
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ปีที่ 43  ฉบับเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563
http://pr.pn.psu.ac.th/sritrangonline/page.html

E-mail : pr.pattani@g.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th
ISSN 0859-9734



2

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 28 รวม 9 วัน 9 คืน 
เปิดอย่างเป็นทางการแล้วในคืนนี้ที่ ม.อ.ปัตตานี

	 เปิิดแล้้วงานมหกรรมศิิล้ปิวัฒนธรรม	 ครั�งท่ี่�	 28	 เม่�อวันท่ี่�
15-23	 กันยายน	 2563	 ณ	 สถาบัันวัฒนธรรมศิึกษากัล้ยา
ณิวัฒนา	 มหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์	 วิที่ยาเขตปัิตตาน่โดย
ผู้้้ ช่่ ว ย ศิ า ส ต ร า จ า ร ย์ 	 ด ร . นิ วั ติ 	 แ ก้ ว ปิ ร ะ ดั บั 	 อ ธิ ก า ร บั ด่
มหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์	 เป็ินปิระธานในงาน	 กิจกรรมใน
งานปิระกอบัด้วยการแสดงนาฏศิิล้ป์ิ	 จากสถาบัันการศึิกษาต่าง	 ๆ
นิที่รรศิการสาธิตหัตถกรรมพ่ื้�นบ้ัานนิที่รรศิการที่างวิช่าการ
การออกร้านของส่วนราช่การ	บัริษัที่ห้างร้าน	แล้ะการแสดงของศิิล้ปิิน
ระดับัปิระเที่ศิ	แล้ะการแสดงจากศิิล้ปิินระดับัปิระเที่ศิ

	 เม่�อเวล้า	19.30	น.	วันท่ี่�	15	กันยายน	
2563	 ท่ี่�เวท่ี่กล้างอาคารหอศิิล้ปิวัฒนธรรม
ภาคใต้	 มหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์
วิที่ยาเขตปัิตตาน่	 รองศิาสตราจารย์
อิ�มจิต	 เลิ้ศิพื้งษ์สมบััติ	 รองอธิการบัด่
วิที่ยา เขต ปัิตตา น่ 	 ไ ด้ก ล่้ าวรายงาน
การจัดงานมหกรรมศิิล้ปิวัฒนธรรมครั�งท่ี่�	28

ต่อผู้้้ช่่วยศิาสตราจารย์	 ดร.นิวัติ	 แก้วปิระดับั	 อธิการบัด่มหาวิที่ยาลั้ย
สงขล้านครินที่ร์	 ปิระธานในพิื้ธ่ความว่า	 ในวาระท่ี่�สถาบัันวัฒนธรรม
ศึิกษากัล้ยาณิวัฒนา	 ได้ปิรับัเปิล้่�ยนโครงสร้างใหม่เป็ินส่วนงาน
วิช่าการกล้างของมหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์	 โดยม่ภาระ
หน้าท่ี่�ในการวิจัยแล้ะบัริการวิช่าการ	 เพ่ื้�อให้เกิดการเปิล้่�ยนแปิล้ง
เชิ่งพ่ื้�นท่ี่�แล้ะความยั�งย่นด้านศิิล้ปิวัฒนธรรม	 ปิระกอบักับัสถานการณ์	
การแพื้ร่ระบัาดของโรคติดเช่่�อไวรัสโคโรนา	 2019	 ท่ี่� ส่งผู้ล้ต่อ
ร้ปิแบับัการดำา เ นินช่่ วิตอย่ างใหม่ ท่ี่� แตกต่างจากอด่ต	 ดัง นั�น	
การจัดงานมหกรรมศิิล้ปิวัฒนธรรม	 ครั�งท่ี่�	 28	 ในปิีน่�	 จึงปิรับัร้ปิแบับั
กิจกรรมม่่งเน้นความเป็ินวิช่าการมากกว่าการสังสรรค์	 ร่�นเริง
ที่างวัฒนธรรม	 เ น้นการจัดนิที่รรศิการ	 การเผู้ยแพื้ร่ผู้ล้งาน

ที่างวิช่าการการนำาองค์ความร้้	 นวัตกรรมส่้ระบับัเศิรษฐกิจสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดปิระโยช่น์ต่อช่่มช่นแล้ะสังคม	 จึงกำาหนดจัดงานภายใต้หัวข้อ	
“ร้้ค่ณค่า	วิช่าการ	วัฒนธรรม”	เป็ินเวล้า		9	วัน	9	ค่น		เม่�อวันท่ี่�		15	-	23		
กันยายน	2563	ณ	อาคารหอศิิล้ปิวัฒนธรรมภาคใต้	สถาบัันวัฒนธรรม
ศึิกษากัล้ยาณิวัฒนา	มหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์	วิที่ยาเขตปัิตตาน่	

	 หลั้งจากนั�น	 ผู้้้ ช่่วยศิาสตราจารย์	
ด ร . นิ วั ติ 	 แ ก้ ว ปิ ร ะ ดั บั อ ธิ ก า ร บั ด่
ม ห า วิ ที่ ย า ลั้ ย ส ง ข ล้ า น ค ริ น ที่ ร์
ปิ ร ะ ธ า น ใ น พิื้ ธ่ เ ปิิ ด ง า น ม ห ก ร ร ม
ศิิล้ปิวัฒนธรรม	ครั�งท่ี่�	28	ได้กล่้าวเปิิดงาน
ความว่ า 	 เ ป็ิ น ท่ี่� น่ า ช่่� น ช่มอย่ า งยิ� ง ท่ี่�
สถาบัันวัฒนธรรมศึิกษากัล้ยาณิวัฒนา

ม่ความม่่งมั�นแล้ะพื้ยายามช่่วยกันธำารง	 รักษา	 ส่บัสานวัฒนธรรม
ให้ เ กิดความเข้มแข็งยั� งย่น เปิ็นท่ี่�ปิระจัก ษ์ ชั่ดต่อสาธารณช่น	
โดยใช้่งาน	 “มหกรรมศิิล้ปิวัฒนธรรม”	 เป็ินส่�อในการส่บัสาน	 อน่รักษ์
ฟ้ื้�นฟ้ื้วัฒนธรรมอันด่งาม	 แล้ะเป็ินท่ี่�น่ายินด่ว่า	 การจัดงานมหกรรม
ศิิล้ปิวัฒนธรรม	 จัดต่อเน่�องมาเป็ินปีิท่ี่�	 28	 แล้ะเปิ็นท่ี่�ยอมรับัของ
ช่่มช่นปิระช่าคมในจังหวัดปัิตตาน่	 แล้ะพ่ื้�นท่ี่�ใกล้้เค่ยง	 จะเห็นได้จาก
รายงานกิจกรรมของงานม่ว่าความผู้สมผู้สานความเป็ินวิช่าการมากขึ�น	
จึงเช่่�อมั�นว่า	งานมหกรรมศิิล้ปิวัฒนธรรม	ครั�งท่ี่�	28	จะเป็ินกิจกรรมหนึ�ง
ท่ี่�่ส่งเสริมการดำาเนินงานของสถาบัันวัฒนธรรมศึิกษากัล้ยาณิวัฒนา



3

สารบัญ
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 28 รวม 9 วัน 9 คืน
เปิดอย่างเป็นทางการแล้วในคืนนี้ที่ ม.อ.ปัตตานี

สารต้อนรับนักศึกษาใหม่

ม.อ.โชว์ความสำาเร็จบัณฑิตจิตอาสาภาคใต้ สู้ภัย Covid-19
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ม.อ. ปัตตานี ใช้เทคโนโลยีสร้างความยั่งยืน
ให้ภาคชุมชนและอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนใต้

สถาบันวัฒนธรรมฯ ม.อ. ส่งเสริมการทำาผ้าบาติก
สร้างเศรษฐกิจ สร้างความสุข

แนะนำาหลักสูตร

ตล้อดจนเปิ็ น สิ� ง ท่ี่� แสดง ใ ห้ เ ห็นความ ร่ วม ม่อ ร่ วม ใจภาย ใน
หน่วยงานสถาบัันวัฒนธรรมศึิกษากัล้ยาณิวัฒนาทัี่�งวิที่ยาเขตปัิตตาน่
แล้ะวิที่ยาเขตหาดใหญ่่	 นำา ไปิ ส่้ เ ป้ิาหมายแล้ะทิี่ศิที่างตามท่ี่�
มหาวิที่ยาลั้ยกำาหนด	 ด้วยภาระหน้าท่ี่� ในการวิ จัยแล้ะบัริการ
วิช่าการเพื้่�อให้เกิดการเปิล้่�ยนแปิล้งเชิ่งพ่ื้�นท่ี่� 	 แล้ะความยั�งย่น
ด้านศิิล้ปิวัฒนธรรมต่อไปิ
 รายงานข่าวแจ้งว่า	 การจัดงานมหกรรมศิิล้ปิวัฒนธรรม
ครั�งท่ี่�	28		เม่�อวันท่ี่�	15-23	กันยายน	2563		รวม	9	วัน	9	ค่น	ณ	สถาบััน
วัฒนธรรมศึิกษากัล้ยาณิวัฒนา	 ภายใต้แนวคิด	 “ร้้ค่ณค่า	 วิช่าการ
วัฒนธรรม”	 กิจกรรมท่ี่�น่าสนใจในงานปิระกอบัด้วยนิที่รรศิการ
วงแหวนพื้ห่วัฒนธรรมปัิตตาน่	 Pattani	 Heritage	 City	 นิที่รรศิการ
แล้ะการสาธิต	 ต่อยอดเพิื้�มม้ล้ค่าที่างเศิรษฐกิจให้กับัผู้ลิ้ตภัณฑ์์
ที่างวัฒนธรรม	 การบัรรยายพิื้เศิษ	 “ส่วรรณภ้มิ	 เส้นที่างสายไหม
ที่างที่ะเล้	 เช่่�อมโยงคาบัสม่ที่รสทิี่งพื้ระ	 สงขล้าส่้ รัฐปัิตตาน่”
โดย	ศิาสตราจารย์เก่ยรติค่ณ	ศิร่ศัิกร	วัล้ลิ้โภดม	การเสวนาที่างวิช่าการ
จากนัก วิช่าการ ชั่�นนำา 	 อา ทิี่ 	 นายแพื้ที่ย์ บััญ่ช่า	 พื้งษ์พื้านิช่ ,
อาจารย์วลั้ยลั้กษณ์	 ที่รงศิิริ,	 ผู้้้ช่่วยศิาสตราจารย์	 ดร.วันวิสาข์
ธรรมานนท์ี่,	 ศิิริพื้ร	 สังข์หิรัญ่	 นักโบัราณคด่	 สำานักศิิล้ปิากรท่ี่�	 11
สงขล้า , 	 ธั ช่สร 	 ตัน ติ ว ง ศ์ิ 	 สำา นั ก พิื้ พิื้ ธ ภัณฑ์สถานแ ห่ งช่า ติ
เสวนาที่างวิช่าการ	 การอน่รักษ์แล้ะต่อยอด	 ผู้้าที่อจวนตาน่	
นอกจากน่�ยังม่การแสดงโขนสงขล้านครินที่ร์	 การแสดงดิเกฮู้ล้้
มโนรา	 การแสดงจากศิิล้ปิินระดับัปิระเที่ศิ	 กิจกรรมล้านการแสดง
ศิิล้ปิะพื้่�นบ้ัาน	 การจำาหน่ายอาหารพื้่�นบ้ัาน	 การออกร้านจาก
ส่วนราช่การ	เอกช่น	แล้ะนักศึิกษา	พิื้พิื้ธภัณฑ์์ภาพื้สามมิติ	นิที่รรศิการ
หอศิิล้ป์ิ/หอวัฒนธรรมภาคใต้	พิื้พิื้ธภัณฑ์์พื้ระเที่พื้ญ่าณ	เป็ินต้น.
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#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
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#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
ท่ีสอนให้ 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
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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
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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
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 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
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 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
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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
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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
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ม.อ.โชว์ความสำาเร็จ
บัณฑิตจิตอาสาภาคใต้ สู้ภัย Covid-19

	 มหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์	 	 เผู้ยความสำาเร็จผู้นึกกำาลั้ง
5	 วิที่ยาเขตภาคใต้	 เข้าร่วมโครงการบััณฑ์ิตอาสาส้้ภัยโควิดสร้าง
บััณฑิ์ตจิตอาสา	 1,000	 ราย	 ร่วมสำารวจข้อม้ล้ด้านการที่่องเท่ี่�ยว
เศิรษฐกิจ	 แล้ะสังคม	 พื้ร้อมเตร่ยมนำาผู้ล้สำารวจ	 ล่้ยต่อยอดส่้
การพัื้ฒนาเศิรษฐกิจช่่มช่นภาคใต้	 ด้านการท่ี่องเท่ี่�ยว	 สิ�งแวดล้้อม	
ตล้อดจนสร้างสรรค์สังคมท่ี่กมิติ	 ช่่วยพื้ลิ้กฟ้ื้�นสถานการณ์ปิระเที่ศิไที่ย
เผู้ชิ่ญ่กับัการแพื้ร่ระบัาดไวรัส	Covid-19	ให้เติบัโตอย่างเข้มแข็ง		

  ผู้ศิ.ดร.นิวัติ	 แก้วปิระดับั	 อธิการบัด่
มหา วิที่ยา ลั้ยสงขล้านครินที่ร์ 	 ก ล่้าว ว่า
มหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์	 ได้เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร บัั ณฑ์ิ ต อ า ส า อ ย่ า ง ต่ อ เ น่� อ ง
เป็ินปีิท่ี่�	 15	 เพ่ื้�อปิล้้กฝัังให้บ่ัคคล้ท่ี่�ม่ค่ณธรรม
แล้ะจ ริ ย ธ ร รม 	 นอกจากด้ า น วิ ช่ าก า ร

ท่ี่�เป็ินเลิ้ศิแล้้วนั�น	 บััณฑิ์ตจะต้องม่จิตสำานึกต่อความรับัผิู้ดช่อบั
ต่อตนเอง	 ม่ส่วนร่วมของเคร่อข่ายช่่มช่น	 พัื้ฒนาสังคมแล้ะพัื้ฒนา
เศิรษฐกิจช่่มช่นให้เติบัโตอย่างแข็งแกร่ง	 สำาหรับัโครงการบััณฑ์ิต
อาสาส้้ภัยโควิด	 ได้รับัสนับัสน่นงบัปิระมาณจากกระที่รวงการ
อ่ดมศึิกษา	 วิที่ยาศิาสตร์	 วิจัยแล้ะนวัตกรรม	 (อว.)	 ท่ี่�ตระหนักถึง
ความสำาคัญ่การสร้างสรรค์บ่ัคล้ากรของปิระเที่ศิเป็ินผู้้้ม่จิตอาสา		
	 การดำาเนินงานภายใต้โครงการบััณฑิ์ตอาสาส้้ภัยโควิด
เป็ินความร่วมม่อระหว่างศ้ินย์อาสาสมัคร	ม.อ.	ร่วมม่อกับัมหาวิที่ยาลั้ย
ทัี่�ง	5	วิที่ยาเขต	ท่ี่�ม่บััณฑิ์ตจิตอาสาจำานวน	1,000	รายเข้าร่วมโครงการ
ท่ี่�แบ่ังการดำาเนินงานออกเป็ิน	2	ระยะ	ได้แก่	ระยะท่ี่�	1	จำานวน	400	
คน	 ปิฏิบััติงานเป็ินระยะ	 4	 เด่อน	 ตั�งแต่เด่อนมิถ่นายน.	 –	 กันยายน
	2563		แล้ะระยะท่ี่�	2	อ่ก	จำานวน	400	คน	ปิฏิบััติงาน	3	เด่อน	ตั�งแต่
เด่อนกรกฎาคม	–	กันยายน2563			เพ่ื้�อสำารวจท่ี่กมิติของพ่ื้�นท่ี่�ในช่่มช่น
ภาคใต้	 ทัี่�งการจัดที่ำาข้อม้ล้	 ปิระสานงาน	 จัดที่ำาแผู้นงาน	 ถ่ายที่อด

เที่คโนโล้ย่	 ในด้านการท่ี่องเท่ี่�ยว	 เศิรษฐกิจช่่มช่น	ที่รัพื้ยากรธรรมช่าติ
แล้ะสิ�งแวดล้้อม	 โครงการอน่รักษ์พัื้นธ่กรรมพ่ื้ช่	 ตล้อดจนสังคม
ผู้้้ส้งอาย่	 เด็กแล้ะเยาวช่น	 โดยม่กระบัวนวนการที่ำางานม่่งเน้น
การม่ ส่วนร่วมของเคร่อข่ายช่่มช่นแล้ะองค์กรพัื้ฒนา	 ม่การ
กระจายการที่ำางานใน	 160	 กว่าตำาบัล้	 9	 จังหวัดภาคใต้แล้ะ
จัดที่ำาข้อม้ล้	 200	 คน	 ภายใต้โครงการอน่รักษ์พัื้นธ่กรรมพ่ื้ช่
ม่เจ้าหน้าท่ี่�สำารวจ	 โดยปิฏิบััติงานใน	 40	 ตำาบัล้	 7	 จังหวัดภาคใต้
ซึึ่�งผู้ล้การดำาเนินงานโครงการบััณฑิ์ตอาสาส้้ภัยโควิด	 5	 วิที่ยาเขต
อาทิี่	 ม.อ. วิที่ยาเขตตรัง	 ไ ด้นำาบััณฑิ์ตอาสาเข้า ร่วมโครงการ
ทัี่�งหมด	 40	 คน	 ม่่งเน้นการศึิกษาข้อม้ล้พ่ื้�นฐาน	 การล้งท่ี่นแล้ะ
แผู้นพัื้ฒนาด้านท่ี่องเท่ี่�ยวกับัเศิรษฐกิจช่่มช่น	 ส่วนวิที่ยาเขตภ้เก็ต
นำาบััณฑิ์ตจิตอาสา	 จำานวน	 50	 คน	 ล้งในพ่ื้�นท่ี่�จังหวัดภ้เก็ตแล้ะ
จังหวัดพัื้งงา	เพ่ื้�อที่ำาการสำารวจในเชิ่งเศิรษฐกิจช่่มช่น	เป็ินต้น
	 โดยท่ี่� วิที่ยาเขตส่ราษฎร์ธาน่ 	 นำา นักศึิกษาจิตอาสา
จำานวน	 100	 คน	 ล้งพ่ื้�นท่ี่�	 20	 แห่ง	 ที่ำาการสำารวจจัดเก็บัข้อม้ล้
โดยปิระสานงานกับัองค์กรปิกครองท้ี่องถิ�น	ตั�งแต่ระดับัองค์การบัริหาร
ส่วนตำาบัล้	 จนถึงเที่ศิบัาล้ในหล้ากหล้ายมิติ	 ทัี่�งด้านการท่ี่องเท่ี่�ยว
ช่่มช่นแล้ะใน เชิ่ งอ น่ รัก ษ์ 	 การ จัดการบั ริหารขยะใน ช่่มช่น
แล้ะด้านสังคมผู้้้ส้งอาย่	 ภายใต้ร่วมงานกับับ่ัคล้ากรท่ี่�ม่ความเช่่�ยวช่าญ่
เป็ินท่ี่�ปิรึกษา	 43	 คน	 เพ่ื้�อนำาผู้ล้สำารวจเป็ินข้อม้ล้ตั�งต้นสำาหรับั
การพัื้ฒนาพ่ื้�นท่ี่�จังหวัดส่ราษฎร์ธาน่ในมิติต่างๆ	อย่างยั�งย่น	
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 วิที่ยาเขตตรั ง 	 ไ ด้นำา บััณฑิ์ตอาสาเข้า ร่วมโครงการ
ทัี่�งหมด	 40	 คน	 ม่่งเน้นการศึิกษาข้อม้ล้พ่ื้�นฐาน	 การล้งท่ี่นแล้ะ
แผู้นพัื้ฒนาด้านท่ี่องเท่ี่�ยวกับัเศิรษฐกิจช่่มช่น	 ส่วนวิที่ยาเขตภ้เก็ต
นำาบััณฑิ์ตจิตอาสา	 จำานวน	 50	 คน	 ล้งในพ่ื้�นท่ี่�จังหวัดภ้เก็ตแล้ะ
จังหวัดพัื้งงา	เพ่ื้�อที่ำาการสำารวจในเชิ่งเศิรษฐกิจช่่มช่น	เป็ินต้น		
 “เราม่ความภาคภ้มิใจเป็ินอย่างยิ�ง	 ท่ี่�นักศึิกษาจิตอาสา
ทัี่�ง	 5	 วิที่ยาเขต	 ได้ที่ำาสาธารณปิระโยช่น์เพ่ื้�อเป็ินพื้ลั้งขับัเคล้่�อน
ปิระเที่ศิไที่ยไปิส่้เศิรษฐกิจสมด่ล้แล้ะยั�งย่นในระยะยาว	 แล้ะยังช่่วย
สร้างให้บััณฑิ์ตแล้ะบ่ัคล้ากรให้ม่จิตอาสาท่ี่�เข้มแข็ง	 เป็ินการสร้าง
ค่ณค่าให้กับัที่รัพื้ยากรมน่ษย์ของปิระเที่ศิ	 ซึึ่�งการล้งพ่ื้�นท่ี่�ที่ำาการ
สำารวจข้อม้ล้น่�	 ที่ำาให้สามารถนำาผู้ล้ท่ี่�ได้ไปิใช้่ปิระโยช่น์ในการต่อยอด
เพ่ื้�อพัื้ฒนาระบับัเศิรษฐกิจภาคใต้ให้เข้มแข็งแล้ะรับัม่อกับัปัิจจัย
การแพื้ร่ระบัาดของCOVID-19	 ได้”	 ผู้ศิ.ดร.นิวัติ	 แก้วปิระดับั	
กล่้าวเพิื้�มเติม	

  ร ศิ . อิ� ม จิ ต 	 เ ลิ้ ศิ พื้ ง ษ์ ส ม บัั ติ	
รองอธิการบัด่วิที่ยาเขตปัิตตาน่	 กล่้าวว่า

 บััณฑิ์ตท่ี่� ไ ด้กลั้บัไปิด้ในช่่มช่นของตัวเอง	
ไ ด้ ร้้ จัก ช่่มช่นของ ตัว เอง 	 ร้้ ว่ า ช่่มช่นนั�น
ม่ลั้กษณะอย่างไรม่จ่ดแข็งจ่ดอ่อนอย่างไร

 ก็ถ่อว่าบััณฑิ์ตได้ม่การเร่ยนร้้นอกห้องเร่ยน																
  ผู้ศิ.ดร.นฤที่ธิ�	 ดวงส่วรรณ	 ผู้้้ช่่วย

อธิการบัด่ฝ่ัายส่งเสริมจิตสาธารณะแล้ะ
การพัื้ฒนาท่ี่�ยั�งย่น	วิที่ยาเขตหาดใหญ่่	กล่้าวว่า 
การเข้าร่วมโครงการบััณฑ์ิตอาสาในครั�งน่�

 เพ่ื้�อสนับัสน่นทัี่กษะสำาคัญ่ของบััณฑิ์ต	เพ่ื้�อท่ี่�จะ
ให้ไปิส่งเสริมพัื้ฒนาช่่มช่นตามเปิ้าหมาย

ร่วมกับัช่่มช่นในการวางแผู้นงาน	 โดยม่ท่ี่มงานของมหาวิที่ยาลั้ย
เป็ินพ่ื้�เล่้�ยงสนับัสน่นอย่างเต็มท่ี่�		
 นางซึ่าร่พื้ะ	 อาบ้ั	 ปิระธานกล่่้มสตร่ศิรัที่ธาบ้ัานส่ไหงปิาแน
ต.บัานา	 อ.เม่อง	 จ.ปิัตตาน่	 ได้เปิิดเผู้ยว่า	 บ้ัานส่ไหงปิาแน	 ต.บัานา
ม่การจัดตั�งกล่่้มสตร่ศิรัที่ธาเป็ินวิสาหกิจช่่มช่นเพ่ื้�อส่งเสริมอาช่่พื้
แก่ปิระช่าช่นในพื้่�นท่ี่�หม่้ท่ี่� 	 1	 บ้ัานส่ไหงปิาแนแล้ะพื้่�นท่ี่�บัริเวณ
ใกล้้เค่ยง	 โดยม่การจัดตั�งกล่่้มรวมระยะเวล้า	 3	 ปีิ	 ม่สมาชิ่กปัิจจ่บััน

ทัี่�งสิ�น	15	คน	ผู้ลิ้ตซึ่อเกาะเป็ินหลั้กแล้ะจะผู้ลิ้ตสินค้าอ่�น	ๆ 	ตามเที่ศิกาล้
แล้ะตามออเดอร์ของล้้กค้า	 อาทิี่เส่�อโต๊ปิผู้้้ใหญ่่	 เส่�อเด็กกระเป๋ิา
หน้ากากผู้้า	 ผู้้ากันเป้ิ�อน	 เฟื้สชิ่ล้ด์เป็ินต้น	 จะขายส่งตล้าดมาเล้เซ่ึ่ย
แล้ะตล้าดในพื้่�นท่ี่� จังหวัดช่ายแดนภาคใต้	 ท่ี่านใดสนใจสินค้า
หร่อต้องการสอบัถามรายล้ะเอ่ยดสินค้าเพิื้�มเติมสามารถติดต่อ
ได้ท่ี่�หมายเล้ขโที่รศัิพื้ท์ี่	:	0896531063
	 เช่่นเด่ยวกับันางวรรณา	 เท่ี่ยมเที่ศิ	 เจ้าของธ่รกิจ	 Thai	
Delish	 Curry	 Sausce	 “เคร่�องแกงสำาเร็จร้ปิ”	 สินค้า	OTOP	 ของด่
ของเด่น	 หม่้	 6	 ต.ร้สะมิแล้	 อ.เม่อง	 จ.ปัิตตาน่	 จากแม่บ้ัานธรรมดา
ส่้เจ้าของธ่รกิจ	 “เดิมท่ี่ท่ี่�บ้ัานม่อาช่่พื้ที่ำาเคร่�องแกงมัดถ่งขายตามตล้าด
ตนม่อาช่่พื้เปิ็นแม่บ้ัานเล้ยฉุ่กคิดขึ�นมาว่า	 อยากที่ำาธ่รกิจสักอย่าง
ท่ี่�สามารถสร้างค่ณภาพื้ช่่วิตแล้ะสร้างรายได้แก่ครอบัครัวมากขึ�น	
โดยนำาของเดิมท่ี่� ม่อย้่แล้้วค่อเคร่�องแกง	 มาต่อยอดสินค้าให้ด่
ยิ�งขึ�น	 ปัิจจ่บัันได้เกิดเป็ินสินค้า	 OTOP	 ระดับัห้าดาวแล้ะส่งออก
ต่างปิระเที่ศิอ่กด้วย”
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ม.อ. ปัตตานี ใช้เทคโนโลยีสร้างความยั่งยืน
ให้ภาคชุมชนและอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนใต้

 ร ศิ . อิ� ม จิ ต 	 เ ลิ้ ศิ พื้ ง ษ์ ส ม บัั ติ
	 รองอธิการบัด่มหาวิที่ยาล้ัยสงขล้านครินที่ร์
	 วิที่ยาเขตปิัตตาน่	 เปิิดเผู้ยปิระเด็นมองไปิ
ข้างหน้ากับัมหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์
วิที่ยาเขตปัิตตาน่	 ว่า	 จังหวัดปัิตตาน่แล้ะ
ใกล้้เ ค่ยงเป็ินพื้่�นที่่�ที่่� ม่ความอ่ดมสมบั้รณ์

ที่ั�งที่างที่รัพื้ยากรธรรมช่าติแล้ะด้านศิิล้ปิวัฒนธรรม	 ซึ่ึ�งวิที่ยาเขต
ปิัตตาน่	 ม่ความโดดเด่นด้านการผู้ลิ้ตบ่ัคล้ากรที่างการศึิกษา
ให้กับัปิระเที่ศิมาเปิ็นเวล้ากว่า	 50	 ปีิ	 ม่คณะวิช่าที่่�เปิิดสอนครอบัคล้่ม
ที่่กศิาสตร์	 ค่อ	 มน่ษยศิาสตร์แล้ะสังคมศิาสตร์	 ศิึกษาศิาสตร์	
วิที่ยาศิาสตร์แล้ะเที่คโนโล้ย่	วิที่ยาศิาสตร์ส่ขภาพื้	เปิ็นสถาบัันที่่�ม่ความ
ใกล้้ช่ิดกับัช่่มช่นโดยนักศิึกษา	 กิจกรรมแล้ะภารกิจของมหาวิที่ยาล้ัย
ได้รับัการปิกปิ้องด้แล้จากช่่มช่นที่ำาให้สามารถที่ำางานได้ที่่กมิติกับัพื้่�นที่่�
	 ในด้านการใช่้เที่คโนโล้ย่เพ่ื้�อความยั�งย่นของช่่มช่นนั�น
มหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์	 วิที่ยาเขตปัิตตาน่	 ได้ใช่้ความเข้มแข็ง
ที่างด้านเที่คโนโล้ย่	 เพ่ื้�อการพื้ัฒนาองค์ความร้้ที่ั�งในด้านการเร่ยนร้้
ของนักศิึกษา	 learning	 platform	 ส่�อการเร่ยนร้้	 ระบับัการเร่ยน
การสอนแบับัออนไล้น์	 โดยม่สำานักวิที่ยบัริการเป็ินผู้้้ด้แล้	 นอกจากนั�น
ยังได้พื้ัฒนาองค์ความร้้ที่่� เช่่�อมโยงกับับัริบัที่ของพื้่�นที่่� 	 แล้ะนำา
ความร้้ ไปิพื้ัฒนาช่่มช่นส้่ความยั� งย่นโดยการใช่้ศิักยภาพื้ของ
นักวิช่าการในการถ่ายที่อดเที่คโนโล้ย่	 ที่ั�งเพ่ื้�อเสริมภาคช่่มช่น
อ่ตสาหกรรมแล้ะการส่�อสาร	 เช่่น	 ถ่ายที่อดความร้้ในการพื้ัฒนา
ผู้ล้ิตภัณฑ์์	 การปิระกอบัอาช่่พื้	 อาหารฮูาล้าล้	 โดยม่ศิ้นย์วิที่ยาศิาสตร์
อาหารฮูาล้าล้	 สถาบัันฮูาล้าล้	 รวมถึงการใช่้ที่่นที่างวัฒนธรรม
ของสถาบัันวัฒนธรรมศิึกษากัล้ยาณิวัฒนา	 ไปิเสริมให้เกิดม้ล้ค่า
ที่างผู้ล้ิตภัณฑ์์ 	 เพื้ิ�มส่ง เสริมความเข้มแข็งของเศิรษฐกิจพื้่�นที่่�
ในด้านการหน่นเสริมภาคอ่ตสาหกรรม	 ม่การนำาผู้ล้การวิจัยไปิส่้
การที่ำางานร่วมกันกับัหน่วยงานต่างๆ	 เพ่ื้�อยกระดับัอ่ตสาหกรรม	
เช่่น	 ด้านเที่คโนโล้ย่ยาง	 แล้ะที่่�ม่การพื้ัฒนาเม่�อไม่นานมาน่�ค่อ
เที่คโนโล้ย่การเพื้าะเล่้�ยงปิ้ที่ะเล้แบับัครบัวงจร	 โดยความร่วมม่อ
ระหว่างคณะวิที่ยาศิาสตร์แล้ะเที่คโนโล้ย่กับัหล้ายภาคส่วน	 เช่่น
กรมปิระมง	 กรมที่รัพื้ยากรที่ะเล้แล้ะช่ายฝัั่ง	 สถาบัันการศิึกษา
ในปิระเที่ศิเว่ยดนาม	 ม่การการพื้ัฒนานาก่้งร้างกว่า	 25,500	 ไร่	
ในจังหวัด	 มาเป็ินศิ้นย์เพื้าะเล่้�ยงปิ้ที่ะเล้แบับัครบัวงจร	 ตั�งแต่การที่ำา
โรงเพื้าะฟัื้ก	 การอน่บัาล้	 การแปิรร้ปิปิ้ซึึ่�งเปิ็นสัตว์เศิรษฐกิจเล้่�ยงง่าย	
เปิ็นที่ั�งการหน่นเสริมการเร่ยนร้้	ศิักยภาพื้ช่่มช่น	แล้ะภาคอ่ตสาหกรรม

	 นอกจากนั� น ยั ง ม่ ก า ร ใช่้ เ ที่ค โน โล้ย่ เ พื้่� อ ก า รสร้ า ง
ความเข้าใจกับัคนในพื้่�นที่่� 	 โดยเที่คโนโล้ย่การส่�อสารม่ความ
จำาเป็ินสำาหรับัพื้่�นที่่�จังหวัดปัิตตาน่แล้ะพื้่�นที่่�บัางส่วนของจังหวัด
ช่ายแดนภาคใต้	 ที่่�จะต้องม่การส่�อเพื้่�อความเข้าใจซึ่ึ�งกันแล้ะกัน	
หร่อการส่�อสารเพื้่�อสันติภาพื้	 ซึึ่�งดำาเนินการโดยคณะวิที่ยาการ
ส่�อสารแล้ะ	 สถานวิจัยเพ่ื้�อความขัดแย้งแล้ะความหล้ากหล้ายที่าง
พื้ห่วัฒนธรรมของพื้่�นที่่�	เพื้่�อเปิ็นกล้ไกสำาคัญ่ในการเช่่�อมร้อยความคิด
ความต้องการ	ความเข้าใจ	แล้ะความร้้สึกของคนกล้่่มต่างๆ	ในสังคม
	 “แต่ล้ะวิที่ยาเขตของมหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์	 ม่บัริบัที่
ที่่�ต่างกันไปิ	 การหน่นเสริมก็จะเสริมตามท่ี่นที่่�เราม่อย้่	 โดยที่่นท่ี่�เราม่
ค่อศิิษย์เก่าที่่�ม่ศิักยภาพื้ทัี่�งในความเป็ินนักวิช่าการแล้ะในวิช่าช่่พื้
ของเขาเหล้่านั�น	 เปิ็นที่่นท่ี่�ด่ของพื้่�นที่่�ในการขับัเคล้่�อนมหาวิที่ยาล้ัย
เปิ้าหมายของวิที่ยาเขตปิัตตาน่	มองไปิที่่�	 	“2	ล้ด	แล้ะ	2	 เพื้ิ�ม”	 	ค่อ
การ	 “ล้ดจน”	 ซึ่ึ�งไม่เปิ็นแค่มิติที่างเศิรษฐกิจเที่่านั�น	 แต่รวมถึงสภาพื้
ของโอกาสที่างการศิึกษาใที่่กช่่วงวัย	 การ	 “ล้ดเจ็บั”	 ค่อการด้แล้
ส่ขภาพื้ซึึ่�งเปิ็นปิัญ่หาที่่�กระที่บัในเช่ิงกว้าง	 การเพิื้�มส่ขแล้ะสันติภาพื้
แล้ะการเพิื้�มศัิกยภาพื้ของพื้่�นที่่� ในมิติของเศิรษฐกิจแล้ะสังคม
ซึ่ึ�งโครงการต่างๆ	 ต้องที่ำาให้เกิดขึ�นในเช่ิงปิระจักษ์จึงจะได้รับั
การยอมรับัจากพื้่�นที่่�	 ที่่กคณะที่่กหน่วยงานจึงต้องม่การตั�งเปิ้าหมาย
ร่วมกันเพื้่�อที่ำาให้สำาเร็จ”	รศิ.อิ�มจิต		เล้ิศิพื้งษ์สมบััติ	กล้่าวเพื้ิ�มเติม
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ปีิปินำ�า	กะล้ะมัง	แล้ะเตาแก๊ส		พ่้ื้กันแล้ะแปิรง	สำาหรับัผู้้้เริ�มฝึักเข่ยนควร
ใช้่พ่้ื้กันเบัอร์	 0	 ,	 8	 ,	 10	 ส่เพ่ื้�อย้อมผู้้าบัาติก	 ส่ย้อมผู้้าบัาติกจะม่
ลั้กษณะเป็ินผู้งฝ่่ัน	นำามาผู้สมส่อัตราส่วน	1:10					
	 ขั�นตอนการที่ำาผู้้าบัาติก	 	 1.การเตร่ยมผู้้า.	 2.การร่างภาพื้
บันผู้้า.	 3.การขึงผู้้าบันเฟื้รม	 4.การเข่ยนเท่ี่ยน	 เป็ินการเข่ยนเท่ี่ยน
ล้งบันส่วนต่างๆของล้ายท่ี่�ออกแบับัไว้หร่อเ ดินเ ส้นตามรอย	
5.การระบัายส่บัาติก	 ควรเตร่ยมส่ใส่ภาช่นะเช่่นแก้วนำ�า	 หล้ายใบั	
ตามจำานวนส่	เที่คนิคการระบัายส่	สามารถเล่้นนำ�าหนักอ่อนแก่	แสงเงา
ความต่�นลึ้กของภาพื้ได้	ส่นิยมใช้่	2-4	ส่	ขึ�นไปิ	การเคล่้อบัผู้้าด้วยนำ�ายา
กันส่ตก	 เคล่้อบัด้วย	นำ�ายา	 โซึ่เด่ยมซิึ่ลิ้เกต	8-12	 ชั่�วโมง	 ซัึ่กล้้างนำ�ายา
เคล่้อบั	แช่่นำ�าสะอาด	15-30	นาท่ี่	ขจัดเท่ี่ยนออกจากผู้้า	โดยนำาไปิต้ม
ในนำ�าเด่อด	 ใส่ผู้งซัึ่กฟื้อก	 1	 ช้่อนโต๊ะ	 ต่อนำ�า	 20	 ลิ้ตร	 ตกแต่งชิ่�นงาน	
นำาไปิร่ดให้เร่ยบั	แล้ะเย็บัริมให้เร่ยบัร้อย

	 นางพิื้ร่ณ	 ฉิุมพื้ล่้ศิิริ	 นักวิเคราะห์
นโยบัายแล้ะแผู้นช่ำานาญ่งาน	 มหาวิที่ยาลั้ย
สงขล้านครินที่ร์	 หนึ�งในผู้้้เข้ารับัการอบัรม
กล่้าวว่า	 ในการอบัรม	 ตนเองที่ำาผู้้าบัาติก
ไ ด้ 	 5	 ชิ่�น 	 ภาคภ้ มิ ใจในผู้ล้งาน	 แล้ะไ ด้
ความเพื้ลิ้ดเพื้ลิ้นในการที่ำางานบัาติก	 แล้ะได้

ร้้จักผู้้้ท่ี่�รักในศิิล้ปิะเหม่อนกัน	สำาหรับัคนท่ี่�วาดร้ปิไม่เป็ิน	ก็ไม่ต้องกังวล้	
เน่�องจากม่แบับัสำาเร็จร้ปิให้เราฝึักที่ำาผู้้าบัาติกได้สะดวก

 สถาบัันวัฒนธรรมศึิกษากัล้ยาณิวัฒนา	มหาวิที่ยาลั้ยสงขล้า
นครินที่ร์	 ส่ง เส ริมการที่ำา ผู้้าบัาติก	 เ พิื้�ม ม้ล้ค่าที่างเศิรษฐกิจ
ให้กับัผู้ลิ้ตภัณฑ์์จากผู้้าท้ี่องถิ�นภาคใต้	 ในช่่วงเศิรษฐกิจท่ี่�ได้รับัผู้ล้
กระที่บัจากโควิด-19	 เป็ินอ่กที่างเล่้อกช่่วยเพิื้�มรายได้	 แล้ะที่ำาให้
จิตใจสงบั	 ผู่้อนคล้าย	 มหาวิที่ยาลั้ยสงขล้านครินที่ร์	 ส่งเสริมการที่ำา
ผู้้าบัาติก	 โดยม่นายไพื้ฑ้์รย์	 แก้วที่อน	 สถาบัันวัฒนธรรมศึิกษา
กัล้ยาณิ วัฒน	 เ ป็ิน วิที่ยากร	 เ ป็ิน วิที่ยากร	 เ ม่� อ วันท่ี่� 	 11-12	
กรกฎาคม	2563	

 ผู้ศิ.ดร.พื้รปิว่ณ์	 พ่่ื้มเกิด	 ผู้้้อำานวยการ
สถา บััน วัฒนธรรม ศึิกษา กัล้ยา ณิ วัฒนา
มหา วิที่ยา ลั้ยสงขล้านครินที่ร์ 	 ก ล่้าว ว่า 
ผู้้าบัาติก	 เป็ินการส่งเสริมอัตลั้กษณ์วัฒนธรรม
ส ร้าง ค่ณค่า 	 ม้ล้ ค่าที่าง เศิรษฐกิ จ ใ ห้ กับั
ผู้ลิ้ตภัณฑ์์จากผู้้าท้ี่องถิ�นภาคใต้	 พื้ร้อมทัี่�ง

ต่อยอดพัื้ฒนาผู้ลิ้ตภัณฑ์์	สินค้าที่างวัฒนธรรม	ซึึ่�งผู้้้ท่ี่�สนใจสามารถร่วม
กิจกรรมได้	ทัี่�งยังต่อยอดเป็ินธ่รกิจของตัวเองได้ในอนาคต
 นายไพื้ฑ้์รย์	แก้วที่อน	วิที่ยากรจาก
สถา บััน วัฒนธรรม ศึิกษา กัล้ยาณิ วัฒนา
กล่้าวว่า	 การจัดที่ำาผู้้าบัาติก	 ส่วนใหญ่่จะ
เป็ินการเข่ยนภาพื้แนวธรรมช่าติ	 วิว	 ที่ะเล้	
ปิล้า	 ดอกไม้	 การเร่ยนร้้จากปิระสบัการณ์ตรง
จะที่ำาให้เข้าใจกระบัวนการที่ำา	 สามารถพื้ลิ้ก
แพื้ล้งแล้ะสร้างสรรค์เที่คนิค	 นำาไปิที่ำาเปิ็นอาช่่พื้เสริม	 สร้างรายได้ด่
ท่ี่�สำาคัญ่สร้างความส่ข	 เพื้ลิ้ดเพื้ลิ้น	 ที่ำาให้จิตใจสงบั	 ผู่้อนคล้าย	
ผู้้้ เข้าอบัรมม่หล้ากหล้ายอาช่่พื้หล้ายวัย	 ตั� งแ ต่ วัย ร่่น	 จนถึ ง
ผู้้้ท่ี่�เกษ่ยณแล้้ว
	 บัาติกกำาเนิดมากว่า	 2,000	 ปีิ	 เช่่�อว่าบัาติกม่ต้นกำาเนิด
ท่ี่� อิน เ ด่ย 	 แล้ะแพื้ร่หล้ายเข้ามาในเอเช่่ยตะ วันออกเ ฉุ่ยงใ ต้	
โดยเฉุพื้าะอินโดน่เซ่ึ่ย	 มาเล้เซ่ึ่ย	 แล้ะแพื้ร่หล้ายมายังภาคใต้	 บัาติก	
(BATIK)	เป็ินภาษาช่วาม่ความหมายว่าเป็ินการที่ำาให้เป็ินจ่ด 
แต้ม	ดวง	หยด	
	 อ่ปิกรณ์การที่ำาผู้้าบัาติก	ปิระกอบัด้วย	ผู้้าท่ี่�ที่ำามาจากเส้นใย
ธรรมช่าติ	ได้แก่	ผู้้าฝ้ัาย	ผู้้าลิ้นิน	ปิากกาเข่ยนเท่ี่ยน	ม่ร้ปิแบับัคล้้ายกับั
ปิากกา	 ขนาดเบัอร์	 L	 M	 S	 แล้ะ	 SS	 เหล็้กแที่งปิากกาเข่ยนเท่ี่ยน	
ซึึ่�งอาจที่ำาด้วยเส้นล้วดเส้นที่องแดง	นำ�าเท่ี่ยน	เป็ินส่วนผู้สมระหว่างข่�ผึู้�ง
กับัพื้าราฟื้ีน	 ในอัตราส่วน	 1	 :	 2	 ภาช่นะต้มเท่ี่ยน	 แล้ะเตาต้มเท่ี่ยน			
เฟื้รมขึงผู้้า	(กรอบัไม้)		นำ�ายาเคล่้อบั	ใช้่โซึ่เด่ยมซิึ่ลิ้เกต	ม่ค่ณสมบััติยึดส่
ให้ติดกับัผู้้า	 ช่่ดอ่ปิกรณ์ต้มผู้้า	 เป็ินอ่ปิกรณ์ท่ี่�หาได้ในบ้ัาน	 เช่่น	 หม้อ	

สถาบันวัฒนธรรมฯ ม.อ. ส่งเสริมการทำาผ้าบาติก
สร้างเศรษฐกิจ สร้างความสุข



  หลัักสููตรที่่�เปิิดสูอน
คณะศึึกษาศึาสูตร์                             
http://eduit.pn.psu.ac.th/   โทร. 0 7333 1301
ระดัับปริญญาตรี 5 ปี
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) คณิตศาสตร์, ฟิิสิกส์, เคมีี, 
ชีีวิวิิทยา วิิทยาศาสตร์ทั�วิไป
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) ภาษาไทย, ภาษาอัังกฤษ
 • (ศึกษาศาสตรบััณฑิิต) การประถมีศึกษา, 
ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประเมิีนผลการศึกษา
ระดัับปริญญาตรี 4 ปี
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) 
เทคโนโลยีและการส่�อัสารการศึกษา
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) จิิตวิิทยา
ระดัับปริญญาโท 
  • (ศึกษาศาสตรมีหาบััณฑิิต) การบัริหารการศึกษา,
เทคโนโลยีและส่�อัสารการศึกษา, การศึกษาเพ่�อัการพัฒนา
ที� ยั�งย่น, การวิิจัิยและประเมิีนผลการศึกษา การสอัน
วิิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอัน 
  • (ศิลปศาสตรมีหาบััณฑิิต) จิิตวิิทยา
ระดัับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต)
การบัริหารการศึกษา, ภาวิะผู�นำาและนวัิตกรรมีทางการศึกษา
ระดัับประกาศนีียบัตรบัณฑิิต 1 ปี
  • (ประกาศนียบััตรบััณฑิิต) วิิชีาชีีพครู นักศึกษาที�
เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จิะไดุ�รับัใบัประกอับัวิิชีาชีีพครู
หลังสำาเร็จิการศึกษาซึึ่�งไดุ�รับัการรับัรอังมีาตรฐานจิากคุรุสภา

คณะมนุษยศึาสูตร์แลัะสูังคมศึาสูตร์    
http://huso.pn.psu.ac.th/ โทร. 07333 1304  
ระดัับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) ภาษาและวิรรณคดุีไทย, 
ภาษาจิีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจิีน (หลักสูตรนานาชีาติ), 
ภาษามีลายู, มีลายูศึกษา, ภาษาอัาหรับั-ภาษาอัาหรับัธุุรกิจิ, 
ภาษาญี�ปุ�น, ภาษาเกาหลี, ภาษาอัังกฤษ, ภาษาฝรั�งเศส, 
ภาษาเยอัรมัีน, การจัิดุการสารสนเทศ, ประวัิติศาสตร์, 
สังคมีวิิทยาและมีานุษยวิิทยา, พัฒนาสังคมี, ปรัชีญา
และศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบััณฑิิต) เศรษฐกิจิอัาเซีึ่ยน
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) สาขาภูมิีศาสตร์
 • (บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต) แขนงวิิชีาการจัิดุการ
ทรัพยากรมีนุษย์และอังค์การ
 • (สังคมีสงเคราะห์ศาสตรบััณฑิิต) สังคมีสงเคราะห์
ระดัับปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมีหาบััณฑิิต) ภาษาไทย, การบัริหาร
การพัฒนาสังคมี ระดัุบัปริญญาเอัก
 • (ปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต) สาขาภาษาไทย

คณะวิิที่ยาศึาสูตร์แลัะเที่คโนโลัย่  
http://www.sat.psu.ac.th/  โทร. 07333 1303  
ระดัับปริญญาตรี
  • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยี
การประมีง คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิิทยาศาสตร์การอัาหารและ
โภชีนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมีี-ชีีวิวิิทยา, เคมีี
อุัตสาหกรรมี,ฟิิสิกส์, วิิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชีนศาสตร์
การกำาหนดุอัาหาร

วิารสูารข่่าวิศึรีตรัง เอกสูารเพื่่�อการปิระชาสูัมพื่ันธ์์ ม.อ.ปิัตตาน่
ที่่�ปิรึกษา
 รองอธ์ิการบด่วิิที่ยาเข่ตปิัตตาน่
 ผูู้�อำานวิยการกองธ์ุรการ
บรรณาธ์ิการบริหาร
 นายนวิพื่งษ์ เพื่็ชรอุไร

เจ้�าข่อง
 งานปิระชาสูัมพื่ันธ์์ สูำานักงานอธ์ิการบด่
 มหาวิิที่ยาลััยสูงข่ลัานครินที่ร์ วิิที่ยาเข่ตปิัตตาน่
 โที่ร. 0-7331-2318 โที่รสูาร 0-7333-5128
 E-mail : pr.pattani@g.psu.ac.th
ออกแบบ
 ข่วิัญใจ้งานพื่ิมพื่์  โที่ร. 084-312-7711

PSU.PattaniCampus
www.pn.psu.ac.th

ระดัับปริญญาโท
 • (วิิทยาศาสตรมีหาบััณฑิิต) เคมีีประยุกต์, เทคโนโลยี
พอัลิเมีอัร์, ฟิิสิกส์ประยุกต์, วิิธีุวิิทยาการวิิจัิย, วิิทยาศาสตร์
การอัาหารและโภชีนาการ, ชีีวิวิิทยาประยุกต์, เทคโนโลยี
การประมีง, คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดัับปริญญาเอก
  • (ปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต) เทคโนโลยีพอัลิเมีอัร์, 
วิิธีุวิิทยาการวิิจัิย

คณะวิิที่ยาการอิสูลัาม  
http:/www.cis.psu.ac.th/  โทร. 07333 1305 
ระดัับปริญญาตรี
  • ( ศิลปศาสตรบััณฑิิต) สาขาอิัสลามีศึกษา, 
สาขากฎีหมีายอิัสลามี, สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัิดุการใน
อิัสลามี สาขาตะวัินอัอักกลางศึกษา
         • ( ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บััณ ฑิิ ต )  ส า ข า ก า ร ส อั น
อิัสลามีศึกษา
         • ( ศิลปศาสตรบััณฑิิต) สาขาอัิสลามีศึกษา 
(หลักสูตรนานาชีาติ) 
ระดัับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมีหาบััณฑิิต) สาขาอิัสลามีศึกษา  
สาขาบัริหารและจัิดุการอิัสลามี
ระดัับปริญญาเอก
         • (ปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต) สาขาอิัสลามีศึกษา
โรงเรียนีสาธิิตอิสลามศึกษา
  ผลิตนักเรียนที�มีีภาวิะควิามีเป็นผู�นำา เป็นคนดีุ 
คนเก่ง มีีจิิตอัาสา มีีคุณธุรรมีและดุำารงชีีวิิตตามีวิิถีอิัสลามี

คณะวิิที่ยาการสู่�อสูาร   
http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th  
โทร. /โทรสาร 07334 9692
ระดัับปริญญาตรี
 • (นิเทศศาสตรบััณฑิิต) สาขานิเทศศาสตร์
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่�อัสารเพ่�อัการจัิดุการ
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิตสาขานวัิตกรรมีการอัอักแบับั
ส่�อัและการสร�างสรรค์ส่�อั

คณะศึิลัปิกรรมศึาสูตร์
http://finearts.pn.psu.ac.th/  โทร./โทรสาร 07331 3126

ระดัับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
  • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) แขนงวิิชีาทัศนศิลป์, 
แขนงวิิชีาอัอักแบับัประยุกต์ศิลป์ แขนงวิิชีาการอัอักแบับั
แฟิชัี�นและเคร่�อังแต่งกาย
ระดัับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)
  • สาขาวิิชีาอัอักแบับัประยุกต์ศิลป์ 

คณะรัฐศึาสูตร์   
http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทร./โทรสาร 07331 2269
ระดัับปริญญาตรี
 • (รัฐศาสตรบััณฑิิต) สาขาการปกครอัง, ควิามีสัมีพันธ์ุ
ระหว่ิางประเทศ, นโยบัายสาธุารณะ, การปกครอังท�อังถิ�น

คณะพื่ยาบาลัศึาสูตร์   
http://nur.pn.psu.ac.th/2557/
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิิต

ควิามเปิ็นนานาชาติ

 มีหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิิทยาเขตปัตตานี 
นอักจิากจิะเป็นสังคมีพหุวัิฒนธุรรมีที�ประกอับัดุ�วิยกลุ่มีคนที�มีี
หลายเช่ี�อัชีาติ ศาสนา และประเพณีปฏิิบััติแล�วิปัจิจุิบัันยังมีี
นักศึกษาต่างชีาติกว่ิา 100 คน จิากทวีิปเอัเชีีย ยุโรป แอัฟิริกา 
กว่ิา 18 ประเทศ อัาทิ นักศึกษา จิากประเทศมีาเลเซีึ่ย กัมีพูชีา 
เวีิยดุนามี จีิน อิันเดีุย กีนี ตูนีเซีึ่ย กานา เนปาล ภูฏิาน อีัยิปต์ 
ซูึ่ดุาน โซึ่มีาเลีย รัฐเซีึ่ย และโมีร็อักโก เป็นต�น เข�ามีา
ศึกษาในระดัุบัปริญญาตรี ถึงระดัุบัปริญญาเอัก

ทีุ่นการศึึกษาแลัะเงินยืมเพื่่�อการศึึกษา
 
 1. ทุนการศึกษาทั�วิไป
 2. ทุนยกเวิ�นค่าธุรรมีเนียมีการศึกษา
 - เงินย่มีเพ่�อัการศึกษา นักศึกษาสามีารถย่มีเงิน
วิิทยาเขตไดุ�คราวิละไม่ีเกิน 2,000 บัาท
 - กอังทุนเงินกู�เพ่�อัการศึกษา รัฐบัาลจัิดุตั�งกอังทุน
ให�นักศึกษาที�ขาดุแคลนทุนทรัพย์กู�ย่มีไม่ีเกิน 100,000 บัาท / 
คน / ปี
  3.ทุนเรียนฟิรี 250 ทุน ทุนละ 60,000 บัาท
ต่อัปีการศึกษา จินจิบัหลักสูตร

บรรณาธ์ิการข่่าวิ
 นางซููรียะห์ โลัหะสูัณห์
กองบรรณาธ์ิการ
 นางปิารีด๊ะ หมันหลัิน
 นางสูาวิเบญจ้มาศึ ฉุุ้�นปิระดับ
 นางสูาวิฐิติมา พื่งศึ์นวิเลัิศึปิัญญา
 กรรมการเครือข่่ายปิระชาสูัมพื่ันธ์์ ม.อ.ปิัตตาน่


