไม่เกิน 
100,000 บาท/คน/ปี
  -  ทุ น เ รี ย น ฟ รี  ทุ น ล ะ  6 0 , 0 0 0  บ า ท
ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


