
#Welcome  
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็น 1 ใน 
9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ท่ีมุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ
และภาคใต้ของไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)
ท่ีมีสมรรถนะสากล เป็นคนดีมีความสามารถในการทํางาน มีจิตอาสาพร้อมท่ีจะทําประโยชน์
เพ่ือเพ่ือนมนุษย์และสังคมส่วนรวม ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนของวิทยาเขตปัตตานี
ในปีการศึกษา 2563 ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองให้มีสมรรถนะ
ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มุ่งม่ันในการสืบสานเจตนารมณ์แห่งพระราชปณิธาน
สมเด็จพระบรมราชชนกไว้ให้ม่ันคงในหัวใจ มุ่งสร้างความดีให้ประจักษ์อย่างแน่วแน่ 
ซ่ึงจะส่งผลให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสําเร็จ สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
 มีเกียรติ และมีความภาคภูมิใจสมกับเป็นลูกสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ครูยินดีและภาคภูมิใจท่ีได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาใหม่ 
2563 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พวกเราเป็นนักศึกษาใหม่
ท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยช่วงเวลาท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงได้ส่ง
ผลกระทบต่อทุกคนท้ังทางตรงและทางอ้อมในทุกสถานะของบุคคล รวมท้ังนักศึกษาด้วย 
โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ท่ีอยู่ในช่วงท่ีจะก้าวเข้าสู่ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ ในสถานศึกษาใหม่ 
คงกังวลกับการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์ท่ียังไม่แน่นอนของภาวะ
วิกฤตโควิด-19 น้ี
 ครูขอให้ความม่ันใจว่า ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมการหลายอย่างเพ่ือการต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ โดยจัดชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยปลอดเช้ือส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา 
จัดมาตรการคัดกรองก่อนเข้าอาคารเรียนและท่ีพัก จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือ
แอลกอฮอล์เจล รวมท้ังการจัดรูปแบบเว้นระยะห่างในห้องเรียนและพ้ืนท่ีเรียนรู้ 
การทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสต่าง ๆ ท่ีใช้ร่วมกัน เล่ียงจัดกิจกรรมท่ีเกิดการรวมกลุ่ม
แบบแออัดของนักศึกษา โดยต้ังเป้าหมายว่านักศึกษาทุกคนจะต้องปลอดภัยจากการ
แพร่ระบาดของโรค
 ขอให้นักศึกษาดูแลตนเองให้สุขภาพท่ีเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจมีสุขภาพ
เข้มแข็งในระดับท่ีดูแลตนเองและผู้อ่ืนได้ ขอให้นักศึกษาใช้ความเพียรพยายามนํามา
ซ่ึงความสําเร็จในการเรียนรู้ทุกมิติ และความสําเร็จในทุกภารกิจท่ีปฏิบัติ โดยใช้เวลา
ท่ีทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกันในการสร้างโอกาสท่ีดีให้กับสังคม ผู้คน และตนเอง
  ครูขอแสดงความช่ืนชมและยินดีอีกคร้ังหน่ึงกับนักศึกษาใหม่ทุกคน ในโอกาสเข้ามา
ศึกษาและพัฒนาตนเองให้เติบโต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรา มหาวิทยาลัย
ท่ี สอน ให้ เรายึด ม่ันนําความรู้ไปใ ช้ในการปฏิบั ติงานรวมท้ังปฏิบั ติตนด้วยการ 
"ถือประโยชน์ของเพ่ือมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง" 

รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ
 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี



 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2563 ด้วยความยินดีย่ิง ด้วยวิกฤตการณ์
โควิด-19 สร้างผลกระทบวงกว้างและรุนแรง ทําให้พฤติกรรม เศรษฐกิจ และโครงสร้างสังคม
เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการศึกษา จึงต้องมีการปรับระบบการเรียนรู้ใหม่ มีการปรับตัว
ตามวิถีชีวิตใหม่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นส่ิงจําเป็นในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบการเรียน
การสอน เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในสภาวการณ์น้ี ท้ังน้ียังคงไว้ซ่ึงคุณภาพ
ของหลักสูตร การปรับตัวในส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปเป็นทักษะหน่ึงท่ีสําคัญท่ีทําให้เรา
ไม่หลุดออกจากระบบนิเวศ จึงขอให้กําลังใจนักศึกษาทุกคนท่ีต้องเจอการเปล่ียนแปลง 
และเรียนรู้กับการเปล่ียนแปลงน้ีไปด้วยกัน ขอให้นักศึกษามีความเข้มแข็งท้ังกายและใจ 
“In the middle of difficulty lies opportunity” Albert Einstein ขออวยพรให้นักศึกษา
ประสบความสําเร็จตามท่ีมุ่งหวัง มีความเจริญก้าวหน้าท้ังชีวิตส่วนตัว และหน้าท่ีการงาน
เป็นคนดีมีวินัย พร้อมทําประโยชน์ให้สังคม เป็นท่ีภาคภูมิใจแก่ตัวเอง ครอบครัว ครู 
อาจารย์และสถาบัน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักด์ิ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน รวมถึง
ภาคการศึกษาด้วย ท้ังเร่ืองการจัดการเรียนรู้ การใช้ชีวิต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
 ม.อ.ปัตตานี มีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความม่ันใจให้นักศึกษา โดยเฉพาะด้านการใช้ชีวิต
ในร้ัวมหาวิทยาลัย สวัสดิการต่าง ๆ รวมท้ังการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เราจะไม่ลด
ศักยภาพการเรียนรู้ เพียงแต่อาจมีรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป
 ขอให้นักศึกษาใหม่เปิดใจท่ีจะเรียนรู้ และวางเป้าหมายชีวิตของตนเองให้ชัด 
ม.อ.ปัตตานี  พร้อมท่ีเปิดพ้ืนท่ีของโลกแห่งเรียนรู้เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการมีงานทํา
ของนักศึกษาในอนาคต

 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ปี น้ีนับเป็นปีท่ีโลกของเราต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ซ่ึงมี
ผลกระทบกับทุกคนท่ัวโลกในทุกด้าน รวมถึงด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้อง
กับพวกเราโดยตรง
 ทุกวิกฤตและทุกปัญหา จะผ่านไปได้ด้วยความมุ่งม่ัน มีสติ รวมถึงความต้ังใจ
พยายามท่ีจะก้าวข้ามอุปสรรคเพ่ือไปถึงจุดมุ่งหมายคือแนวทางท่ีพวกเราคงต้อง
ยึดไว้ เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีคาดไม่ถึงท่ีจะเกิดข้ึน
 ขอให้ทุกคนวางเป้าหมายในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย และต้ังใจ
เพ่ือให้ประสบความสําเร็จ และขออวยพรให้ทุกคนใช้ชีวิตในร้ัวสงขลานครินทร์
ด้วยความสุข และแข็งแรง ท้ังทางด้านจิตใจ และร่างกาย

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอ้ืออนันตสันต์
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  วิทยาเขตปัตตานี



ยินดีต้อนรับสู่เขตร้ัวสีบลู
 มากกว่าวิชาความรู้ คือประสบการณ์ชีวิต  ขอให้มีความสุขกับชีวิตนักศึกษา   
เร่ิมต้ังเป้าหมายของชีวิตให้ชัดเจนต้ังแต่ตอนน้ีและเดินตามเป้าหมายท่ีได้วางเอาไว้อย่างม่ันคง   
นักศึกษาในยุค Covid-19 มีหลายอย่างให้ต้องปรับตัว แต่ท่ีแน่ๆ คือไม่มีส่ิงใดยากเกินกว่า
ความสามารถและความพยายามของเรา  ใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์  เก็บ
สะสมความรู้จากห้องเรียนและกิจกรรมท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย เก็บเก่ียวมิตรภาพ
จากคนรอบข้าง  เคารพและให้เกียรติครูบาอาจารย์ ส่ังสมประสบการณ์สําหรับการทํางาน
ต่อไปในอนาคต.... เราทําได้ค่ะ 

"You don’t have to be great to start, but you have to start to be great!"

อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  วิทยาเขตปัตตานี

- เพ่ือความปลอดภัยกับวิถีชีวิตยุดใหม่ สวมหน้ากากอนามัย ทุกคร้ังท่ีต้องพบปะผู้คน 
 ด้วยรักและห่วงใย 
- เพ่ือปกป้องตนเอง และครอบครัว  ทุกคร้ังท่ีกลับเข้าบ้านอาบน้ํา ล้างมือด้วยสบู่
 หรือแอลกอฮอล์เจลทันที
- เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 หม่ันล้างมือด้วยสบู่
 หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ บ่อย ๆ 

อาจารย์เล็ก แซ่จิว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   วิทยาเขตปัตตานี

เปิดประตูทิพย์สถานวิมานน้ี 
รับสู่ศรีตรังถ่ินดินแดนสวรรค์   
ช่อน้อยน้อยจงค่อยก่อทอชีวัน    
มุ่งสู่ฝันอันแผ่เผ่ือเพ่ือปวงชน

ขอให้มีความสุข ความปลอดภัยในการอยู่  ณ  รูสะมิแล

      อาจารย์นวมน จันทร์กล่ิน
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ  วิทยาเขตปัตตานี



 "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่ร้ัว 
ม.อ.ปัตตานี  ด้วยความรักและอบอุ่น"

ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  วิทยาเขตปัตตานี

 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจําปี 2563 สู่ร้ัว ม.อ.ปัตตานี  ขอให้นักศึกษาทุกคน
ใช้ชีวิตท่ีน่ีอย่างมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้  และการเก็บเก่ียวประสบการณ์ใหม่ๆ  
ในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี  ปีน้ีนับเป็นปีท่ีพิเศษอย่างย่ิงเน่ืองจากมีความท้าทายหลายด้าน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านรูปแบบการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตท่ีต้องคํานึงถึง
หลักความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นสําคัญ 
 นักศึกษาจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์   
ครูเ ช่ือม่ันว่านักศึกษาทุกคนจะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ทักษะการปรับตัวตามสถานการณ์ เพราะสองทักษะน้ีจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญของชีวิต
ในสังคมยุคปัจจุบัน
 ท้ายน้ี ขอให้นักศึกษาอุ่นใจได้ว่า ม.อ. มีความเป็นครู-ศิษย์  พ่ี-น้อง เพ่ือนพ้องท่ี
พร้อมจะรัก ดูแล และเป็นท่ีพ่ึงพิงของศรีตรังช่อใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเน่ียว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาเขตปัตตานี

 เน่ืองในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 กระผมในนามของคณะผู้บริหาร 
บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างสูงและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกๆ ท่านด้วยความยินดีย่ิง
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของการเรียนรู้ในภาวะ New Normal นับว่าเป็นเร่ือง
ท่ีมีความท้าทายท่ีพวกเราทุกคนต้องปรับตัวสู่โลกของการเรียนรู้ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษามาอย่างยาวนาน
กว่า 50 ปี มีความเช่ือม่ันและพร้อมท่ีจะก้าวเดินไปด้วยกันสู่ความสําเร็จทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาใหม่ทุกๆ ท่าน และขอเป็นกําลังใจและขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกๆ คน
ประสบแต่ความสุขความโชคดี มีพลังในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่และพร้อมท่ีจะเผชิญ
กับโลกของการเรียนรู้ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมอย่างไม่ย่อท้อ และก้าวเดินไปสู่เป้าหมาย
ท่ีพวกเราทุกคนต้ังไว้  

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์



 ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ รุ่น COVID-19 แห่งมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
 ณ ห้วงเวลาท่ีเราตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสถาบันบ่มเพาะและเตรียมตัวของเราไปสู่โลกแห่งอนาคต มันคือ จุดเปล่ียนสําคัญ
ของชีวิต  
 “No matter wherever you are from, you are members of our big family”
 ไม่ว่าเราจะมาจากแดนดินถ่ินหนใด วันน้ี เราคือ สมาชิกแห่งสงขลานครินทร์ ครอบครัว
ท่ีเป่ียมไปด้วยความรัก ความห่วงใย ความผูกพันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
ศิษย์เก่า ท่ามกลางความหลากหลายท่ีสวยงามของนักศึกษาจากท้ังในและต่างประเทศ
 “เขตร้ัวสีบลู สร้างความช่ืนชู ณ รูสะมิแล” 
 เน้ือเพลงประจํามหาวิทยาลัย อธิบายบ้านใหม่ของนักศึกษาว่า ร้ัวสีน้ําเงินของ
เราแข็งแกร่ง ม่ันคง น่าเล่ือมใสน้ัน เป็นร้ัวท่ีใกล้ชิดชุมชน เพราะเราคือ สมาชิกของชุมชน
  “คณาจารย์ทรงคุณวุฒิ ทุ่มเท เคร่ืองมือทันสมัย” 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมท้ังบุคลากร สภาพแวดล้อม และส่ิงอํานวยความสะดวก 
ท่ีจะหล่อหลอมพวกเราให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ พัมนาทักษะต่าง ๆ เพ่ือ
ออกไปสร้างความม่ันคงของชีวิตในอนาคต 
 “ทุกคนมีสิทธิเท่ากันท่ีจะเก็บเก่ียวความรู้ท่ีมีอยู่ เพียงแค่มุ่งม่ันและต้ังใจ” 
 การต้ังเป้าหมายให้ได้มาซ่ึงความรู้ ขณะเม่ือยังอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นส่ิงสําคัญย่ิง 
ความรู้เหล่าน้ันกระจายอยู่ท่ัวมหาวิทยาลัย ความรู้ท่ีอยู่ในตัวอาจารย์ ความรู้จากแหล่งเรียน
รู้อ่ืน ๆ ความรู้จากพ่ีน้องเพ่ือนฝูง ความรู้จากการร่วมทํากิจกรรมนักศึกษา ล้วนเป็นแหล่ง
ความรู้ท่ีนักศึกษาต้องตักตวงเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ด้วยความมุ่งม่ันต้ังใจ และจริงจัง
 “Our soul is for the benefits of mankind” 
 พระราชปณิธาน “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง” คือ ส่ิงท่ีเรายึดม่ัน
อย่างม่ันคง Believe in Yourself, Study Hard and Smart, Ready to Learn

รองศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม        Associate Professor Dr. Sukree Hajisamae
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         Dean, Faculty of Science and Technology

 ขอความสันติจงประสบแด่นักศึกษาใหม่ทุนคน ขอต้อนรับศรีตร้ังช่อใหม่สู่ร้ัวสีบลู
แห่งน้ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การก้าวเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย
เป็นการแสดงความหมายว่าตอนน้ีนักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง 
การเรียนรู้ในระดับน้ีน้ันผู้เรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีการศึกษาเรียนรู้
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาตัวเอง
ด้านความรู้และทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 
 ทักษะท่ีสําคัญนอกเหนือจากความรู้ท่ีได้จากกาเรียนแล้ว ผมอยากจะเห็นพวกเรา
มีทักษะของศตวรรษท่ี 21 ด้วย ซ่ึงทักษะเหล่าน้ีประกอบด้วยทักษะ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา ทักษะ
ด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศการเรียนการสอนในห้องเรียนน้ันเป็นจุดเร่ิมท่ีสําคัญ เป็นกุญแจดอกสําคัญ
ท่ีจะไขความรู้สู่โลกกว้าง น่ันหมายความว่าความรู้ท่ีใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตไม่ได้จํากัด
อยู่แค่ในห้องเรียนเท่าน้ัน เป็นท่ีน่ายินดีว่าในยุคปัจจุบันการเรียนรู้สามารถทําได้ทุกท่ี
ทุกเวลาโดยใช้พลังของเทคโนโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
 ผมอยากเห็นพวกเราใช้โอกาสน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้และขอให้
พวกเราประสบความสําเร็จในการเรียนรู้สมความมุ่งหมายทุกประการ

ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร



  ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการอิสลาม ขอต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2563  ทุกคน  สู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตานี  ด้วยความยินดีย่ิง
 นับเป็นโอกาสดีของนักศึกษาใหม่ทุกคน ท่ีผ่านระบบการคัดเลือกโดยวิธีต่าง ๆ 
สามารถก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แห่งน้ีได้
ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความพร้อมในด้านวิชาการ มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และมีสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิต
ท่ีสอดคล้องกับความจําเป็นในศตวรรษท่ี 21
 สืบเน่ืองจากสังคมยังอยู่ในสภาพวิถีชีวิตใหม่  (New Normal)  จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิค-19 มหาวิทยาลัย ได้เตรียมความพร้อมในการ
ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมโรค
อย่างเหมาะสม อีกท้ังได้เตรียมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ท่ีหลากหลายไว้รองรับ
ท่ีสามารถม่ันใจในคุณภาพการศึกษาและความเป็นอยู่ท่ีปลอดภัยได้
 ดังน้ัน จึงขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้ังใจในการเรียนรู้ศาสตร์แขนงต่างๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ ด้วยความมุ่งม่ัน มุมานะ รู้จักบริหารจัดการเวลาให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ประการสําคัญนักศึกษาใหม่ จะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  ปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมใหม่ สามารถอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  มีวินัยต่อตนเองและมีน้ําใจ
ต่อผู้อ่ืน เพ่ือจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวหน้าต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม

 ในปีการศึกษา 2563 น้ี คณะรัฐศาสตร์ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัว
รัฐศาสตร์ของเรา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนดีใจและยินดีท่ีมีโอกาสต้อนรับ
ลูกสิงห์น้ําเงินเน่ืองในวาระของการเปิดภาคการศึกษาประจําปีการศึกษา 2563 น้ี 
ขอให้นักศึกษาหรือลูกสิงห์น้ําเงินทุกคนจงใช้โอกาสและเวลากับการศึกษาเล่าเรียนและ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งน้ีอย่างมีความสุขในช่วงตลอด 4 ปีน้ี เพ่ือมุ่ง
ไปสู่ความสําเร็จของตนเองและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

 ในนามคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  ขอแสดงความช่ืนชมและ
ยินดีกับนักศึกษาทุกคนท่ีสอบผ่านและได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนท่ีเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้ข้อจํากัดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของโรค   โควิด 19 
 ขอเป็นกําลังใจให้นักศึกษาในการปรับตัวกับความท้าทายและการเปล่ียนแปลงใหม่
ท่ี เ กิดข้ึน และขอให้นักศึกษาทุกคนใช้เวลาท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในการแสวงหาความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นวิชาชีพของตนเองและศาสตร์การใช้ชีวิต การคิด
เชิงบวก เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองในการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้อ่ืนต่อไป

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี



ฟ้าเม่ือยามหลังฝนสวยสดใส ต้อนรับ “เธอ”ผู้มาใหม่ให้สุขขี 
อบอุ่นรักฟูมฟัก ม.อ.ปัตตานี ด้วยวิถีหนทางใหม่ไทยก้าวเดิน 
จากวิกฤตโควิดสองพันสิบเก้า  ชีวิตเราต้องเรียนรู้ไม่ห่างเหิน 
ร้ัวศรีตรังรับศิษย์ใหม่ใจเพลิดเพลิน      เราจะเดินไปข้างหน้า “สงขลานครินทร์” 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ด้วยความยินดีย่ิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด
รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

 ในนามคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
ขอกล่าวคําว่า “สวัสดี” และ “ยินดีต้อนรับ” นักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยจิตประภัสสร  
 ก่อนอ่ืนขอแสดงความยินดีกับท้ังนักศึกษาและผู้ปกครองท่ีได้มาถึง ณ จุดเร่ิมต้น
อีกจุดหน่ึงของการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา  เช่ือว่ามีหลายคนรู้สึกถึงความปล้ืมปิติ  
ความต่ืนเต้น  ความหวัง  รวมถึงความฝันท่ีจินตนาการวาดไว้ในหัวใจ  คําว่า “มหาวิทยาลัย” 
น้ัน แปลตรงตัวว่า  “ท่ีอยู่ของวิชาความรู้อันย่ิงใหญ่”  น่ันหมายถึง  วิชาความรู้จะเป็นส่ิงท่ี
นักศึกษาจะได้รับกลับไปอย่างแน่แท้  แต่นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว  อีกส่ิง
สําคัญท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ีจะมอบให้  คือการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีและจิตสํานึกแห่งการเป็น
ปัญญาชนเพ่ือส่วนรวม  ดังปณิธาน  “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง”  ในเขตร้ัว
สีบลูท่ีต้ังอยู่ในดินแดนพหุวัฒนธรรม  ท่ีมีความงามท้ังทางกายภาพของสถานท่ีต้ัง  
ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะต่าง ๆ  และความงามทางวัฒนวิถี
ของผู้คนท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงอยู่ร่วมกันอย่างผสานกลมกลืน  
 แม้ว่าสถานการณ์จะบังคับให้ต้องรักษาระยะห่างทางกายภาพ และใบหน้า
ถูกปกปิดด้วยอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด  แต่เรายังสามารถมองเห็นรอยย้ิมได้จากดวงตา
ท่ีเป่ียมไมตรี  ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่านเช่ือม่ันว่า มหาวิทยาลัยแห่งน้ีจะเป็น
ทิพย์สถาน  ท่ีมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  ท่ีล้วนแล้วแต่เพ่ือการพัฒนา
ท้ังองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ด้วยคณาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
และมีความเป็นมืออาชีพ  เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีศักยภาพเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ทุกระดับ  เร่ิมต้ังแต่ตัวนักศึกษา  การยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  สังคม
อย่างสร้างสรรค์  รวมไปถึงการพัฒนาในระดับประเทศและสากล  บนพ้ืนฐานของการ
มีจิตสํานึกสาธารณะ  
 ท้ังน้ี  ขอให้นักศึกษาใหม่  เตรียมปรับตัวกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในโลก
ปัจจุบัน  ท้ังด้านเทคโนโลยี  ด้านจิตใจ  และด้านทักษะการยืดหยุ่นและการประยุกต์
อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแห่งการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  น่ันคือ  การพ้น
สภาพนักศึกษา  เน่ืองด้วย “สําเร็จการศึกษา”  และก้าวออกจากมหาวิทยาลัยแห่งน้ี
อย่าง “บัณฑิต ม.อ.”ด้วยความภาคภูมิใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์



 ในนามผู้บริหารและบุคลากรสํานักส่งเสริมและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดี
และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ทุกคนเข้าสู่เขตร้ัวสีบลู (ศรีตรัง) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
 ขอให้นักศึกษาทุกคนจงต้ังใจ มุ่งม่ัน ศึกษาเรียนรู้ สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
การแบ่งปัน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน เพ่ือทุกคนจะได้ก้าวไปเป็นบัณฑิตคุณภาพ
เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมสร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สัมฤทธ์ิผลิตและตามรอยเบ้ืองยุคลบาทของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังพระราชดํารัสของพระองค์ท่าน
ท่ีว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง 
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธ์ิ"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  รวมเจริญ
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและบริการวิชาการ

 เป็นโอกาสดีท่ีได้ต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ทุกคน ท่ีจะเข้ามาร่วมเรียนรู้ ฝึกฝน
ตนเอง ให้พร้อมท่ีจะเป็นน้ําหมึกท่ีจะมาอยู่ในไส้ของปากกานามสงขลานครินทร์ เป็นน้ําหมึก
ท่ีทรงคุณค่า มีความเข้มข้นทางวิชาการและกิจกรรม คุณค่าท้ังภายในและภายนอก
ทักษะการใช้ชีวิต การคิดวิเคราะห์ประมวลผล สังเคราะห์ความรู้ใหม่เพ่ิมเติม สร้างสรรค์
นวัตกรรมงานใหม่ โดยน้องๆ มีเวลาในการฝึกฝีมือจนน้ําหมึกของตนเองเป็นสีบลูเข้มข้น
ท่ีพร้อมจะออกไปวาดเขียน สร้างสรรค์งานให้เกิดบนกระดาษแห่งวิถีชีวิตจริงในชุมชน
และสังคมต่อไป 
 การเป็นน้ําหมึกท่ีทรงคุณค่าจะส่งผลเช่ือมต่อให้มหาวิทยาลัยและชุมชนสามารถ
เป็นได้ท้ังปากกาและกระดาษได้ร่วมกัน โดยน้ําหมึกจะติดทนนานท้ังในสงขลานครินทร์
และสังคมไทยอย่างย่ังยืน น่ันคือคุณค่าท่ีน้องๆ จะต้องเรียนกันอย่างจริงจัง ฝึกปรือทักษะ
ท่ีตนสนใจในช่วงเวลา 4 ปีน้ี น้องแต่ละคนก็คงต้องหาแนวทางเฉพาะตน ฝึกฝนเป็นทีมและ
รายบุคคลในหลักสูตรของตนเอง มีรุ่นพ่ีเป็นแบบอย่าง รวมถึงกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน
กับเพ่ือนต่างสาขาวิชา ถ่ายเทประสบการณ์ชีวิตร่วมกันจนเป็นเครือข่ายน้ําหมึก
ผสานเป็นมหาสมุทรน้ําหมึกท่ีพร้อมจะเติมเต็มปากกาให้เต็มเป่ียมพร้อมใช้งานตลอดไป
 ทางสํานักวิทยบริการพร้อมท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมน้องๆ ร่วมปรุงน้ําหมึก
ไปร่วมๆ กันกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้น้ําหมึกสีบลูน้ีเข้มข้นพอดีพร้อมก่อนออกไป
รับใช้สังคมต่อไป ขอให้น้องๆ จงโชคดีและประสบความสําเร็จตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์
 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ


