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	 ชาวสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมพิธี

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล	 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร

ชยัมงคล	ณ	ลานศลิปวฒันธรรม	ถนนสายบรุ	ีเนือ่งในวโรกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 12	 สิงหาคม	 มหาราชินี	 

โดยมีนายนิพนธ์	นราพิทักษ์กุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	

เป็นประธานในพิธี	

	 กองอาคารสถานที่	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดกิจกรรมประโยชน์ 

ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	 เพื่อเทิดพระเกียรติ	 12	 สิงหามหาราชินี	 

เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	ที่ผ่านมา

	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 

ม.อ.ปตัตาน	ีจดังานวนัแมแ่หง่ชาต	ิ 

เมื่อวันที่	 11	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	 

โดยมีนายวิลาพ อุทั ยรั ตน์  

ผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต	 

วิทยาเขตปัตตานี	เป็นประธานใน

พิธีเมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2554
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ชาวสงขลานครินทร์ น้อมใจเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี

มุม หนึ่ง...ใน เขต รั้ว สี บลู

ความคืบหน้างานก่อสร้าง (สำารวจ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2554)

เรื่องเล่าประสบการณ์ของนักศึกษาเอกภาษาเกาหลี
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศเกาหลี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ 
และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ม.อ.โชว์ตัวเลขบัณฑิตปี 52 มีงานทำาแล้ว 81 % นิติศาสตร์ครองแชมป์
เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ฉ่ำาชื่นฉ่ำาน้ำาฟ้าโปรยมาแล้ว

พระเพียงแก้วเก็จมณีมากมีค่า
หอมยิ่งอวลมวลประทิ่นกลิ่นผกา

คือมหาราชินีจักรีวงศ์
ยิ่งเพ็ญจันทร์เจิดจ้านภากาศ
คือพระราชกรณีย์ที่สูงส่ง
พระบุญญาบารมีที่ธำารง

เคียงคู่องค์ราชันขวัญแผ่นดิน
อสีติวัสหวานกาลเฉลิม

จวงจันทน์เจิมเกสรขจรกลิ่น
ร้อยใจราษฎร์รวมสายสุหร่ายริน
คือสายสินธุ์โสรจพระบาทมิขาดวัน
สรวมไตรรัตน์ฉัตรกั้นคุ้มชันษา
พระสยามเทวาอารักษ์ขวัญ

เฉลิมกาลหวานชื่นนับหมื่นพัน
พระชนม์มั่นยืนยงทรงพระเจริญ

............................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(รศ.วันเนาว์ ยูเด็น ประพันธ์)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก  

ได้รับรางวัลอันดับ	2	เงินรางวัล	300,000	บาท

การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	“พู่กันทอง”

ชื่อผลงาน	พี่น้องไทยในชายแดนใต้

เทคนิค	สีอะคริลิก

มุมหนึ่ง...ในเขตร
ั้วสีบลู
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โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์
สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี	1	หลัง

งบประมาณ	 85,980,000	บาท

ระยะเวลา วันที่	5	พฤษภาคม	2552	-	วันที่	21	ตุลาคม	2554 

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน  -	 ประกอบโครงหลังคาและติดตั้งแปปเหล็กแล้ว

	 - 	ประกอบโครงหลังคาไม้ติดตั้งจันทัน ระแนงไม้ หลังคาทางเข้าแล้วเสร็จ

	 -	 ก่ออิฐชั้น 2 พร้อมติดตั้งวงกบไม้ พร้อมเทเอ็นทับหลัง คสล. ได้ปริมาณงาน 70 ของงานก่ออิฐ 

	 - 	 เดินท่อประปา น้ำาทิ้งได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

รายละเอียด		 -	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	3 ชั้น

	 - 	พื้นที่ก่อสร้างขนาด 7,4577 ตารางเมตร 

	 - 	ถนนคอนกรีตและลานจอดรถ พื้นที่ 1,320 ตารางเมตร 

	 - 	ร้านอาหารขนาด 10.00 x 7.50 เมตร 

	 - 	ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ขนาด 315 เควีเอ 

โครงการ อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
สิ่งก่อสร้าง	 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล

งบประมาณ	 9,500,000 บาท

ระยะเวลา	 วันที่	6	กุมภาพันธ์	2553	-	วันที่	4	กุมภาพันธ์	2554	

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	ปัตตานีสหโยธา

ผู้ควบคุมงาน	 นายสุริยะ	มาศจิตต์

ลักษณะงานปัจจุบัน			 -	 ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตซ์ ภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด

	 -	 ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ และทดสอบการใช้งาน

	 -	 ทาสีจริงทั้งภายในภายนอกแล้วเสร็จทั้งหมด

	 -	 ทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล ใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย

	 -	 ทำางานคูระบายน้ำานอกอาคารแล้วเสร็จ

	 -	 ส่งมอบ As-Built ระบบไฟฟ้า สถาปัตยกรรม ประปาและสุขาภิบาล

	 -	 ส่งมอบกุญแจ 

รายละเอียด		 	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 	พื้นที่ประมาณ 2000 ตารางเมตร  

ความคืบหน้างานก่อสร้าง (สำารวจ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2554)



โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะพยาบาล วิทยาเขตปัตตานี
สิ่งก่อสร้าง	 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะพยาบาล	

งบประมาณ	 143,143,800	บาท

ระยะเวลา	 วันที่	13	มิถุนายน	2554	-	วันที่	3	ธันวาคม	2555

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	มุไท	(จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ)

ผู้ควบคุมงาน	 นายสุริยะ	มาศจิตต์

ลักษณะงานปัจจุบัน	 รายงานผลการจัดจ้างไปยังสำานักงบประมาณ	เพื่อขออนุมัติผูกพันงบประมาณปีถัดไป

รายละเอียด	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	สูง	6	ชั้น	มีดาดฟ้า	มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ	9,777	ตร.ม.	พื้นที่จอดรถยนต์และ

	 รถจักรยานยนต์	 ด้านข้างอาคาร	 พื้นที่ถนน	 คสล.	 และพื้นที่จัดสวนประมาณ	 6,483	 ตรม.	 -	 ระบบปรับอากาศ 

	 ชนิดแยกส่วน	 -	 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย	 ไอพี	 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

	 ผ่านเครือข่าย	 ไอพี	 ระบบสำารองไฟฟ้า	 ระบบลิฟต์	 โดยสารขนาด	 1000	 กก.	 จำานวน	 1	 ชุด	 และลิฟต์ส่ง 

	 ของขนาด	600	กก.	1	ชุด	-	ระบบครุภัณฑ์ปฏิบัติการ	ตามรูปแบบ 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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โครงการก่อสร้างอาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี
สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างอาคารพรีคลินิก

งบประมาณ	 372,200,000	บาท

ระยะเวลา	 วันที่	1	มีนาคม	2554	-	วันที่	4	พฤษภาคม	2556

ผู้รับจ้าง	 บริษัท	บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด 

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน	 -	 ทำาการปักผังก่อสร้างพร้อมกำาหนดหมุดตำาแหน่งฐานรากและได้รับการอนุมัติ

	 -	 ทำาการตอกเสาเข็มอาคารได้ปริมาณงานร้อยละ 30 ของเสาเข็มทั้งหมด

	 -	 ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณูปโภคพร้อมติดตั้งมาตรวัดของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ

รายละเอียด		 -	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	สูง	10	ชั้น	มีดาดฟ้า	พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ	23,211	ตร.ม.	

	 -	 พื้นที่จอดรถด้านหน้าอาคารและพื้นที่ถนน	คสล.ประมาณ	1,268	ตร.ม.

	 -	 ระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน

	 -	 ระบบไฟฟ้าแรงสูง	ระบบหม้อแปลง	ระบบเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	300	เควีเอ

	 -	 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี	 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านเครือข่าย	 

	 	 ไอพีระบบสำารองไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟกระโชกทั่วไป	 -	 ระบบเสียงประกาศ	 -	 ระบบ	MATV	 -	 ระบบลิฟต์	 

	 	 เป็นลิฟต์โดยสายขนาด	1000	กิโลกรัม	จำานวน	2	ชุด	ลิฟต์ส่งของขนาด	600	กก.	จำานวน	1	ชุด	-	งานครุภัณฑ์ 

	 	 ประกอบด้วยครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ	ตามรูปแบบ 

โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล
สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างอาคารโรงฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล

งบประมาณ	 15,000,000 บาท	(จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ)

ระยะเวลา	 วันที่	13	มิถุนายน	2554		-	วันที่	3	ธันวาคม	2555

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	มุไท

ผู้ควบคุมงาน	 นายสุริยะ	มาศจิตต์

ลักษณะงานปัจจุบัน					 -

รายละเอียด	 -	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำานวน 2 ชั้น

	 -	 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 630 ตารางเมตร

	 -	 ก่อสร้างบริเวณหลังอาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล	 	 	
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โครงการ ก่อสร้างกลุ่มที่พักอาจารย์และบุคลากร (แฟลต 13 14 15 16)
สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างกลุ่มที่พักอาจารย์และบุคลากร	วิทยาเขตปัตตานี	1	กลุ่ม

งบประมาณ	 224,400,000 	บาท

ระยะเวลา	 วันที่	4	สิงหาคม	2550	-	วันที่	3	กันยายน	2553

ผู้รับจ้าง	 บริษัท	บิลเลียนเอนจิเนียริ่ง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แปลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน	 ตั้งแบบเทคานชั้น 4 แล้วเสร็จ อาคารโซน เอ

รายละเอียด	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ขนาด	 4	 ชั้น	 จำานวน	 4	 หลัง	 (168	 ยูนิต)	 มีพื้นที่บริเวณก่อสร้างทั้งหมด

	 ประมาณ	 24,800	 ตารางเมตร	 จัดทำาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมพื้นที่	 3,442	 ตารางเมตร	 และถนนลูกรัง 

	 พื้นที่	 3,864	ตารางเมตร	จัดทำาหลังคาคลุมลานจอดรถระหว่างแฟลต	12-13	พื้นที่	 990	ตารางเมตร	และจัดทำา 

	 ลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมพื้นที่โซนเอ	1,080	ตารางเมตร	และโซนบี	1,050	ตารางเมตร	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

	 ขนาด	1000	เควีเอ		มีพื้นที่อาคารประมาณ	71,042	ตารางเมตร	

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10	วิทยาเขตปัตตานี

งบประมาณ	 147,980,000	บาท

ระยะเวลา	 วันที่	15	มีนาคม		2552	-	วันที่	4	พฤศจิกายน		2554	

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน		 อยู่ระหว่างดำาเนินการตอกเสาเข็ม	ได้ประมาณ	200	ต้น	คิดเป็นร้อยละ	50	ของเสาเข็มทั้งหมด

รายละเอียด		 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด	9	ชั้น	พื้นที่รวม	13076	ตร.ม.	ประกอบด้วย	ชั้นล่าง	ห้องน้ำาคนพิการ	2	ห้อง	

	 หอ้งพกัเจา้หนา้ที	่2	หอ้ง	หอ้งอนิเทอรเ์นต็	1	หอ้ง	หอ้งอเนกประสงค	์1	หอ้ง	หอ้งนนัทนาการ	1	หอ้ง	หอ้งบรกิาร	1	หอ้ง	 

	 ห้องทำางานเจ้าหน้าที่	1	ห้อง	ร้านอาหาร	1	ห้อง	ห้องน้ำารวม	1	ห้อง	ร้านมินิมาร์ท	1	ร้าน	พื้นที่ประมาร	2,042	ตร.ม.	

	 ชั้น	2	ห้องพักนักศึกษา	24	ห้อง	ห้องพักเจ้าหน้าที่	1	ห้อง	ห้องน้ำารวม	2	ห้อง	พื้นที่รวม	1,238	ตร.ม	ชั้น	3,5,7	และ	

	 9	 ประกอบด้วย	 ห้องพักนักศึกษา	 24	 ห้อง	 ห้องพักเจ้าหน้าที่	 1	 ห้อง	 ห้องน้ำารวม	 4,758	 ตร.ม.	 ชั้น	 4,6	 และ	

	 8	ประกอบด้วย	ห้องพักนักศึกษา	14	ห้อง	ห้องพักเจ้าหน้าที่	1	ห้อง	ห้องน้ำารวม	2	ห้อง	และห้องละหมาด	1	ห้อง	

	 ลิฟท์ผู้โดยสารจำานวน	2	ชุด

6 วารสารข่าว ศรีตรัง  

โครงการ ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา นันทนาการ และสนามกีฬา (272 ล้าน) 

ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้ 

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างอาคารนันทนาการ	วิทยาเขตปัตตานี

งบประมาณ	 46,270,000	บาท

ระยะเวลา	 วันที่	17	มีนาคม	2552	-	วันที่	14	พฤษภาคม	2554	

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน		 อยู่ระหว่างดำาเนินการตอกเสาเข็ม	ได้ประมาณ	35	เปอร์เซ็นต์	

	 ของจำานวนเสาเข็มทั้งหมด	ดำาเนินการจัดจ้างรวมกับรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10

รายละเอียด		 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  ชั้นล่าง  มีสนามแบดมินตัน  ร้านค้า  ห้องสนุกเกอร์ 

	 ห้องเจ้าหน้าที่  ห้องอาหาร  ห้องซ้อมดนตรี  ห้องพักคอย  ห้องควบคุม  ห้องน้ำา	 -  ส้วม  ชาย  หญิง  ห้องน้ำา	

	 คนพิการ ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ พื้นที่ 90 ตร.ม ห้องประชุมเล็ก 40 ตร.ม. ห้องเกมส์ ห้องซ้อมดนตรี ห้องพักคอย  

	 ห้องเก็บของ ห้องอเนกประสงค์ ห้องเตรียมอาหาร ห้องน้ำา-ชายหญิง 

อ่านต่อหน้า 11
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มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี 7

เรื่องเล่าประสบการณ์ของนักศึกษาเอกภาษาเกาหลี

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศเกาหลี

Hight school principals’ workshop for 

Korean	 language	 education,	 Korean	

language/studies publicity event for 

youth	 in	 southern	 Thailand,	 และ	

Korean language classes for high school 

students	in	Thailand		

	 สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้ถึงความภาค

ภมูใิจของคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์		

คอืการผลติบณัฑติดา้นเกาหลีศ่กึษา	อนัเปน็ที่

ตอ้งการของมหาวทิยาลยัในเกาหล	ีโดยจดัสรร

ทุนในชื่อของมหาวิทยาลัยชุงอัง	 เป็นระยะ

หนึ่งภาคการศึกษาให้แก่	นส.จุลดา พละพันธ์	

นักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี	 คณะมนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	

 นส.จุลดา พละพันธ์ เล่าให้ฟังถึง

ประสบการณก์ารศกึษาทีม่หาวทิยาลยัชงุองั  

ประเทศเกาหลี ในระยะหนึ่งภาคการศึกษา

ที่ผ่านมาว่า	 ประสบการณ์ที่ ได้รับทำาให้

รักสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มากขึ้นที่เปิด

โอกาสให้นักศึกษาร่วมโครงการ	 กิจกรรม

กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ	 มหาลัยชุงอัง	 

เปน็มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงดา้นดนตร	ีอากาศ

ที่หนาวมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	 และ 

ฤดูร้อนท่ีอบอุ่น	ทำาให้ต้องปรับร่างกายอย่างมาก	 

มอีาการไมส่บายบา้ง	ไดรู้จ้กัและใชช้วีติอยูก่บั

เพื่อนชาวต่างประเทศ	 เช่น	 จีน	 คีกริซสถาน	 

อุซเบกิซสถาน	 คาซัสสถาน	 รัสเซีย	 กรีซ	

และเยอรมัน	 ซึ่งจะต้องทางด้านไวยากรณ์		

วฒันธรรม	การออกเสยีง	การอา่น	เปน็พืน้ฐาน	 

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างจาก

มหาวิทยาลัยในไทยมากนัก	 ต่างกันตรงที่

นักศึกษาจะเป็นผู้ดำาเนินการทั้งหมด	 เช่น

การขายของในมหาวิทยาลัยจะไม่มีแม่ค้า

เข้ามาจำาหน่ายสินค้าอย่างเด็ดขาด	 กิจกรรม

หนึ่งที่ประทับใจคือ	 การเปิดหอพักหญิงชาย		

การเล่นเกมส์คู่รักซึ่งน่ารักมาก	 บรรยากาศ

ในมหาวิทยาลัยมีการจัดแบ่งโซนอย่างเป็น

ระเบียบ	 เช่น	 ห้องสำาหรับสูบบุหรี่	 ห้องสมุด

สำาหรับสถานที่อ่านหนังสือ	 เมื่อสอบเสร็จ	 

นักศึกษาจะไปท่องเที่ ยว	 จัดงานเลี้ ยง		

คาราโอเกะเป็นประจำา

 “4 เดอืนทีเ่กาหล ีไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม ่ๆ  

ทำาให้เราต้องรู้จักปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้  

สิ่งใดที่ไม่เคยทำา ก็ได้ทำาเป็นการเริ่มต้นใหม่

ของชีวิตอีกครั้งหนึ่ง”

	 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

แผนกภาษาเกาหลี	 ภาควิชาภาษาตะวันออก	 

คณะมนุ ษยศ าสตร์ แ ล ะสั ง คมศ าสตร์ 	

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ี 

ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี	 (Korea	 Foundation)	

ทำาให้การดำาเนินงานด้านภาษาเกาหลีของ

มหาวิทยาลัย	 ได้รับการตอบรับในทางที่ดี

จากมูลนิธิเกาหลี	 โดยสนับสนุนกิจกรรม

ทางวิชาการด้วยการส่งอาจารย์มาช่วยสอน 

ภาษาเกาหลี	 หรือ	 Employment	 and	

Dispatch of Korean Studies/Korean 

Language Instructional Staff and 

Professors	 นอกจากที่มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีแล้ว	 ยังได้ส่ง

อาจารย์ไปที่มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย		

นอกจากนีม้กีารสนบัสนนุการจดัอบรมสมัมนา

ทางวิชาการ	 และสนับสุนการเรียนการสอน

ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลีหรือเกาหลีศึกษา

จำานวน	3	โครงการดว้ยกนั	โดยมมีหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร	์ ได้รับการไว้วางใจจากมูลนิธิ

เกาหลีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น	 ภายใต้ชื่อ	
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี

จัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

	 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีจดักจิกรรม	ม.อ.วชิาการ	และวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต	ิเมือ่วนัที	่18	สงิหาคม	2554	ประกอบดว้ยกจิกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อาทิ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์	การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขัน
ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ อบรมการสร้าง	Home	Page	การสาธิตและจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาตร์	
โดยมี	รศ.ดร.เจริญ	นาคะสรรค์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”	และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน	ณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 สำาหรับผลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีดังต่อไปนี้
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 ชื่อโครงงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรพื้นบ้านในการชะล้างสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง”
	 -	 เด็กหญิงนิชัชวานิ	แว
	 -	 เด็กหญิงแพรวชมพู	ตันวัฒนะ
	 -	 เด็กหญิงศิรดา	สุวรรณอินทร์
	 	 (โรงเรียนอนุบาลยะลา	จังหวัดยะลา)

 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิทยาศาสตร	์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นบ้านวิทยาศาสตร์หลังแรกของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2554	ประกอบด้วย	การจัดบอร์ดวิชาการ	
และบอร์ดคำาถาม	 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งคำาตอบ	 การเปิด	 
E-learning	 หรือเทปการสอน	 เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียน 
ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม	 โดยมีอาจารย์	 หรือเพื่อนนักศึกษาช่วย
ชี้แนะ	 มีตำาราเรียนรวมทั้งแบบฝึกหัด	 และแบบทดสอบเก่า	 ไว้ศึกษา
ค้นคว้า	และฝึกทำาด้วยตนเอง	มีอาจารย์ผลัดเปลี่ยนให้บริการช่วยเหลือ 
ด้านวิชาการเมื่อนักศึกษามีปัญหาทั้ งรายบุคคล	 และรายกลุ่ม	 
จัดกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ	เดือนละ	1-2	ครั้ง	ตามความเหมาะสม
 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า  
การจัดตั้ง	 "บ้านวิทยาศาสตร์"	 เป็นโครางการที่จะพัฒนานักศึกษารู้จัก
ใช้เวลาว่างในด้านวิชาการมากขึ้น	 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง

นักศึกษาและบุคลากรในการพัฒนาคณะ	 ส่งผลให้	 นักศึกษามีความ 
เขม้แขง็ทางวชิาการดา้นวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน	และความรว่มมอืตอ่ไป		อาท	ิ
การผลิตสื่อการสอน	ผลงานทางวิชาการ	 ต่าง	 ๆ	หรืออาจมีความร่วมมือ
ในการทำางานวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยในชั้นเรียนและวิจัยสถาบัน	
ตลอดจนสามารถขยายผล	 บ้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ที่กว้างขวางมากขึ้นในอนาคต						

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบ้านวิทยาศาสตร์

         “นับเป็นโครงการที่สร้างบรรยากาศทาง
วิชาการ อันจะส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรของคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เพือ่บม่เพาะใหน้กัศกึษา
มีจิตใจใฝ่หาความรู้ ช่วยเหลือตนเอง และเกื้อกูล
ด้านวิชาการซึ่งกันและกัน โดยมีอาจารย์ทำาหน้าที่
ให้คำาปรึกษา และชี้แนะแนวทางการเรียนให้ประสบ
ความสำาเร็จ” รศ.ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติม
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี 9

รางวัลที่ 2 ชื่อโครงงาน “สวยลดมลพิษ พิชิตโลกร้อน”
	 -	 เด็กหญิงขวัญชนก	สุวรรณพงษ์
	 -	 เด็กชายชยุตม์	พุกสอน
	 -	 เด็กชายภาณุพงศ์	สุภาไชยกิจ
	 	 (โรงเรียนเทศบาล	5	(วัดประชาภิรมย์)	จังหวัดนราธิวาส)
รางวัลที่ 3 ชื่อโครงงาน “กระถางลดโลกร้อน”
	 -	 เด็กหญิงนิสรีน	ใบระหมาน
	 -	 เด็กชายอิรฟาน	กิตตินัย
	 -	 เด็กหญิงอรจิรา	ยิ้มยวน
	 	 (โรงเรียนจ้องฮั้ว	จังหวัดปัตตานี)
รางวัลชมเชย ชื่อโครงงาน “สืบสานงานศิลป์สู่นาฏศิลป์ไทย”
	 -	 เด็กหญิงอนุสรา	ไกรวิมล
	 -	 เด็กหญิงสุพรรณี	ทองรมย์
	 -	 เด็กหญิงปาริชาติ	แสงดำา
	 	 (โรงเรียนเทศบาล	5	(วัดประชาภิรมย์)	จังหวัดนราธิวาส)
รางวัลชมเชย ชื่อโครงงาน “น้ำาหมักสารพัดประโยชน์”
	 -	 เด็กชายนนทชิต	เหล่าทอง
	 -	 เด็กชายฟาอิส	เหลาะเหม
	 -	 เด็กหญิงสุพรรษา	หอมทิพย์
	 	 (โรงเรียนเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี)
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1	 -	 เด็กชายธัชพล	จิรรัตนโสภา, เด็กชายณัฐพัชร์	ชุมช่วย (โรงเรียนอนุบาล
ยะลา	จังหวัดยะลา)
รางวัลที่ 2	 -	 เด็กหญิงชญานี	 เหลืองภัทรวงศ์,  เด็กชายรัตนชาติ	 เจนวิทยาการกุล 
(โรงเรียนอนุบาลยะลา	จังหวัดยะลา)
รางวัลที่ 3	 -	 เด็กชายราฟี	 แวเด็ง,  เด็กชายวรเมธ	 โฆสิตไพบูลย์  (โรงเรียนอนุบาล
นราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส)
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1	 -	 นายสุชน	 ตันติโสภณวนิช,  นายจำาลอง	 จางไววิทย์  (โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี)
รางวัลที่ 2	 -	 นางสาวนวพร	 ตั้งบวรพิเชฐ,  นายพงศภัค	 พูลสวัสดิ์  (โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี)
รางวัลที่ 3	 -	 นายปฏพิล	สขุเสงีย่ม, นายศภุศกัดิ	์ยอดคำา (โรงเรยีนเดชะปตัตนยานกุลู	
จังหวัดปัตตานี)
รางวัลชมเชย	 -	นายกามาล	บาฮะ, นายซัมซูดิน	ลาเต๊ะ  (โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน	
จังหวัดปัตตานี)
รางวัลชมเชย	-	นางสาวศุภลักษณ์	ทับศรีนวล, นางสาวภารดี	สุหรรษา (โรงเรียนเดชะ
ปัตตนยานุกูล	จังหวัดปัตตานี)
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1	 ชื่อสิ่งประดิษฐ์	“เครื่องเติมน้ำาดื่มอัจฉริยะ”  เด็กชายพิพัฒน์	 บุญรักษา,  เด็กชายปพนธีร์	

เรืองตัณฑวัฒน์ (โรงเรียนอนุบาลยะลา	จังหวัดยะลา)

รางวัลที่ 2 ชื่อสิ่งประดิษฐ์	 “กล่องนับเหรียญอัจฉริยะ”  เด็กชายภัทรภวัต	 คงสกุล,  เด็กชายพัชร	

พัฒนนิวาสน์ (โรงเรียนอนุบาลยะลา	จังหวัดยะลา)

รางวัลที่ 3	 ชื่อสิ่งประดิษฐ์	 “การเคลื่อนที่ของจรวจพลังลม”  เด็กชายวุฒิชาติ	 เบ็ญอาบูบาการ์, 

เด็กชายนัจมีย์	หะสาเมาะ (โรงเรียนอนุบาลยะลา	จังหวัดยะลา)

รางวัลชมเชย	 ชื่อสิ่งประดิษฐ์	 “เรือกู้ชีพ”  เด็กหญิงฌาน์จุฬี	 จิโรจน์วณิชชากร,  เด็กชายฉัตรดนัย	

บรรดาศักดิ์ (โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี)

รางวัลชมเชย	ชื่อสิ่งประดิษฐ์	“แว่นสุริยะปราคราอย่างง่าย” เด็กชายเกรียว	น้อยผา, เด็กชายพีรวิชญ์	

เลากาวงศ์ (โรงเรียนอนุบาลยะลา	จังหวัดยะลา)

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลท่ี 2	 ช่ือส่ิงประดิษฐ์	“BOX SUN”  เด็กชายวรินทร	 โรจนกรินทร์,  เด็กชายกฤตนัย	 กุนทีกาญจน์ 

(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี)

รางวัลที่ 3	 ชื่อสิ่งประดิษฐ์	 “กังหันบำาบัดน้ำา”  เด็กหญิงณัฏฐณิชา	 รักชาติพานิช,  เด็กหญิงอณิษฐา	

หะยีลาเต๊ะ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี)

รางวัลชมเชย	ชื่อสิ่งประดิษฐ์	“เครื่องกรองน้ำาและกลั่นน้ำา” เด็กหญิงอาวาติฟ	ลาเต๊ะ, เด็กหญิงฮานาน	

บีมา	(โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ	จังหวัดยะลา)

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย	 ชื่อสิ่งประดิษฐ์	 “เครื่องดักแมลงสาบ”	 นางสาวฮุซนียะฮ์	 มะทา,  นางสาวนูรอาลีซา	

สุหลง (โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ	จังหวัดยะลา)



สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ	/ปรับปรุงทางเข้าประตู	4

งบประมาณ	 14,370,000		บาท

ระยะเวลา	 วันที่	16	มีนาคม	2552	-	วันที่		21	มิถุนายน	2553

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน	 ดำาเนินการจัดจ้างรวมกับรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10

รายละเอียด	 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาว  120  เมตร  กว้าง  11.4  เมตร  เกาะกลางถนนกว้าง  2  เมตร  ปลูกหญ้าและ

	 ต้นไม้ เป็นระยะ	 ก่อสร้างทางเท้ากว้าง  1.5  เมตร  ยาวประมาณ  120  เมตร  ก่อสร้างลานจอดรถ   

	 	พืน้ทีป่ระมาณ 1,248 ตร.ม. (5.2 x 240 เมตร)  กอ่สรา้งระบบระบายน้ำา ตดิตัง้ระบบไฟฟา้แสงสวา่ง ตดิตัง้ระบบประปา 

	 พร้อมประตูน้ำาสำาหรับท่อเมน และระบบน้ำารดต้นไม้   

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล

งบประมาณ	 27,360,000	บาท

ระยะเวลา	 วันที่	17	มีนาคม	2552		-	วันที่	7	กรกฎาคม	2553	

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน		 ดำาเนินการจัดจ้างรวมกับรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10

รายละเอียด		 อัฒจันทร์คอนกรีตมีหลังคาคลุม  ขนาด  35	 x	 9.25  ตารางเมตร  ใต้ถุนอัฒจันทร์ประกอบด้วยห้องพักนักกีฬา	

	 ห้องรับรอง	 ห้องน้ำาชาย-หญิง	 และห้องเก็บอุปกรณ์  อัฒจันทร์คอนกรีตไม่มีหลังคา  ขนาด  140  x  9.25 

	 ตารางเมตร ช่องบันไดทางขี้นใหญ่ 2 จุด เล็ก 2 จุด ทางระบายน้ำาขนาดกว้าง 4.50 เมตร ลึก 2.00 - 2.50 เมตร 

	 ยาวปะมาณ 200 เมตร

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างสนามเทนนิส

งบประมาณ	 17,910,000	บาท

ระยะเวลา	 วันที่	17	มีนาคม	2552	-	วันที่	6	กรกฎาคม	2553	

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน	 ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด ดำาเนินการจัดจ้างรวมกับรายการ

	 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10

รายละเอียด		 สนามเทนนิส จำานวน 6 คอร์ท พร้อมอุปกรณ์ อาคารบริการ 1 ชั้น จำานวน 1 หลังประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้  

	 ห้องโถง  ห้องเจ้าหน้าที่  ห้องเก็บของชาย-หญิง  ห้องน้ำาชาย  หญิง	 รั้วเหล็กรอบสนามยาวประมาณ  326  เมตร	

	 กำาแพงระหว่างสนาม	รางระบายน้ำา	อัฒจันทร์	เหล็ก 5 ชั้น ยาวประมาณ 134 เมตร  ระบบไฟฟ้าสนาม

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด

งบประมาณ	 3,360,000	บาท

ระยะเวลา	 วันที่	17	มีนาคม		2552	-	วันที่	2	พฤศจิกายน	2552

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน	 ดำาเนินการเสร็จ	ดำาเนินการจัดจ้างรวมกับรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10

รายละเอียด		 สนามวอลเลย์บอลชายหาด	 จำานวน  2  สนาม พร้อมอุปกรณ์  ติดตั้งระบบไฟ	 สนาม  อัฒจันทร์เหล็กขนาด  5  ชั้น 

	 ยาวประมาณ 76 เมตร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความยาว	120	เมตร

งบประมาณ	 3,820,000 บาท

ระยะเวลา	 วันที่	17	มีนาคม	2552	-	วันที่	10	มกราคม	2553

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน	 ดำาเนินการจัดจ้างรวมกับรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10

รายละเอียด		 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาว  120  เมตร  กว้าง  11.4  เมตร  เกาะกลางถนนกว้าง  2  เมตร  ปลูกหญ้าและ

	 ต้นไม้เป็นระยะ	 ก่อสร้างทางเท้ากว้าง	 1.5  เมตร  ยาวประมาณ  120  เมตร  ก่อสร้างลานจอดรถ	 พื้นที่ 

	 	ประมาณ 1,248 ตร.ม. (5.2 x 240 เมตร) กอ่สรา้งระบบระบายน้ำา ตดิตัง้ระบบไฟฟา้แสงสวา่ง ตดิตัง้ระบบประปา พรอ้ม

	 ประตูน้ำาสำาหรับท่อเมน และระบบน้ำารดต้นไม้   
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สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง

งบประมาณ	 4,020,000	บาท

ระยะเวลา	 วันที่	17	มีนาคม	2552	-	วันที่		20	กุมภาพันธ์	2553

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน	 ดำาเนินการเสร็จ	ดำาเนินการจัดจ้างรวมกับรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10

รายละเอียด		 สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง จำานวน 2 สนาม พร้อมอุปกรณ์ 	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนาม จัดทำาอัฒจันทร์เหล็ก 5 ชั้น 

	 ยาวประมาณ 57.6 เมตร  

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างสนามตะกร้อ

งบประมาณ	 3,380,000 บาท

ระยะเวลา	 วันที่	17	มีนาคม	2552	-	วันที่	19	กุมภาพันธ์		2553

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน	 ดำาเนินการเสร็จ	ดำาเนินการจัดจ้างรวมกับรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10

รายละเอียด		 สนามตะกร้อจำานวน  3  คอร์ท	 พร้อมอุปกรณ์	 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนาม	 ก่อสร้างอาคารบริการ  เป็นอาคาร 

	 คสล. 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องโถงบริการ ห้องน้ำาชาย หญิง อัฒจันทร์เหล็ก 5 ชั้น ยาวประมาณ 38.4 เมตร

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความยาว	140	เมตร

งบประมาณ	 4,520,000	บาท

ระยะเวลา	 วันที่	17	มีนาคม	2552	-	วันที่	30	เมษายน	2553

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำากัด

ลักษณะงานปัจจุบัน	 ดำาเนินการจัดจ้างรวมกับรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10

รายละเอียด		 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว  140  เมตร  กว้าง  11.4  เมตร  เกาะกลางถนนกว้าง  2  เมตร  ปลูกหญ้าและ

	 ต้นไม้เป็นระยะทางเท้ากว้าง  1.5  เมตร  2  ข้างถนน	 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ก่อสร้างระบบระบายน้ำา	 ติดตั้ง 

	 ระบบประปาพร้อมติดตั้งประตูน้ำาสำาหรับท่อเมนและระบบน้ำารดต้นไม้ 
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ม.อ.โชว์ตัวเลขบัณฑิตปี 52 มีงานทำาแล้ว 81%

นิติศาสตร์ครองแชมป์เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด

	 ม.อ.โชว์ผลสำารวจอัตราการได้งานทำาของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาประจำาปี	2552	พบว่า	มีงานทำาแล้วถึง	81%	เผยบัณฑิตจาก

คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม	คณะนติศิาสตร	์คณะอตุสาหกรรมเกษตร	และคณะวศิวกรรมศาสตร	์มอีตัราการไดง้านเพิม่ขึน้	ขณะทีภ่าพ

รวมอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น	13,291	บาท	โดยบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ครองแชมป์เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดที่	29,345	บาท	หากไม่นับ

รวมบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทย์

ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์	กองกลาง

 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้ทำาแบบสอบถามเพื่อสำารวจภาวะการได้งานทำาของบัณฑิตที่

ปริญญาตรี	5,431	คน	และเป็นผู้ที่สำาเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี	1,070	คน	ซึ่งพบว่า	

โดยภาพรวมบัณฑิต	ม.อ.	มีงานทำาแล้ว	4,784	คน	หรือคิดเป็น	81.4%	ยังไม่ได้ทำางาน	1,093	

คน	คิดเป็น	18.6%	และศึกษาต่ออีกเป็นจำานวน	606	คน	หรือคิดเป็น	2%	โดย	72.6%	ทำางาน

อยู่ในเขตภาคใต้

	 ทั้งนี้	 หากแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร	ี 5,431	

คน	พบว่า	บัณฑิตมีงานทำาแล้ว	3,807	คน	หรือคิดเป็น	78.6%	ยังไม่มีงานทำา	1,038	คน	คิด

เป็น	21.4%	และศึกษาต่ออีก	568	คน	โดยบัณฑิตที่มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น	(ไม่รวมบัณฑิต

ที่จบจากคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์)	 ได้แก่	 บัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีและ 

สิง่แวดลอ้ม	วทิยาเขตภเูกต็	คณะนติศิาสตร	์คณะอตุสาหกรรมเกษตร	และคณะวศิวกรรมศาสตร์

วิทยาเขตหาดใหญ่	 ขณะที่รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตต่อเดือนอยู่ที	่ 13,291	 บาท	 เพิ่มขึ้นจากปีที่

ผ่านมา	1,177	บาท	โดยบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดอยู่

ที่	29,345	บาท	เพิ่มขึ้น	6,264	บาท

	 สำาหรบัองคป์ระกอบทีท่ำาใหบ้ณัฑติ	ม.อ.	ไดง้านในอตัราสงู	มาจากปจัจยัการนำาความรู้

จากการศกึษาไปประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน	การใชค้วามรูค้วามสามารถพเิศษทัง้คอมพวิเตอรแ์ละ

ภาษาต่างประเทศ	ซึ่งสอดรับกับความต้องการแรงงานของกลุ่มนายจ้าง	ที่ต้องการคนทำางานที่มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี	มีความรู้ด้านวิชาการในสาขาที่เรียน	และมีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

สำาเร็จการศึกษาในปี	 2552	 ในทุกระดับการศึกษา	

ตั้งแต่เดือนกันยายน	2553	ถึงกุมภาพันธ์	2554	โดย

มีผู้ตอบแบบสอบถามในทุกระดับการศึกษา	จำานวน	

6,483	 คน	 แบ่งเป็นผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในระดับ
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 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข	 กล่าวด้วยว่า	 การพัฒนา

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ จะมุ่งเน้นทั้งทางด้านการ

สอน ตลอดจนหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา	รวมถึงการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุน	 ไม่ว่าจะเป็นคณะอาจารย์ผู้สอนและห้องเรียน

หอ้งปฏบิตักิาร	เพือ่เตรยีมสรา้งความพรอ้มใหบ้ณัฑติเปน็แรงงานทีม่ี

คณุภาพรองรบักบัตลาดแรงงานในอนาคต	ทีม่แีนวโนม้การขาดแคลน

แรงงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระดบัปฏบิตักิาร	พรอ้มทัง้

เปลี่ยนทัศนคติการทำางานให้กับบัณฑิต	 สามารถร่วมทำางานปฏิบัติ

การ	 ที่มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศได้ 

 "กระเบื้องยาง" ฝีมือเด็ก ม.อ. เพิ่มมูลค่าเศษยางรถ 
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
        	ม.อ.	โชว์ผลงานวิจัย	“กระเบื้องยางหลังคาจากเศษพลาสติก

และเศษยางรถยนต์” นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริง	

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 และมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

         	นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาใน

การคิดค้นนวัตกรรมที่รักษาทรัพยากร	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

ในโครงการ	“PTT CHEMICAL GREEN INNOVATION AWARD” 

โดยโจทย์ในการประกวดครั้งนี้คือ	 ต้องเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่

สามารถใช้งานได้จริง	 เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 และมีส่วน

ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

         	ซึ่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีชื่อว่า	“กระเบื้องยางหลังคา

จากเศษพลาสติกและเศษยางรถยนต์”	ฝีมือการคิดค้นของ	สีสาวาตี	

เจะ๊มามะ	นกัศกึษาชัน้ป	ี4	ภาควชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร	์คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต

ปตัตาน	ีซึง่เปน็การนำาเศษยางทีเ่หลอืใชห้รอืยางรถยนตท์ีห่มดสภาพ

การใช้งานมาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเบื้องยาง	

โดยมี	ณัฐพงศ์	นิธิอุทัย	และธีรสุดา	ประเสริฐ	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

         	สีสาวาตี	เจ๊ะมามะ	เอ่ยถึงแนวคิดผลงานชิ้นนี้	หลังจากนำา

เศษยางทีเ่หลอืใชห้รอืยางรถยนตท์ีห่มดสภาพการใชง้านมาเพิม่มลูคา่	

ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเบื้องยาง	ว่า	อุตสาหกรรมรถยนต์

เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ	มีกว่าร้อยละ	 70	ปริมาณ

การใช้รถยนต์ของคนไทยก็มีสูง	 ซึ่งยางรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่

ผลิตออกมาก	และยางรถที่หมดอายุการใช้งานถูกนำามากองทิ้ง

 “เราพบยางรถยนต์ที่หมดอายุจำานวนกว่า 1.7 ล้านตัน

ต่อปี เช่นเดียวกับพลาสติกที่มีปริมาณการใช้มากไม่แพ้กัน วัสดุ

ทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ถ้าเผาทำาลายจะ

เกิดมลพิษทางอากาศ จากปัญหาเหล่านี้จึงเป็นแนวคิดที่จะผลิต

กระเบื้องยางมุงหลังคา ที่นำาเศษพลาสติกและเศษยางรถยนต์ 

มารีไซเคิล เป็นส่วนประกอบ”

	 สำาหรับขั้นตอนการผลิต	 เริ่มต้นจากการนำาผงเศษยาง

รถยนต์	มาผสมกับยางธรรมชาติ	หรือยางแผ่นรมควัน	และสารเคมี

ผสมกันบนเครื่องบดสองลูกกลิ้ง	 ซึ่งจะทำาให้มีคุณสมบัติเกาะติดกัน	

ยางทีไ่ดม้คีวามเชือ่มโยงทนทาน	จากนัน้จงึนำามาผสมกบัพลาสตกิให้

มขีนาดเลก็	เพือ่งา่ยตอ่การขึน้รปู	กอ่นจะฉดีขึน้รปูตามแบบกระเบือ้ง

มุ่งหลังคา

	 ทั้งนี้	ข้อดีของกระเบื้องยางจากเศษพลาสติกและเศษยาง

รถยนต์	คือ	ปูง่ายน้ำาหนักโครงสร้างเบา	และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายใน

การก่อสร้าง	 เนื่องจากราคาถูกกว่า	 เมื่อเทียบกับกระเบื้องลอนคู่	

นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นรูปให้เป็นแบบต่าง	ๆ	ได้ตามที่ต้องการ	ซึ่ง

กระเบือ้งประเภทนีจ้ะเปน็ทีน่ยิมกนัมากในตา่งประเทศ	ซึง่กระเบือ้ง

ยางชิน้นีจ้ะเนน้การนำามาใชใ้นการตกแตง่สวน	ทำากำาแพงหลงัคา	โรง

จอดรถมากกว่าที่จะนำามามุงหลังคาบ้าน	 เนื่องจากมีเฉพาะสีดำา	 ไม่

สวยงามเหมือนกระเบื้องทั่วไป

	 สีสาวาตี	 เสริมว่า	 คุณสมบัติพิเศษของกระเบื้องยางมุง

หลงัคาจากเศษพลาสตกิและเศษยางรถยนต	์นอกจากจะทนทาน	ทน

แดด	ทนฝน	ยงักนักระแทกไมใ่หแ้ตก	และมอีายกุารใชง้านทีย่าวนาน

 “ผลงานชิ้นนี้ยังเป็นวัสดุราคาถูกพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาด 

ราคาแผ่นละ 10 - 12  บาท เพราะเราสามารถนำาทรัพยากรที่มี

มาใช้อย่างคุ้มค่า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย อีกทั้งหันมา

ใช้วัสดุธรรมชาติ วัสดุรีไซเคิล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ได้เป็นอย่างดี"

	 ด้าน	ณัฐพงส์	นิธิอุทัย	อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยี

ยางและโพลิเมอร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา	กล่าว

ถึงผลงานของนักศึกษาชิ้นนี้ว่า

 “ผลงานชิน้นีม้าจากการทีโ่รงงานแหง่หนึง่มคีวามสนใจ

การผลติกระเบือ้งยางในเชงิธรุกจิ แตไ่มม่ัน่ใจในเรือ่งคณุภาพ จาก

นั้นจึงเขียนโครงการเพื่อขอทุนจาก สกว. เพื่อมาทำาวิจัยอย่าง

จริงจัง โดยใช้ยางรถยนต์ที่หมดสภาพหรือเศษยางที่เหลือใช้เป็น

วตัถดุบิหลกัในการผลติ ชิน้งาน และทีส่ำาคญัเศษยางดงักลา่ว หาก

ทำาลายด้วยวิธีผิดพลาดไป จะยิ่งเพิ่มมลภาวะสิ่งแวดล้อม สร้าง

ปัญหาในการกำาจัด”



มหา	วิ	ทยา	ลัยฯ	 	 ได้	ต้ัง	ปณิธาน	ท่ี	จะ	มุ่ง	ม่ัน	ทำา	ภารกิจ	หลัก	ของ	มหา	วิ	ทยา	ลัยฯ	 	 ให้	สัมฤทธ์ิ	ผล	และ 
ตาม	รอย	เบื้อง	พระ	ยุคลบาท	ของ	สมเด็จ	พระ	มหิ	ตลาธิเบ	ศร	 อดุลย	เดช	วิกรม	 พระบรมราช	ชนก	 
ดังพระ	ราช	ดำารัส	ของ	พระองค์	ท่าน	ที่	ว่า

“ขอ ให้ ถือ ประโยชน์ ส่วน ตัว เป็น ที่ สอง
ประโยชน์ ของ เพื่อน มนุษย์ เป็น กิจ ที่ หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติยศ จะ ตก แก่ ท่าน เอง
ถ้า ท่าน ทรง ธรรมะ แห่ง อาชีพ ไว้ ให้ บริสุทธิ์”

กว่า	40	ปี	ของ	มหาวิทยาลัย	สงขลา	นครินทร์	วิทยาเขต	ปัตตานี	มุ่ง	ผลิต	บัณฑิต	ทุก	ระดับ	ให้	มี	
ความ	รู้	คุณ	ธรรม	จริยธรรม	มี	ความ	เป็น	ผู้นำา	และ	วิสัย	ทัศน์	กว้าง	ไกล	สอดคล้อง	กับ	ความ	ต้องการ	
ของ	สังคม	และ	มี	คุณภาพ	เป็น	ท่ี	ยอมรับ	ใน	ระดับ	ประเทศ	และ	นานาชาติ	 คือ	การ	ทำา	หน้าท่ี	ผลิต	บัณฑิต	
ปัจจุบัน	วิทยาเขต	ปัตตานี	เปิด	สอน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	โท	และ	เอก	ดังน้ี
คณะ ศึกษา ศาสตร์

จัด	ต้ัง	ข้ึน	เม่ือ	พ.ศ.	2511	ท่ี	คณะ	ศึกษา	ศาสตร์	ได้	ผลิต	บัณฑิต	มี	คุณภาพ	มากว่า	40	ปี
ระดับ ปริญญา ตรี 5 ปี

-	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	คณิตศาสตร์,	ฟิสิกส์,	เคมี,	ชีววิทยา,	วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	ภาษาไทย,	ภาษาอังกฤษ
-	 (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)	 การประถมศึกษา,	 ศิลปศึกษา,	 พลศึกษา,	 สุขศึกษา,	 เทคโนโลยี

สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ระดับ ปริญญา ตรี 4 ปี

-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	จิตวิทยา,	เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
ระดับ ปริญญา โท

-		(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	 การบริหารการศึกษา,	 จิตวิทยาการศึกษา,	 หลักสูตรและการ
สอน,	การวัดผลและวิจัยการศึกษา,	เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา,	ศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน,	
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
ระดับ ปริญญา เอก

-	(ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)	การบริหารการศึกษา,	ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี

-	 (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)	วิชาชีพครู
	 นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี	 5	 ปี	 จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเร็จ 

การศึกษา	ซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
คณะ	ศึกษา	ศาสตร์	มุ่ง	เน้น	ความ	เป็น	เลิศ	ทาง	วิชาการ	 และ	เป็น	สถาบัน	ที่	ผลิต	ครู	วิชาชีพ	และ

บุคลากร	ทางการ	ศึกษา	เป็น	ที่	ยอมรับ	ใน	ระดับ	ประเทศ	เนื่องจาก	มี	องค์	ความ	รู้	ทาง	ด้าน	วิชาชีพ	มี	
ทักษะทาง	สังคม		 ด้วย	สภาพ	แวดล้อม	การ	เรียน	รู้	ที่	ใช้	นวัตกรรม	เทคโนโลยี	ที่	ทัน	สมัย	สนับสนุน	การ	
เรียน	การ	สอน	 บัณฑิต	จึง	มี	ความ	รู้	ทาง	ด้าน	วิชาชีพ		นำา	ไป	ใช้ได้	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	และ	ประสิทธิผล	
เว็บไซต์	:	http://eduit.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร	:	0	7333	1301
คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

จัด	ตั้ง	ขึ้น	เมื่อ	วัน	ที่	 23	 เมษายน	 2517	 กว่า	 35	 ปี	ที่	คณะ	มนุษยศาสตร์	และ	สังคมศาสตร์	 
มีชื่อ	เสียง	และ	ความ	โดด	เด่น	ด้าน	การ	เรียน	การ	สอน	สาขา	วิชา	ต่าง	ประเทศ	 โดย	เฉพาะ	 ภาษา	จีน	
ภาษา	เกาหลี	 และ	ภาษา	ญี่ปุ่น	 รวม	ถึง	ภาษา	ไทย	ที่	มี	คุณภาพ	 เป็น	ที่	ยอมรับ	ใน	ระดับ	ประเทศ	
นอกจาก	นี	้ยงั	ม	ีสาขาสงัคมศาสตร	์ภมูศิาสตร	์ประวตัศิาสตร	์พฒันา	สงัคม	การ	จดัการ	สารสนเทศ	
เศรษฐศาสตร์	พัฒนาการ	 การ	เรียน	การ	สอน	เน้น	การ	ฝึก	ประสบการณ์	จริง	อย่าง	เข้ม	ข้น	จาก	 
ห้อง	ปฏิบัติ	การที่	มี	คุณภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย,	 สาขาภาษาจีน,	 สาขาภาษาจีน	
(หลักสูตรนานาชาติ),	 สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา,	 สาขาภาษาอาหรับ,	 สาขาภาษาญ่ีปุ่น,	 
สาขาภาษาเกาหลี,	สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาภาษาฝร่ังเศส,	สาขาภาษาเยอรมัน,	สาขาการจัดการ
สารสนเทศ,	 สาขาประวัติศาสตร์,	 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,	 สาขาพัฒนาสังคม,	 
สาขาปรัชญา

-	 (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)	แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ,	เศรษฐกิจอาเซียน
-	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาภูมิศาสตร์
-	 (บริหารธุรกิจบัณฑิต)	แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ,	การบัญชี

ระดับ ปริญญา โท
-	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทย,	 สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาพัฒนาสังคม,	 สาขา

การจัดการสารสนเทศ
ระดับ ปริญญา เอก

-	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์	:	http://huso.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร.	0	7333	1304	โทรสาร	0	7331	2232

คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
จัด	ตั้ง	ขึ้น	เมื่อ	วัน	ที่	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็น	คณะ	ที่	มี	ความ	พร้อม	และ	มี	ศักยภาพ	ทาง 

การ	สอน	และการ	วิจัย	ทาง	วิทยาศาสตร์	 มี	ความ	เข้ม	แข็ง	ทาง	วิชาการ	สาขา	วิทยาศาสตร์ประยุกต์	
วิทยาศาสตร์	บริสุทธิ์และ	ด้าน	เทคโนโลยี	 จน	ได้	รับ	ความ	ไว้	วางใจ	จาก	มหาวิทยาลัย	ต่างๆ	 ใน	ต่าง	
ประเทศ	ให	้ความ	รว่ม	มอืทาง	วชิาการ	โดย	เฉพาะ	ประเทศ	ฝรัง่เศส	ใน	สาขา	วชิา	เทคโนโลยี	ยาง	และ	
พอ	ลิ	เม	อร์	 เคมี	อุตสาหกรรมซึ่ง	มี	แหล่ง	อุตสาหกรรม	ใน	พื้นที่	 เช่น	 อุตสาหกรรม	ยางพารา	
อุตสาหกรรม	ประมง	 อุตสาหกรรมอาหาร	ทะเล	 คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 ยัง	มี	ความ	
แข็งแกร่ง	ทาง	ด้าน	คณิตศาสตร์	ประยุกต์สถิติ	วิทยาการ	คอมพิวเตอร์	เทคโนโลยี	การ	ประมง		และ	
วทิยาศาสตร	์การ	อาหาร	และ	โภชนาการ	วธิ	ีวทิยาการ	วจิยั	ซึง่	มุง่	ผลติ	บณัฑติ	ใน	สาขา	วชิา	ที	่ม	ีความ	
ต้องการ	ของ	ตลาด	แรงงาน	สูง
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 เทคโนโลยียาง,	เทคโนโลยีการประมง,	คณิตศาสตร์ประยุกต์,	วิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ,	 เทคโนโลยีการเกษตร,	 เคมี-ชีววิทยา,	 เคมีอุตสาหกรรม,	 ฟิสิกส์,	 เทคโนโลยีการประมง,	
วิทยาศาสตร์นิเทศน์,	วิศวกรรมเคมี
ระดับ ปริญญา โท

-	 เคมีประยุกต์,	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	ฟิสิกส์พอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย,	วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ,	ชีววิทยาประยุกต์
ระดับ ปริญญา เอก

-	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์	:	http://www.sat.psu.ac.th/	เบอร์	โทร.	0	7333	1303	โทรสาร	0	7333	5130

วิทยาลัย อิสลาม ศึกษา
จัด	ตั้ง	ขึ้น	เมื่อ	วัน	ที่	 11	 ธันวาคม	 2532	 มุ่ง	ผลิต	บัณฑิต	ให้	มี	ความ	รู้	เทียบ	เท่า	ต่าง	ประเทศ	 

เปิด	สอนวิทย	อิสลาม	นานาชาติ	 วิทยาการ	อิสลาม	 เศรษฐศาสตร์	อิสลาม	 โดย	ประสาน	ความ	 
ร่วม	มือ	กับ	มหาวิทยาลัยและ	องค์กร	ใน	ต่าง	ประเทศ	 บัณฑิต	จึง	มี	ความ	พร้อม	ใน	การ	สื่อสาร	และ	การ	ใช้	
ภาษา	ต่าง	ประเทศ	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาอิสลามศึกษา,	 สาขากฎหมายอิสลาม,	 สาขาเศรษฐศาสตร์และการ
จัดการในอิสลาม,	สาขาตะวันออกกลางศึกษา,	สาขาครุศาสตร์อิสลาม

-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา	(หลักสูตรนานาขาติ)
ระดับ ปริญญา โท

-	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา	(ครุศาสตร์อิสลาม,	ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลามชะรีอะหฺ,	อุศูลุดดีน,	มุสลิมศึกษา)

-	 (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ระดับปริญญาเอก

-	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์	:	http:/www.cis.psu.ac.th/	เบอร์	โทร.	0	7333	1305	โทรสาร	0	7334	8726

คณะ วิทยาการ สื่อสาร
ผลติ	บณัฑติ	เปน็	นกั	สือ่สาร	มวลชน	และ	นกั	ออกแบบ	และ	ผลติ	สือ่	แอ	น	ิเม	ชนั	ผลติ	รายการ	วทิยแุละ	

โทรทัศน์	ผลิต	สื่อ	สิ่ง	พิมพ์	รวม	ถึง	นักการ	ตลาด	ที่	เปี่ยม	ด้วย	ความ	รู้	ความ	สามารถ	และ	ทักษะ	ทาง	วิชาชีพ
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 (นิเทศศาสตรบัณฑิต)	สาขานิเทศศาสตร์	
-	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจัดการ			
-	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขานวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ
เว็บไซต์	:	http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร./โทรสาร	0	7334	9692

คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์
มุ่ง	เน้น	ให้	บัณฑิต	มี	ความ	รู้	ใน	วิชาชีพ	 มี	คุณภาพ	ตาม	มาตรฐาน	สากล	 โดย	เฉพาะ	การ	สร้าง	ความ

เข้าใจ	และ	สร้าง	ทักษะ	ด้าน	ศิลปกรรม	ชั้น	สูง	แก่	บัณฑิต		 ควบคู่	ไป	กับ	การ	สร้าง	เสริม	คุณธรรม	ใน	วิชาชีพ	
บัณฑิต	สามารถ	สร้างสรรค์	งาน	ด้าน	ศิลปะ	ที่	มี	เอกลักษณ์	ของ	ท้อง	ถิ่น	และ	ของ	ชาติ	 ตลอด	จน	การ	วิจัย
ค้นคว้า	องค์	ความ	รู้	ใหม่	 ส่ง	ผล	ให้	บัณฑิต	คณะ	ศิลปกรรม	ศาสตร์	เป็น	ที่	ต้องการ	ของ	หน่วย	งาน	ทั้ง	ภาค	รัฐ
และ	ภาค	เอกชน	เนื่องจาก	เป็น	สาขา	ที่	ตลาด	ยัง	มี	ความ	ต้องการ
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 (ศิลปบัณฑิต)	สาขาวิชาทัศนศิลป์,	ศิลปะการแสดง
-	 (ศิลปบัณฑิต)	ศิลปะการแสดง	(ต่อเน่ือง),	ศิลปะประยุกต์	(ต่อเน่ือง)
เว็บไซต์	:	http://finearts.pn.psu.ac.th/	เบอร์	โทร./โทรสาร	0	7331	3126

คณะ รัฐศาสตร์
การ	จัด	ตั้ง	คณะ	รัฐศาสตร์	 เน้น	การ	วิจัย	และ	บริการ	วิชาการ	ด้าน	รัฐศาสตร์	ทั้ง	ระดับ	ท้อง	ถิ่น	และ

ระดับ	สากล	เพื่อ	สร้างสรรค์	งาน	สังคม	 รวม	ถึง	เป็น	องค์กร	ที่	พัฒนา	ความ	รู้	 โดย	เฉพาะ	การ	วิจัย	ทาง	ด้าน
การเมือง	การ	ปกครอง	สังคม	และ	เศรษฐกิจ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	เพื่อ	ให้	บัณฑิต	ได้	เรียน	รู้	ข้อ	เท็จ	จริง	และ	สร้าง
ประสบการณ์ใน	ฐานะ	นัก	ปกครอง
ระดับ ปริญญา ตรี

-	 (รัฐศาสตรบัณฑิต)	สาขาการปกครอง,	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	นโยบายสาธารณะ
	การปกครองท้องถ่ินจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์:	http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/	เบอร์	โทร./โทรสาร	0	7331	2269

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่ในการ

ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล		เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2555
บัณฑิต ศึกษา

เป็น	หน่วย	งาน	กลาง	เทียบ	เท่า	คณะ	มี	ภารกิจ	ใน	การ	รับ	สมัคร	คัด	เลือก	บุคคล	เข้า	ศึกษา	และ	จัดการ
ใน	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	โดย	ประสาน	งาน	กับ	คณะ	ที่	เปิด	สอน

สวัสดิการ และ สิ่ง อำานวย ความ สะดวก
หอพัก

-	 หอพักนักศึกษา	11	หอ	นักศึกษาช้ันปี	1	มี
สิทธ์ิอยู่หอพักทุกคน
ประกัน สุขภาพ

(1)	บริการ	สุขภาพ	อนามัย		ท่ีหน่วยพยาบาล
(2)	การ	ประกัน	สุขภาพ	และ	ประกันอุบัติเหตุ
(3)	กรณี	ป่วย	 	มี	สิทธ์ิ	เข้า	รับ	การ	รักษา	พยาบาล	

ในโรง	พยาบาล	สงขลา	นครินทร์	 โรง	พยาบาล	ปัตตานี 
โรง	พยาบาล	ยะลา

(4)	กรณี	อุบัติเหตุ	มี	สิทธ์ิ	เข้า	รับ	การ	รักษา	
พยาบาล	ท้ัง	ใน	โรง	พยาบาล	ของ	รัฐ		 เอกชน		 คลินิก 

และ	โพ	ลี	คลินิกทั่วโลก
ทุน การ ศึกษา และ เงิน ยืม เพื่อ การ ศึกษา

(1)	 ทุนการศึกษาท่ัวไป
(2)	 ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 -	 เงินยืมเพ่ือการศึกษา	 นักศึกษาสามารถ

ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน	2,000	บาท
	 	 -	 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา	รัฐบาลจัดต้ัง

กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม	 
ไม่เกิน	100,000	บาท/คน/ปี

	 	 -	 ทุนเรียนฟรี	250	ทุน	ๆ 	ละ	50,000	บาท
ต่อปีการศึกษา	จนจบหลักสูตร

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Prince of Songkla  University, Pattani Campusม 



วิสัย ทัศน์
 “เป็นสถาบนัอดุมศกึษาชัน้นำา มุง่ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ
และสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นในสังคมพหุ
วฒันธรรม โดยใชก้ารวจิยัและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเปน็ฐาน”
 “To be a reliable leading higher educational 
institution, to produce qualified graduates and to 
create a body of knowledge for local multicultural 
society, based on research and appropriate tech-
nology” 

พันธ กิจ
	 1.	บู รณาการองค ์ความรู ้ประยุกต ์สู ่ การสอนเพื่ อ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
	 2.	สร ้างองค์ความรู ้ โดยการวิจัยเพื่อการพัฒนาและ

แก้ปัญหาสังคม
	 3.	พัฒนาและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะกับ 

วิถีชีวิตชุมชน
	 4.	ส่งเสริม	อนุรักษ์และฟ้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 5.	สร ้างความร ่วมมือด ้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

กับนานาชาติ	เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาในภูมิภาค
	 6.	เป ็นองค ์กรบริหารโดยใช ้หลักธรรมาภิบาลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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