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ข่าวดีสำาหรับนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ม.อ. เปิดต้นแบบ 
e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์รว่มกบั  บรษิทั กสท. โทรคมนาคม จำากดั(มหาชน)  จดัโครงการตน้แบบศนูยท์างไกลเพือ่การศกึษาและพฒันา

ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้  หรือ  e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้   เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ให้ได้รับการเรียนการสอนด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพ  และปูแนวทางเพื่อการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำ�รุงสุข อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  กล่�วว่�  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จำากัด(มหาชน)  จัดโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้  หรือ e-Learning 

พืน้ทีเ่สีย่ง ภาคใต ้ เพือ่เสรมิศกัยภาพการเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ใหไ้ดร้บัการเรยีนการสอนดว้ยเนือ้หาทีม่คีณุภาพ  

และปูแนวทางเพื่อการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา โดยให้บริการทางวิชาการสอนเสริมเตรียมความรู้วิชาพื้นฐานและติวเข้มใน 6 รายวิชา คือ วิชา

ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลา  3  ปี ตั้งแต่ปี 2553-

2555  ด้วยงบประมาณ 74,497,600 บาท โดยที่จากการวัดผลการสอบของนักเรียนทั่วประเทศ พบว่านักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หรือพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้มีผลการเรียนต่ำากว่านักเรียนในภูมิภาคอื่น จึงดำาเนินการให้มีห้องเรียนปลายทางในนพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส จังหวัดละ 1 โรงเรียน รวมจำานวน 3 โรงเรียน และสร้างโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงและภาพ ให้

อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนสามารถ ซักถามกันได้ตลอดเวลาเสมือนอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน รวมทั้ง ให้สามารถบริหารจัดการ ดูแล บำารุงรักษา 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพิ่มมากขึ้น ด้วยงบประมาณจำานวน 3,721,060 บาท ศูนย์การเรียนต้นทางจำานวน 7 แห่ง อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  วิทยาเขตปัตตานี  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  วิทยาเขตภูเก็ต  วิทยาเขตตรัง  ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ และโรงเรียน 

มอ. วทิยานสุรณ ์สำาหรบัหอ้งเรยีนปลายทางใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยั วทิยาลยัชมุชนและโรงเรยีนในจงัหวดัยะลา ปตัตาน ี

นราธิวาส สตูล และสงขลา จำานวน 22 โรงเรียน

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำ�รุงสุข กล่�วเพิ่มเติมว่� การสอนทางไกลดังกล่าวดำาเนินการโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณจากศูนย์การเรียนต้นทางไปยังห้องเรียนปลายทาง และมีการบันทึกการสอนทางไกลแบบ

เวลาจริงทุกครั้ง ติดตั้งบนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่มีข้อจำากัดด้านเวลาสถานที่ ตามศักยภาพ

ของผู้เรียน เข้าชมได้ตลอดเวลาที่ เว็บไซต์ http://south.psu.ac.th.
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พระราชดำารัส

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี

นำารัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้ง

เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช

วันจันทร์  ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๔

*************************

รัฐมนตรีใหม่ที่จะต้องเข้ารับราชการเป็นครั้งแรก จะต้องปฏิบัติการปฏิญาณตนก่อนรับราชการ ก็เพื่อ

ที่จะให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติทั้งดีชอบ ท่านได้ปฏิบัติดังที่ควรจะทำาแล้ว  เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งใจจะทำาหน้าที่อย่าง

ดี ฉะนั้น ท่านก็ ได้ทำาในสิ่งที่ควรจะทำา 

ก็ขอให้ท่านได้ตั้งใจทำาในสิ่งที่ควรจะทำา จะเป็นการดีสำาหรับตนเองและสำาหรับตำาแหน่งหน้าที่ ทั้งจะ

เป็นการดีสำาหรับได้ตั้งใจจริง ๆ เพราะว่าการทำาหน้าที่นี้ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ง่าย ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ตั้งใจ เป็นประโยชน์สำาหรับส่วนรวม และเป็นประโยชน์สำาหรับตัวเอง ก็หวังว่า ท่านได้เตรียมตัวทุก

อย่างเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำาคัญนี้ เพื่อที่จะทำาประโยชน์กับส่วนรวม และขอให้ท่านได้ปฏิบัติดีชอบทุกอย่าง เพื่อ

ให้บรรลุผลสำาเร็จสำาหรับบ้านเมือง ซึ่งจะเป็นการดีสำาหรับส่วนรวม และเป็นการดีสำาหรับตัวท่านเอง ถ้าท่าน

ปฏิบัติดี ตามกติกา ท่านก็ ได้ทำาทุกอย่างเพื่อส่วนรวม และท่านได้ปฏิบัติงานที่ดีสำาหรับบ้านเมือง

ขอให้ท่านสำาเร็จในงานการทุกประการ ตามที่ตั้งใจไว้

(ที่มา: http://www.ohmpps.go.th/prabrmbrachowat.php?offset=5&cg_id=7&id_head=4)
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ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาว 

เรือยอกอง ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ชิงถ้วยองคมนตรี

พยาบาล ม.อ. ปัตตานี เน้นบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ

คาดเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 30 คนในปี 2555

ม.อ.กลับสู่อันดับ 1 E-university ของไทย

จัดลำาดับโดย Webometrics

จัดอบรมครูสอนวิทยาสาสตร์ในโรงเรียน 3  จังหวัดชายแดนใต้

ม.อ. เชิญนักวิชาการท่ัวโลกประชุมภาวะผู้นำาทางการศึกษาภายใต้

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสังคมฐานความรู้

รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมนานาชาติ 

ที่ ม.อ.ปัตตานี จัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต

ภาพเป็นข่าว

ความคืบหน้างานก่อสร้าง  

(สำารวจ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554)
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ประวัติพระราชบิดา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 69 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ทรงพระราชสมภพในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ปีเถาะ ขึ้น 3 ค่ำา ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2434 และ 
ทรงผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2447

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงศึกษา ณ โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง และทรงเสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศที่โรงเรียน 
กินนอนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ และวิชาการทหารเรือในประเทศเยอรมัน เมื่อจบการศึกษาได้รับพระราชอิสริยยศเป็นนายเรือตรี

แห่งราชนาวีเยอรมัน และนายเรือตรีแห่งราชนาวีสยาม กระทั่ง พ.ศ. 2459 ทรงได้รับพระราชอิสริยยศ
เป็นนายนาวาเอกและนายพันเอกทหารบก (ราชองครักษ์) แล้วทรงลาออกจากกองทัพเรือเพื่อเสด็จไป
ศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาด สหรัฐอเมริกา ทรงสอบได้
ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขและปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้น Cum Laude และทรงได้รับการ
แต่งตั้งเป็นสมาชิกสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษาแพทย์ อัลฟา โอเมกา อัลฟา ด้วย

ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ (สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2463 ณ วังสระปทุม มีพระราชโอรส และพระราชธิดา 3 พระองค์ ได้แก่

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ประสูติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ทรงพระราชสมภพ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 

พ.ศ.2468
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชสมภพ ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาจูเซตต์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 

5 ธันวาคม พ.ศ.2470
ตำาแหน่งราชการทรงเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ข้าหลวงตรวจการศึกษาทั่วไป นายกกรรมการคณะ

แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล กรรมการสภากาชาดสยาม ประธานกรรมการอำานวยการวชิรพยาบาล พระอาจารย์พิเศษคณะ
อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ประจำาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ทรงสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 รวมพระชนมายุ 37 พรรษา 8 เดือน 23 วัน.
(ที่มา: http://www.psu.ac.th/node/40)
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ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาว 
เรอืยอกอง ประเพณ ีม.อ.เทดิไทอ้งคร์าชนั ชงิถว้ยองคมนตรี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 09.30 น. ณ แม่น้ำาปัตตานี 

บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต จังหวัดปัตตานี นายเสรี  ศรีหะไตร รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว เรือ

ยอกองประเพณ ีม.อ. เทดิไทอ้งคร์าชนั ครัง้ที ่4  ซึง่มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี  จัดขึ้น  เพื่อ

เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมให้เกิด 

ความสมคัรสมานสามคัค ีระหวา่งผูเ้ขา้แขง่ขนัและกองเชยีร ์เชือ่มความ

สัมพันธ์ระหว่างชุมชน  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ  ตลอด

จนเพื่อส่งเสริมการออกกำาลังเพื่อสุขภาพ การแข่งขันประกอบด้วย  

การแข่งขันเรือยาว 10 ฝีพายชาย เรือยอกอง 5 ฝีพายชาย เรือไม้ 

5 ฝีพายชาย และเรือไม้ 5 ฝีพายหญิง และกีฬาสาธิต เรือกอและ  

23 ฝีพาย โดยทีมที่ชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลของ  

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และผู้ชนะทุกประเภทจะได้

รับเงินรางวัล และถ้วยรางวัล รวมเงินรางวัลกว่าหนึ่งแสนบาท

น�ยเสรี  ศรีหะไตร รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดปัตต�นีี ประธ�น

เปิดก�รแข่งขันเรือย�ว เรือยอกอง ประเพณี ม.อ. เทิดไท้องค์ร�ชัน 

กล่�วว่� การแข่งขันกีฬาเรือยาว เรือยอกอง ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน 

ในปี 2554 นบัเปน็ครัง้ที ่4 ทีเ่กดิจากความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกับเทศบาลเมืองปัตตานี นับเป็น

กิจกรรมที่มีความสำาคัญที่สอดคล้องกับห้วงเวลาและสถานการณ์ที่มี

ความจำาเป็นต้องแสดงถึงความสมานฉันท์ของผู้คนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ อันแสดงให้สาธารณชนได้ทราบว่าเราต่างก็ปรารถนาความ

สันติสุขและความสมานฉันท์ ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนมีความพยายามที่จะ

หาแนวทางให้สถานการณ์ชายแดนใต้คลี่คลายลง และแน่นอนว่าการ

กีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ความ

สมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งนกักฬีาจากจงัหวดัตา่งๆ ตลอดจนสง่เสรมิกจิกรรม

นันทนาการ  ในส่วนภาครัฐคาดหวังว่ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาแข่งเรือ

ในครัง้นี ้นกักฬีาจะไดร้ว่มกนัแขง่ขนัอยา่งถอ้ยทถีอ้ยอาศยั อนัจะยงัให้

เกิดความรักสามัคคี ความสมานฉันท์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ชาวจังหวัด

ปัตตานี และพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างก็ยังคงดำาเนินชีวิต 

ได้อย่างปกติสุข และรู้รักสามัคคี อันจะเป็นการช่วยให้สถานการณ์

คลี่คลายลง และจะส่งผลถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุนใน 

ระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน

ผศ.สมเกียรติ สุขนันตพงศ์ ประธ�นจัดก�รแข่งขันเรือย�ว  

เรือยอกอง ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ร�ชัน มห�วิทย�ลัยสงขล�

นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี กล่�วว่� ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมือง

ปัตตานี กำาหนดจัดการแข่งขัน เรือยาว เรือยอกอง ประเพณี ม.อ.  

เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 4 ในระหว่าง วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554  

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีริมแม่น้ำาปัตตานี บริเวณ 

เชิงสะพานเดชานุชิต จังหวัดปัตตานี ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศของ  

ฯพณฯนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ทั้งนี้เพื่อ เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และเพือ่สง่เสรมิความสมานสามคัค ีและ

ความสันติสุข ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่อ 

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วจงัหวดัปตัตาน ีการแขง่ขนัเรอืยาว 10  ฝพีายชาย  

เรือยอกอง 5 ฝีพายชาย  เรือไม้ 5 ฝีพายชาย และเรือไม้ 5 ฝีพายหญิง 
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และกีฬาสาธิต เรือกอและ 23 ฝีพาย โดยผู้ชนะเลิศ ของทุกประเภทได้รับถ้วยรางวัลของฯพณฯนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และผู้ชนะที่ 1 

ถึงที่ 4 ของทุกประเภทได้รับเงินรางวัลรวมกว่าหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้โดยมีนักกีฬา จากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ให้ความสนใจ

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

น�ยพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ น�ยกเทศมนตรีเมืองปัตต�นี  กล่�วเพ่ิมเติมว่� การแข่งขันกีฬาเรือยาว เรือยอกอง และกีฬาสาธิตเรือกอและ 

ที่จัดขึ้นนี้ นับเป็นวิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่น่าภาคภูมิใจของผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งการนำาวิถี

ชวีติมาประยกุตใ์หเ้กดิกจิกรรมนนัทนาการนี ้นบัไดว้า่เปน็กจิกรรมทีค่วรไดร้บัการสง่เสรมิ เผยแพร ่เพราะนอกจากจะชว่ยสรา้งความสมานสามคัค ี

สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้กิจกรรมการแข่งขันเรือดังกล่าวยังสอดคล้องกับ

กลยทุธ ์ตามประเดน็ยทุธศาสตรจ์งัหวดัปตัตาน ี ป ี2553 – 2556  ในเรือ่งการอนรุกัษป์ระเพณ ีวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ รวมถงึการบรหิาร

จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย พร้อมขอยืนยันว่าทุกท่านจะได้รับความปลอดภัย และได้รับการอำานวยความสะดวกในฐานะ

ของผู้มาเยือน จากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี และจากทุกภาคส่วนของการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬา สำาหรับผลการแข่งขัน  มีดังนี้

 ประเภทแข่งเรือ 10 ฝีพาย      อันดับ 1  ทีมแหลมทองสิงห์นาวา

     อันดับ 2  ทีมเพชรประเสริฐ

     อันดับ 3  ทีมวราศิริ

     อันดับ 4   ทีมมาดหนุน

 ประเภทแข่งเรือยอกอง  อันดับ 1  ทีมจากัวร์

     อันดับ 2  ทีมเพชรดุยง

     อันดับ 3  ทีมพรเทพ B

     อันดับ 4   ทีมบือติงหะยีแม

 ประเภทแข่งเรือไม้ 5 ฝีพายชาย อันดับ 1  ทีมแหลมทองสิงห์นาวา

     อันดับ 2  ทีมเพชรประเสริฐ

     อันดับ 3  ทีม อ.บ.ต.ตะโละกาโปร์

     อันดับ 4   ทีมปะเส  (ปาตาบาระ)

 ประเภทแข่งเรือไม้ 5 ฝีพายหญิง อันดับ 1  ทีมราชประชา 2

     อันดับ 2  ทีมราชประชา 1

     อันดับ 3  ทีมบ้านบูดี

     อันดับ 4   ทีมหงษ์ตานี 
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พยาบาล ม.อ. ปัตตานี เน้นบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ
คาดเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 30 คน   ในปี 2555

                                                   (โดยน�ยทว�ทศ สุวรรณโร    ง�นประช�สัมพันธ์ วิทย�เขตห�ดใหญ่)

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พชัรยีา ไชยลงักา ผูอ้ำานวยการโครงการจดัตัง้คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า คณะพยาบาล

ศาสตร์ที่คาดว่ากำาลังจะเปิดการเรียนการนสอนในปีการศึกษา 2555 นี้ ที่วิทยาเขต

ปัตตานี จะเน้นการเป็นแหล่งฝึกในด้านของการสร้างเสริมสุขภาพ มากกว่าการรักษา

ฟื้นฟู โดยยึดหลักที่ว่า หากทุกคนรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างดี ก็จะลด

การเจ็บป่วยลงได้ โดยอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ที่กำาลังจะสร้างขึ้นที่วิทยาเขต

ปัตตานี จะมีศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ เช่นสระว่ายน้ำาเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และจะมีการ

ฝึกนักศึกษาทุกคนให้เป็นผู้นำาในการสร้างเสริมสุขภาพด้วย 

ทั้งนี้บทบาทของพยาบาลจะมีทั้ง การสร้างเสริม การดูแลรักษา การฟื้นฟู การ

เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ขึ้นมาในแต่ละแห่ง จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารหลักสูตรว่า

ต้องการจะเน้นบทบาทใด เพื่อเป็นการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด การ

สรา้งเสรมิสขุภาพเปน็บทบาทอสิระทีค่ณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาเขตปตัตานสีามารถ

ทำาไดช้ดัเจนดว้ยตนเอง สว่นการรกัษาฟืน้ฟตูอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลายวชิาชพี  

อย่างไรก็ตาม การเป็นเพียงคณะเดียวที่เปิดสอนทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่

วิทยาเขตปัตตานี ไม่เป็นอุปสรรคด้านการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เพราะมีโรง

พยาบาลในจงัหวดัปตัตาน ีซึง่ไดร้บัการพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาลมาแลว้  

เปน็แหลง่เรยีนรูแ้ละฝกึงาน และมหีลายคณะในวทิยาเขตปตัตานทีีม่กีารสอนวชิาการ

ศกึษาทัว่ไปใหก้บันกัศกึษาคณะแพทยใ์น 3 จงัหวดัอยูแ่ลว้ เชน่ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

และ คณะรัฐศาสตร์ เป็นต้น

สำาหรบัความคบืหนา้ในการดำาเนนิการจดัตัง้ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นั้น ได้มีการร่างหลักสูตรไว้เรียบร้อยแล้ว และจะ

นำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ หลังจากนั้น

จะมีการปรับปรุงแก้ไข และ นำาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการวิทยาเขตปัตตานี และ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อส่งให้สภาพยาบาลรับรองหลักสูตร แล้วส่งให้สำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำานวน 30 คน 

ได้ในปีการศึกษา 2555 นี้

กระบวนการการเปิดสอนสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะยากกว่าสาขาอื่น 

เพราะตอ้งมมีาตรฐานหลายอยา่ง เนือ่งจากเปน็วชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติของคน  ถา้

มาตรฐานไม่ได้คุณภาพแล้ว ผู้บริโภคจะไม่ได้รับความ

ปลอดภยั ตอ้งมกีารประกนัคณุภาพวา่ บณัฑติทีจ่บไปแลว้

ตอ้งเปน็ผูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ ผูบ้รโิภคปลอดภยั และเปน็ชือ่

เสยีงของมหาวทิยาลยัดว้ย  จงึตอ้งมกีารเตรยีมการตัง้แต่

เร่ิมต้น และมีความพร้อมก่อนผลิตบัณฑิต ท้ังด้านส่ิงแวดล้อม 

หลักสูตร การพัฒนาอาจารย์  บุคลากร และ อาคารสถานท่ี  

“อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการรับอาจารย์เป็นสิ่งที่

ยากมาก ตอ้งใชก้ลยทุธห์ลายทาง ตอ้งใชเ้วลานานในการ

หา และต้องมีการเสริมประสบการณด้านการเรียนการ

สอน ซึง่ตามมาตรฐานการเรยีนการสอนหลกัสตูรพยาบาล

ไดก้ำาหนดไวว้า่ บคุคลทีย่งัไมม่ปีระสบการณดา้นการสอน 

จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการ

พยาบาล ซึ่งเราจะให้อาจารย์ใหม่ของเราทุกคนได้อบรม

ในเดอืนมนีาคม โดยไดร้บัความรว่มมอืจากคณะพยาบาล

ศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และให้สอนที่คณะพยาบาล

ศาสตร ์วทิยาเขตหาดใหญ ่1 ป ีในปกีารศกึษา 2554  เพือ่

ให้มีประสบการณ์การสอน ตามมาตรฐานของสาขาการ

พยาบาล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรียา ไชยลังกา กล่าว

อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรียา ไชยลังกา ได้รับ

การเชดิชเูกยีรตจิากหลายสถาบนัการทีเ่คยศกึษาศกึษาใน

ฐานะผูเ้ปน็แบบอยา่งในการอทุศิตนใหก้บังาน เชน่ ไดร้บั

เกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติ ในฐานะศิษย์เก่าที่มี

คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอุทิศตน

เพือ่งานและองคก์ร จากโครงการ “50 ป ีคนดศีรพียาบาล” 

เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การดำาเนินการจัดการศึกษา

พยาบาล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 

2553   และ  ไดร้บัโลเ่ชดิชเูกยีรต ิศษิยเ์กา่แหง่ความภมูใิจ 

ประจำาป ี2554 จากสมาคมศษิยเ์กา่มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2554 .
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี 7

ม.อ.กลับสู่อันดับ 1 E-university ของไทย จัดลำาดับ
โดย Webometrics
(ข่าวจากงานปะชาสัมพันธ์ กองกลาง)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับสู่การเป็นอันดับหนึ่งของ 

“มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-university” ของประเทศไทยจาก

การจัดอันดับของ Webometrics หลังจากอยู่เป็นอันดับหนึ่ง 4 ครั้ง

ติดต่อกันในระหว่างปี 2551-2552 แต่ถูกจัดอันดับลดลงเป็นที่ 3 ของ

ประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมกราคม 2554 Webometrics ซึ่งเป็น

สถาบันวัดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บน

อินเตอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย

ทั่วโลก ได้จัดให้ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” อยู่ในอันดับ 1 

“มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-university” ของประเทศไทย อีก

ครั้งหนึ่งในการจัดอันดับเมื่อเดือนมกราคม 2554

และเมื่อเปรียบเทียบกันในระดับนานาชาติแล้ว มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 324 ของโลก อันดับที่ 36 ของ

เอเชีย อันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Massachusetts 

Institute of Technology อยู่ในอันดับหนึ่งของโลก National Taiwan 

University อยู่ในอันดับหนึ่งในเอเชีย และ National University of 

Singapore อยูใ่นอนัดบัหนึง่ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตส้ำาหรบัวธิกีาร

และตัวแปรท่ี Webometrics ใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยน้ัน 

ได้อาศัยข้อมูลของทุกมหาวิทยาลัยท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง 

Website ของทุกสถาบันและบนฐานข้อมูลอื่นๆในหลายประเด็น เช่น 

ดอูงคป์ระกอบวา่ใน website ของมหาวทิยาลยันัน้มจีำานวนไฟลท์ีม่สีาระ

น่าสนใจมากน้อยเพียงใด จำานวนของผลงานตีพิมพ์ในรอบสิบปีท่ีผ่านมา 

รวมทั้งจำานวนผลงานที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ และจำานวนไฟล์

เหล่านั้นมีการถูกนำาไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะการถูก

อา้งองิโดยผลงานตพีมิพอ์ืน่ในฐานขอ้มลูของ ISI รวมทัง้ความนยิมของ

ผู้ใช้ท่ีเข้าเย่ียมชม web domain ว่ามีความสม่ำาเสมอและมากน้อยเพียงใด

สรุปผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking January 2011 ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับ Webometrics 

Ranking January  2011 โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

อันดับโลก ได้รับการจัดอันดับที่ 324

อันดับเอเชีย ได้รับการจัดอันดับที่ 36

อันดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการจัดอันดับที่ 2

อันดับประเทศ ได้รับการจัดอันดับที่ 1

ตัวแปรที่ใช้ในการจัดอันดับ Webometrics มี 4 รายการคือ

1.Size(S) จำานวน Webpage ทั้งหมดของสถาบันใน Domain 

เดียวกัน(Domain ของ ม.อ. คือ psu.ac.th )

2. Visibility (V) จำานวน Webpage ทั้งหมดของสถาบันใน Doma

inเดียวกันที่ได้รับการเชื่อมโยง (Link) จาก Website อื่น

3. Rich File (R) จำานวนของเอกสารอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืแฟม้ขอ้มลู

ทัง้หมดของสถาบนัใน Domain เดยีวกนั ประเภทของเอกสารทีน่ำามาใช้

ในการจดัอนัดบัประกอบดว้ยเอกสาร PDF, Post Scrip, MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint

4. Scholar (Sc) จำานวนเอกสารวิชาการที่ปรากฏใน Domain 

เดียวกันที่ปรากฏใน Google Scholar เพื่อการประเมิน Productivity 

ของสถาบัน.



Prince of Songkla UniversityPSU PATTANI CAMPUS

วารสารข่าว ศรีตรัง  8

จัดอบรมครูสอนวิทยาสาสตร์ ในโรงเรียน 
3  จังหวัดชายแดนใต้

ม.อ. เชิญนักวิชาการทั่วโลกประชุมภาวะผู้นำาทางการศึกษาภาย
ใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสังคมฐานความรู้  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในโรงเรยีน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ระหวา่งวนัที ่25-29 เมษายน  2554 เพือ่พฒันาคณุภาพครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์

ให้มีศักยภาพและวิทยฐานะที่ดีในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน

 รศ.ดร.เจริญ น�คะสรรค์   คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  วิทย�เขตปัตต�นี  กล่าวถึง

โครงการฯ ว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี มีภารกิจหลักในการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้าน

การจัดการศึกษาระดบัอดุมศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหก้ับนักศึกษาทกุคณะในมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี 

และพบว่าตั้งแต่ปี 2548  เป็นต้นมา นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีผลการเรียนทางด้านวิทยาสตร์และคณิตศาสตร์ค่อนข้าง

ต่ำาลงตามลำาดับ  ส่งผลต่อการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้  ทำาให้นักเรียนจาก

ภูมิภาคอื่น ๆ ไม่สมัครเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนักเรียน

เหล่านั้นศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนปอเนาะ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวดำาเนินการสอนวิชาสามัญและวิชาศาสนาอิสลาม

ควบคูก่นั สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายต่ำากวา่มาตรฐาน  เพือ่เปน็การพฒันานกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายใหม้คีวามรูค้วามสามารถและมทีศันคตทิีด่ตีอ่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ ดงันัน้คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจงึจดัโครงการ

อบรมครูสอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ในสาขาวิชาละ 60 

คน ขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน  2554  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  

สำาหรบัหวัขอ้การอบรมครผููส้อนวชิาเคม ีวชิาชวีวทิยา วชิาฟสิกิส ์และวชิาคณติศาสตร ์ประกอบดว้ย วชิาเคม ีไดแ้ก ่บรรยายการสอนสมดลุ

เคมี  บรรยายและบทปฎิบัติการ เรื่องสมดุลกรด-เบส บรรยายและบทปฎิบัติการ เรื่องจลนศาสตร์เคมี บรรยายและบทปฎิบัติการ เรื่องสารชีว

โมเลกลุและพอลเิมอร ์บรรยายโครงการวจิยัสำาหรบัขอทนุอดุหนนุการวจิยัของยวุวจิยั เรือ่งยางพารา บรรยายการเขยีนเอกสารประกอบการเลือ่น

ขอตำาแหน่งทางวิชาการ วิชาชีววิทยา ได้แก่ หัวข้อเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ วิชาฟิสิกส์  ได้แก่  ปัญหาฟิสิกส์ บรรยาย เรื่องการชนและโมเมนตัม  

บรรยาย เรื่องกลศาสตร์ของไหล บรรยาย เรื่องเสียง ปฎิบัติการเรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก ปฎิบัติการเรื่องความหนืดของของเหลว ปฎิบัติการเรื่อง 

เรโซแนนซ์ และวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ บรรยายเรื่องฟังก์ชันเอโพเนลเชียนและฟังก์ชันลอการิทึม   บรรยายเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ    บรรยาย 

เรื่องเวกเตอร์ บรรยายเรื่องจำานวนเชิงซ้อน คณิตศาสตร์ยามว่าง  และเก็บตกโอเน็ต

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต

ปัตตานี  อำาเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 0 7333 1303.

      สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง ภาวะ

ผู้นำาทางการศึกษานวัตกรรมความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสังคมฐานความรู้  

ระหว่างวันที่ 25-27  เมษายน 2554 ณ จังหวัดภูเก็ต

ผศ.ดร.วสนัต ์อตศิพัท ์ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัวทิยบรกิ�ร มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร ์แจง้ว�่ สำานกัวทิยบรกิาร  

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์รว่มกบัสถานทตูอเมรกิาประจำาประเทศไทย มหาวทิยาลยัมสิซรู ีมหาวทิยาลยัแคลมอนท ์ 

สหรัฐอเมริกา และหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย กำาหนดจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่อง ภาวะผู้นำาทางการ

ศึกษานวัตกรรมความรู้  นวัตกรรมเทคโนโลยี ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมฐานความรู้  ระหว่าง

วันที่ 25-27 เมษายน 2554 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักวิชาการทั้งจากในประเทศ 

และจากต่างประเทศ รวมประมาณ 300 คน เข้าร่วมประชุม

การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำาเสนอผลงานวิจัย ตลอดจน เป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ระหวา่งกนั การสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั และเปน็การพฒันาระบบการศกึษาทัง้การศกึษา โดยเฉพาะการอดุมศกึษา การศกึษาตาม

อัธยาศัย และการศึกษาระบบเปิด เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจฐานความรู้สามารถสร้างงานวิจัยและ

ความร่วมมือในระดับต่าง  ๆ  ต่อไป.

ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์
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รมว.ศึกษาธิการ และเลขาธิการอาเซียน ร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง ภาวะผู้นำาทางการศึกษานวัตกรรมความรู้ นวัตกรรม

เทคโนโลยีภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมฐานความรู้ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2554  ณ  จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักวิชาการ

ทั่วโลกร่วม 300 คนร่วมประชุม        

ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�ร ห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ แจ้งว่� สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ร่วมกับสถานทูตอเมริกา ประจำาประเทศไทย มหาวิทยาลัยมิสซูรี มหาวิทยาลัยแคลมอนท์ สหรัฐอเมริกาและหน่วยงานต่าง ๆ  

ในประเทศไทย กำาหนดจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง ภาวะผู้นำาทางการศึกษา นวัตกรรมความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีภายใต้  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมฐานความรู้ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 25544 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต 

โดยมีนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถา ในหัวข้อ ภาวะผู้นำาทางการศึกษาภาย

ใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสังคมฐานความรู้ และดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซี่ยน ร่วมปาฐกถาในหัวข้อการศึกษาของไทย

กบันโยบายอาเซีย่น นอกจากนี ้ยงัมผีูร้ว่มปาฐกถาทีน่า่ใจอกีหลายทา่น อาท ิ-Prof. Dr. Margaret Grogan คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์จากClaremont 

Graduate University ประเทศสหรฐัอเมรกิา มลรฐัแครฟิอเนยี, Prof. Dr. John Wedman ผูอ้ำานวยการ School of Information Science & Learning 

Technologies มหาวทิยาลยัมซิซรูี ่โคลมัเบยี สหรฐัอเมรกิา คณุพรทพิย ์กาญจนนยิต ผูอ้ำานวยการบรหิารมลูนธิกิารศกึษาไทย-อเมรกินั (ฟลไูบรท์) 

และศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ (มีผลงานด้านการเขียนหนังสือมากมาย ในหลากหลายสาขา เช่น 

เศรษฐกิจ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา ความสำาเร็จ การดำาเนินชีวิต โดยมีหนังสือมากกว่า 170 เล่ม และมีผลงาน

บทความตพีมิพล์งวารสารวชิาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เปน็ประจำามากกวา่ 300 เรือ่ง) โดยมนีกัวชิาการทัง้จากในประเทศ และจากตา่ง

ประเทศ รวมประมาณ ๓๐๐ คน เข้าร่วมประชุม และมีนักวิชาการจากนานาชาติส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการมานำาเสนอในท่ีประชุม188 โครงการ

การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีการนำาเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องในระดับต่าง ๆ  

ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนในระดบัภมูภิาค และระดบันานาชาต ิไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณร์ะหวา่งกนั การสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั และเปน็การ

พัฒนาระบบการศึกษาทั้งการศึกษา โดยเฉพาะการอุดมศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาระบบเปิด เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ใหม่

ภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิ ฐานความรูส้ามารถสรา้งงานวจิยัและความรว่มมอืในระดบัตา่ง  ๆ  ตอ่ไป ทัง้นีน้กัวชิาการทีป่ระสงคจ์ะเขา้ฟงัการประชมุ

เพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  073-331300 e-mail : oaric@psu.ac.th.

รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานใน
การประชุมนานาชาติ ที่ ม.อ.ปัตตานี 
จัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต
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บุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร 

จังหวัดทหารบกปัตตานี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554.

ภาพเป็นข่า
ว

ฝา่ยพฒันานกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

ปัตตานี  จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง เรื่องรักเรื่องใคร่ในวัยเรียน ให้แก่นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554.  

สำาหรับภาคบ่ายวันเดียวกัน นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล  ได้บรรยายพิเศษเรื่องเรียนรู้เรื่องรัก รู้จักชีวิต

ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย.

รศ.ดร.บญุสม ศริบิำารงุสขุ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารรว่ม

ปลูกต้นไม้ ณ วิทยาเขตปัตตานี. 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ

สหรฐัอเมรกิาและนโยบายตา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา  โดยวทิยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  Mr. Brent B.Soderborg เลขานุการโท สถาน

เอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิา ประจำาประเทศไทย เมือ่วนัที ่27 มกราคม 

2554.
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คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Harmony of Muslim Society in Germany : Case study for Deep South. 

โดย ดร.ฮันส์ ชูมัคเคอร์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำาประเทศไทย.

สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อ

เนื่อง วิทยาเขตปัตตานี  จัดโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

จังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตรการวิจัยใน

ชั้นเรียน รุ่นที่ 3  โดยมี รศ.ดร.มนสิช 

สิทธิสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จ.พิษณุโลก  เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 17 

กุมภาพันธ์ 2554.  

ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี จัด

โครงการพัฒนางานตามข้อเสนอแนะประกันคุณภาพ

ภายในดา้นการจดัการความรู ้  วทิยากรโดย คณุเมตตา 

ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม งานการเจ้า

หนา้ที ่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ ่ 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554. 

ความคืบหน้างานก่อสร้าง (สำารวจ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554)
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์
สิ่งก่อสร้�ง  อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 หลัง

งบประม�ณ 85,980,000 บา

ระยะเวล� วันที่  5 พฤษภาคม 2552  - วันที่ 21 ตุลาคม 2554 

ผู้รับจ้�ง  ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิง คอนเซาแทนต์ จำากัด

ลักษณะง�นปัจจุบัน 

 - ส่งแผนงานก่อสร้างปรับปรุงฉบับที่ 1 

 - ทำาการหล่อเสาชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 

 - ทำาการหล่อพื้น ค.ส.ล.ชี้นที่ 1 แล้วเสร็จ 

 - จัดทำาทางลาด ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

 - จัดทำาการหล่อคานชั้น 2 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ร�ยละเอียด  - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

 - พื้นที่ก่อสร้างขนาด 7,4577 ตารางเมตร 

 - ถนนคอนกรีตและลานจอดรถ พื้นที่ 1,320 ตารางเมตร 

 - ร้านอาหารขนาด 10.00 x 7.50 เมตร 

 - ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ขนาด 315 เควีเอ 



สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หอพัก 10 วิทยาเขตปัตตานี

งบประม�ณ 147,980,000 บาท

ระยะเวล� วันที่  15 มีนาคม  2552  - วันที่ 22 ตุลาคม 2554 

ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด

ลักษณะง�นปัจจุบัน - เทคานและพื้นคอนกรีตระบบหล่อในชั้นที่ 6 แล้วเสร็จร้อยละ 90

 - จัดทำางานระบบพื้น Post tension ชั้น 6 แล้วเสร็จร้อยละ 90

 - เทเสาชั้น 6 แล้วเสร็จ ตั้งแบบเทบันไดชั้น 5 ขึ้นชั้น 6 แล้วเสร็จ

 - ทำาการก่อสร้างผนังลิฟท์โดยสารได้ระดับถึงชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ

 - ทำาการก่อผนังพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างไม้ชั้น 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90

ร�ยละเอียด  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 9 ชั้น พื้นที่รวม 13076 ตรม. ประกอบด้วย ชั้นล่าง ห้องน้ำาคนพิการ 2 ห้อง ห้องพักเจ้า

หน้าที่ 2 ห้อง ห้องอินเตอร์เนต 1 ห้อง ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง ห้องนันทนาการ 1 ห้องบริการ 1 ห้อง ห้องทำางานเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ร้าน

อาหาร 1 ห้อง ห้องน้ำารวม 1 ห้อง ร้านมินิมาร์ท 1 ร้าน พื้นที่ประมาร 2,042 ตรม. ชั้น 2 ห้องพักนักศึกษา 24 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง 

ห้องน้ำารวม 2 ห้อง พื้นที่รวม 1,238 ตรม ชั้น 3,5,7, และ 9 ประกอบด้วย ห้องพักนักศึกษา 24 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ห้องน้ำารวม 

4,758 ตรม. ชั้น 4,6 และ 8 ประกอบด้วย ห้องพักนักศึกษา 14 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ห้องน้ำารวม 2 ห้อง และห้องละหมาด 1 ห้อง 

ลิฟท์ผู้โดยสารจำานวน 2 ชุด

โครงการ ก่อสร้างกลุ่มที่พักอาจารย์และบุคลากร (แฟลต 13 14 15 16)
สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างกลุ่มที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม

งบประม�ณ 224,400,000  บาท

ระยะเวล� วันที่ 4 สิงหาคม 2550 – วันที่ 3 กันยายน 2553

ผู้รับจ้�ง บริษัท บิลเลียนเอนจิเนียริ่ง

ผู้ควบคุมง�น บริษัท แปลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด

ลักษณะง�นปัจจุบัน - ทำาพื้นหินขัดชั้น 1 แล้วเสร็จ 80 % อาคารโซน บี

 - เดินท่อน้ำาทิ้ง และท่อน้ำาฝน แล้วเสร็จ 80 % อาคารโซน เอ 

 - ทำางานคูระบายน้ำา แล้วเสร็จ 90 % อาคารโซน เอ

 - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในแล้วเสร็จ 50 % อาคารโซน บี 

 - ถมดินลูกรังแล้วเสร้จ 25 % อาคารโซน เอ 

 - ถมดินลูกรงแล้วเสร็จ 25 % อาคารโซน บี

 - ฉาบปูนภายนอกแล้วเสร็จ 50 % อาคารโซน เอ

ร�ยละเอียด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น จำานวน 4 หลัง  (168 ยูนิต)  มีพื้นที่บริเวณก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 24,800 ตาราง

เมตร  จดัทำาถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็รวมพืน้ที ่3,442 ตารางเมตร และถนนลกูรงัพืน้ที ่3,864 ตารางเมตร  จดัทำาหลงัคาคลมุลานจอดรถระหวา่ง

แฟลต 12-13 พื้นที่ 990 ตารางเมตร และจัดทำาลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมพื้นที่โซนเอ 1,080 ตารางเมตร  และโซนบี 1,050 ตารางเมตร   

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 เควีเอ  มีพื้นที่อาคารประมาณ 71,042 ตารางเมตร  
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โครงการ อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
สิ่งก่อสร้�ง อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล

งบประม�ณ 9,500,000 บาท

ระยะเวล� วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2553  - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 

ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีสหโยธา

ผู้ควบคุมง�น นายสุริยะ มาศจิตต์

ลักษณะง�นปัจจุบัน - ก่ออิฐพร้อมิตดตั้งวงกบไม้ชั้นที่ 1 พร้อมเทเอ็นทับหลังแล้วเสร็จ 

  - เดินท่อประปา น้ำาทิ้งชั้น 1 แล้วเสร็จ 

  - เดินท่อประปา น้ำาทิ้งช้น 2 แล้วเสร็จ 

ร�ยละเอียด  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน พ้ืนท่ีประมาณ 2000 ตารางเมตร  

โครงการ ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา นันทนาการ และสนามกีฬา (272 ล้าน) ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้ 



สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล
งบประม�ณ 27,360,000 บาท
ระยะเวล� วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่ 25 มิถุนายน 2553 
ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด
ลักษณะง�นปัจจุบัน   สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุก่อสร้าง  ปรับสภาพพื้นที่ นำาดินส่วนเกินไปถมบริเวณที่
กำาหนด  นำาเหล็กเสริมเข้าหน้างานไม่น้อยกว่า 70 %
ร�ยละเอียด  อฒัจนัทร ์คอนกรตีมหีลงัคาคลมุ ขนาด 35x9.25 ตารางเมตร ใตถ้นุอฒัจนัทรป์ระกอบดว้ยหอง้ พกันกักฬีา หอ้งรบัรอง หอ้งน้ำา
ชาย-หญิง และห้องเก็บอุปกรณ์  อัฒจันทร์คอนกรีตไม่มีหลังคา ขนาด 140 x  9.25 ตารางเมตร ช่องบันไดทางขี้นใหญ่ 2 จุด เล็ก 2 จุด  ทาง
ระบายน้ำาขนาดกว้าง 4.50 เมตร ลึก 2.00 - 2.50 เมตร ยาวปะมาณ 200 เมตร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างอาคารนันทนาการ วิทยาเขตปัตตานี
งบประม�ณ 46,270,000 บาท
ระยะเวล� วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่ 16 ธันวาคม 2553 
ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด
ลักษณะง�นปัจจุบัน  - ติดตั้งโครงถักหลังคาและติดตั้งแปหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
 - กอ่อฐิพรอ้มตดิตัง้วงกบไมช้ัน้ลา่ง พรอ้มเทเอน็ทบัหลงัไดป้รมิาณไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 

 - เดินท่อประปา น้ำาทิ้งชั้นล่าง ได้ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ร�ยละเอียด  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชั้นล่าง มีสนามแบดมินตัน ร้านค้า ห้องสนุกเกอร์ ห้องเจ้าหน้าที่ ห้อง 
อาหาร ห้องซ้อมดนตรี ห้องพักคอบ ห้องควบคุม ห้องน้ำา- ส้วม ชาย หญิง ห้องน้ำา คนพิการ  ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ พื้นที่ 90 ตรม ห้องประชุม
เล็ก 40 ตรม. ห้อง เกมส์ ห้องซ้อมดนตรี หอ้งพักคอย ห้องเก็บของ ห้องอเนกประสงค์ หอ้งเตรียม อาหาร ห้องน้ำา-ชายหญิง 

สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างสนามเทนนิส 
งบประม�ณ 7,910,000 บาท
ระยะเวล� วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่ 23 มิถุนายน 2553 
ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด
ลักษณะง�นปัจจุบัน -ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
ร�ยละเอยีด        สนามเทนนสิ จำานวน 6 คอรด์ พรอ้มอปุกรณ ์ อาคารบรกิาร 1 ชัน้ จำานวน 1 หลงั ประกอบ
ด้วยส่วนต่าง ๆ  ดังนี้  ห้องโถง ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องเก็บของชาย-หญิง ห้องน้ำา-สัวม ชาย หญิง รั้วเหล็กรอบสนามยาวประมาณ 326 เมตร กำาแพง
ระหว่างสนามรางระบายน้ำา อัฒจันทร์เหล็ก 5 ชั้น ยาวประมาณ 134 เมตร  ระบบไฟฟ้าสนาม  

สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด
งบประม�ณ 3,360,000 บาท
ระยะเวล� วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่ 12 กันยายน 2552  
ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด
ลักษณะง�นปัจจุบัน  - ติดตั้งดวงโคมหลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ แล้วเสร็จครบถ้วน พร้อมทดสอบ
  - ติดตั้งอุปกรณ์กีฬาสนามแล้วเสร็จ 

     - ติดตั้งอัฒจันทร์แล้วเสร็จทั้งหมด
     - ส่งมอบ As-Built  ระบบไฟฟ้า 
    ร�ยละเอียด   สนามวอลเลย์บอลชายหาด จำานวน 2 สนาม พร้อมอุปกรณ์  ติดตั้งระบบไฟสนาม 

สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง 

งบประม�ณ 4,020,000 บาท

ระยะเวล� วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่ 27 ตุลาคม 2552 

ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด

ลักษณะง�นปัจจุบัน -ติดตั้งอัฒจันทร์เหล็กตามรูปแบบ แล้วเสร็จ 

 -ส่งมอบ As-built Drawing ระบบไฟฟ้า  -ทำางานส่วนทีเหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

ร�ยละเอียด  สนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง  จำานวน  2  สนาม  พร้อมอุปกรณ์  ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนาม  จัดทำาอัฒจันทร์เหล็ก  5  ชั้น 

ยาวประมาณ 57.6 เมตร 

- ทำางานส่วนที่เหลือ 
- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
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สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างสนามตะกร้อ

งบประม�ณ 3,380,000 บาท

ระยะเวล� วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่ 27 ตุลาคม 2552 

ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด

ลักษณะง�นปัจจุบัน - ติตตั้งดวงโคม หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สนาม แล้วเสร็จ

 -ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 

 -ติดตั้งอัฒจันทร์เหล็กตามรูปแบบ

 - ส่งมอบ As-built ระบบฟฟ้า งานสถาปัตย์ ระบบน้ำาภายในอาคาร และระบบบำาบัดน้ำาเสีย

ร�ยละเอยีด        สนามตะกรอ้จำานวน 3 คอรด์ พรอ้มอปุกรณ ์ตดิตัง้ระบบไฟฟา้สนาม  กอ่สรา้งอาคารบรกิาร เปน็อาคาร คสล. 1 ชัน้ ประกอบ

ด้วย ห้องโถงบริการ ห้องงน้ำาชาย หญิง อัฒจันทร์เหล็ก 5 ชั้น ยาวประมาณ 38.4 เมตร

สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 140 เมตร

งบประม�ณ 4,520,000 บาท

ระยะเวล� วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่ 10 มกราคม 2553 

ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด

ลักษณะง�นปัจจุบัน  -ขออนุมัติวัสดุทั้งโครงการ แล้วเสร็จ

 -ทำาการวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพักทั้งสองข้างแล้วเสร็จ 

  -ลงการลงดินทรายถมพร้อมบดอัดเป็นชั้น ๆ แล้วเสร็จ 

ร�ยละเอยีด    ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ความยาว 140 เมตร  กวา้ง 11.4 เมตร เกาะกลางถนนกวา้ง 2 เมตร ปลกูหญา้และตน้ไมเ้ปร็ะยะ ทางเทา้

กว้าง 1.5 เมตร 2 ข้างถนน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อสร้างระบบระบายน้ำา ติดตั้งระบบประปาพร้อมติดตั้งประตูน้ำาสำาหรับท่อเมนและ

ระบบน้ำารดต้นไม้

สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 เมตร

งบประม�ณ 3,820,000 บาท

ระยะเวล� วันที่  17 มีนาคม  2552  - วันที่ 10 มกราคม 2553 17 มี.ค. 52 

ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด

ลักษณะง�นปัจจุบัน  - ขออนุมัติวัสดุแล้วเสร็จ

  -ทำาการวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  และบ่อพักทั้งสองข้าง แล้วเสร็จ 

     -ทำาการลงดินทรายถมพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ  -งานตอกเข็มแล้วเสร็จ

ร�ยละเอยีด   ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความยาว 120 เมตร กวา้ง 11.4 เมตร เกาะกลางถนนกวา้ง 2 เมตร ปลกูหญา้และตน้ไมเ้ปน็ระยะ กอ่สรา้ง

ทางเท้ากว้าง 1.5 เมตร ยาวประมาณ 120 เมตร  ก่อสร้างลานจอดรถ พื้นที่ระมาณ 1,248 ตรม. (5.2 x 240 เมตร)  ก่อสร้างระบบระบายน้ำา ติด

ตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งระบบประปา พร้อมประตูน้ำาสำาหรับท่อเมน และระบบน้ำารดต้นไม้ 

สิ่งก่อสร้�ง ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ /ปรับปรุงทาเข้าประตู 4

งบประม�ณ         14,370,000 บาท

ระยะเวล� วันที่  16 มีนาคม  2552  - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553  

ผู้รับจ้�ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมง�น บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำากัด

ลักษณะง�นปัจจุบัน  - ทำาการวางท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพักแล้วเสร็จ

  - จัดทำาบ่อพักแล้วเสร็จทั้งหมด  - นำาวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 100 %

ร�ยละเอียดง�น ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ กวา้ง 8 เมตร มทีางเทา้กวา้ง 1.50 เมตร 2 ดา้น ยาวระมาณ 499 เมตร พรอ้มทอ่ลอด 2 จดุ  ลาน

จอดรถ เป็นลานจอดรถดาดคอนกรีต พื้นที่ประมาณ 2,095 ตารางเมตร ลานจดรถที่ปูทับหน้าด้วยดินลูกรัง ประมาร 3,960 ตารางเมตร ระบบ

ไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500  เควีเอ และเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำาไปยังสนามกีฬาต่าง ๆ การเดิน

สายไฟฟ้า ทั้งหมดเป็นการเดินสายไฟใต้ดิน  ปรับปรุงทางเข้าประตู 4 ประกอบด้วย ท่อลอดคอนกรีต ถนนคอนกรีต และเกาะกลางถนน



มหา ว ิทยา ลยัฯ  ได ้ตัง้ ปณธิาน ที ่จะ มุง่ มัน่ ทำา ภารกจิ หลกั ของ มหา ว ิทยา ลยัฯ  ให ้สมัฤทธิ ์
ผล และตาม รอย เบือ้ง พระ ยคุลบาท ของ สมเดจ็ พระ มห ิตลาธเิบ ศร อดลุย เดช วกิรม พระบรม- 
ราช ชนกดัง พระ 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 
ให ้ม ีความ รูค้ณุ ธรรม จรยิธรรม ม ีความ เปน็ ผูน้ำา และ วสิยั ทศัน ์กวา้ง ไกล สอดคลอ้ง กบั ความ 
ต้องการ ของ สังคม และ มี คุณภาพ เป็น ท่ี ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ และ นานาชาติ คือ การ ทำา หน้าท่ี 
ผลิต บัณฑิตปัจจุบัน วิทยาเขต ปัตตานี เปิด สอน หลักสูตร ระดับ ปริญญา ตรี โท และ เอก ดังน้ี
คณะ ศึกษ� ศ�สตร์

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

- (วิทยาศาสตร์) เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ทั่วไป
- (ศิลปศาสตร์) ภาษา ไทย ภาษา อังกฤษ
- (ศึกษา ศาสตร์) การ ประถม ศึกษา คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา

ระดับ ปริญญ� ตรี 4 ปี
- (ศึกษา ศาสตร์) เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ประเมิน ผล การ ศึกษา เทคโนโลยี  

การ ศึกษา จิตวิทยา การ ปรึกษา และ การ แนะแนว
ระดับ ปริญญ� โท

- จิตวิทยา การ ศึกษา ศึกษา ศาสตร์ เพ่ือ พัฒนา ชุมชน การ บริหาร การ ศึกษา ประถม ศึกษา
- พลศึกษา การ เสริม สร้าง สุขภาพ การ วัดผล และ การ วิจัย วิทยาศาสตร์ ศึกษา การ ปฐมวยั 

ศึกษา เทคโนโลยี และ การ สื่อสาร การ ศึกษา การ ออกแบบ และ ระบบ การ เรียน การ สอน
ระดับ ปริญญ� เอก

- การ บริหาร การ ศึกษา ภาวะ ผู้นำา และ นวัตกรรม ทางการ ศึกษา
คณะ ศกึษา ศาสตร ์มุง่ เนน้ ความ เปน็ เลศิ ทาง วชิาการ และ เปน็ สถาบนั ที ่ผลติ คร ูวชิาชพี 

และบุคลากร ทางการ ศึกษา เป็น ที่ ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ เนื่องจาก มี องค์ ความ รู้ ทาง ด้าน 
วชิาชพี ม ีทกัษะทาง สงัคม ดว้ย สภาพ แวดลอ้ม การ เรยีน รู ้ที ่ใช ้นวตักรรม เทคโนโลย ีที ่ทนั สมยั 
สนับสนุน การ เรียน การ สอนบัณฑิต 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 มนุษยศ�สตร์ และ สังคมศ�สตร์

จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วนั ที ่23 เมษายน 2517 กวา่ 35 ป ีที ่คณะ มนษุยศาสตร ์และ สงัคมศาสตร ์
มชีือ่ เสยีง และ ความ โดด เดน่ ดา้น การ เรยีน การ สอน สาขา วชิา ตา่ง ประเทศ โดย เฉพาะ ภาษา 
จีน ภาษา เกาหลี และ ภาษา ญี่ปุ่น รวม ถึง ภาษา ไทย ที่ มี คุณภาพ เป็น ที่ ยอมรับ ใน ระดับ 
ประเทศ นอกจาก นี้ ยัง มี สาขาสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนา สังคม  
การ จดัการ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร ์พฒันาการ การ เรยีน การ สอน เนน้ การ ฝกึ ประสบการณ ์
จริง อย่าง เข้ม ข้น จาก ห้อง ปฏิบัติ ที่ มี คุณภาพ
ระดับ ปริญญ� ตรี

- ภาษา จนี (หลกัสตูร นานาชาต)ิ ภาษา เกาหล ีภาษา ญีปุ่น่ ภาษา องักฤษ ภาษา ฝรัง่เศส 
ภาษา และ วรรณคดี ไทย ภาษา อาหรับ มลายู ศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
ศาสนา การ จัดการ สารสนเทศ พัฒนา สังคม
ระดับ ปริญญ� โท

- ภาษา ไทย บรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศ ศาสตร์
ระดับ ปริญญ� เอก

- ภาษา ไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1304 โทรสาร 0 7331 2232

คณะ วิทย�ศ�สตร์ 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 วิทยาศาสตร์ประยกุต ์
วทิยาศาสตร ์บรสิทุธิแ์ละ ดา้น เทคโนโลย ีจน ได ้รบั ความ ไว ้วางใจ จาก มหาวทิยาลยั ตา่งๆ ใน 
ตา่ง ประเทศ ให ้ความ รว่ม มอืทาง วชิาการ โดย เฉพาะ ประเทศ ฝรัง่เศส ใน สาขา วชิา เทคโนโลย ี
ยาง และ พอ ลิ เม อร์ เคมี อุตสาหกรรมซึ่ง มี แหล่ง อุตสาหกรรม ใน พื้นที่ เช่น อุตสาหกรรม 
ยางพารา อตุสาหกรรม ประมง อตุสาหกรรมอาหาร ทะเล คณะ วทิยาศาสตร ์และ เทคโนโลย ี
ยัง มี ความ แข็งแกร่ง ทาง ด้าน คณิตศาสตร์ ประยุกต์สถิติ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
การ ประมง และ วิทยาศาสตร์ การ อาหาร และ โภชนาการวิธี วิทยาการ วิจัย ซึ่ง มุ่ง ผลิต บัณฑิต 
ใน สาขา วิชา ที่ มี ความ ต้องการ ของ ตลาด แรงงาน สูง
ระดับ ปริญญ� ตรี

- เทคโนโลยี ยาง เทคโนโลยี การ ประมง (ด้าน การ เพาะ เลี้ยง สัตว์ น้ำา ชายฝั่ง/ด้าน การ
ผลิตภัณฑ์ ประมง) 

คณิตศาสตร์ ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ การ อาหาร และ โภชนาการ เคมี-ชีววิทยา ศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เทคโนโลยี การเกษตร (ด้าน เทคโนโลยี การ ผลิต พืช/ด้าน เทคโนโลยี อาหาร สัตว์)
ระดับ ปริญญ� โท

- วิธี วิทยาการ วิจัย เทคโนโลยี พอ ลิ เม อร์ เคมี ประยุกต์
ระดับ ปริญญ� เอก

- เทคโนโลยี พอ ลิ เม อร์ วิธี วิทยาการ วิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1303 โทรสาร 0 7333 5130

วิทย�ลัย อิสล�ม ศึกษ�
จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วนั ที ่11 ธนัวาคม 2532 มุง่ ผลติ บณัฑติ ให ้ม ีความ รู ้เทยีบ เทา่ ตา่ง ประเทศ เปดิ 

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 ปริญญ� ตรี

- อสิลาม ศกึษา กฎหมาย อสิลาม ครศุาสตร ์อสิลาม เศรษฐศาสตร์ และ การ จดัการ ใน อสิลาม
ตะวันออกกลาง ศึกษา
ระดับ ปริญญ� โท

- อิสลาม ศึกษา (อู ศูลุ ด ดีน ชะ รีอะฮ ครุศาสตร์ อิสลาม ประวัติศาสตร์ และ อารยธรรมอิสลาม)
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1305 โทรสาร 0 7334 8726

คณะ วิทย�ก�ร สื่อส�ร
ผลิต บัณฑิต เป็น นัก สื่อสาร มวลชน และ นัก ออกแบบ และ ผลิต สื่อ แอ นิ เม ชัน ผลิต รายการ 

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

- นเิทศศาสตร ์เทคโนโลย ีสารสนเทศ การ สือ่สาร เพือ่ การ จดัการ การ สือ่สาร การ ตลาด เพือ่ 
พัฒนานวัตกรรม การ ออกแบบ สื่อ และ การ ผลิต สื่อ

เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7334 9692
คณะ ศิลปกรรม ศ�สตร์

มุ่ง เน้น ให้ บัณฑิต มี ความ รู้ ใน วิชาชีพ มี คุณภาพ ตาม มาตรฐาน สากล โดย เฉพาะ การ สร้าง 
ความเข้าใจ และ สร้าง ทักษะ ด้าน ศิลปกรรม ชั้น สูง แก่ บัณฑิต ควบคู่ ไป กับ การ สร้าง เสริม คุณธรรม 
ใน วชิาชพีบณัฑติ สามารถ สรา้งสรรค ์งาน ดา้น ศลิปะ ที ่ม ีเอกลกัษณ ์ของ ทอ้ง ถิน่ และ ของ ชาต ิตลอด 
จน การ วิจัยค้นคว้า องค์ ความ รู้ ใหม่ ส่ง ผล ให้ บัณฑิต คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์ เป็น ที่ ต้องการ ของ 
หน่วย งาน ทั้ง ภาค รัฐและ ภาค เอกชน เนื่องจาก เป็น สาขา ที่ ตลาด ยัง มี ความ ต้องการ
ระดับ ปริญญ� ตรี

- ทัศน ศิลป์ ศิลปะ การ แสดง ศิลปะ การ แสดง (ต่อ เนื่อง) ศิลปะ ประยุกต์ (ต่อ เนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7331 3126

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

และระดบั สากล เพือ่ สรา้งสรรค์ งาน สงัคม รวม ถงึ เปน็ องคก์ร ที ่พฒันา ความ รู ้โดย เฉพาะ การ วจิยั 
ทาง ด้านการเมือง การ ปกครอง สังคม และ เศรษฐกิจ อย่าง ต่อ เนื่อง เพื่อ ให้ บัณฑิต ได้ เรียน รู้  
ข้อ เท็จ จริง และ สร้างประสบการณ์ใน ฐานะ นัก ปกครอง
ระดับ ปริญญ� ตรี

- การ ปกครอง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศ นโยบาย สาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7331 2269

คณะ พย�บ�ล ศ�สตร์
ผลิต นักศึกษา เป็น พยาบาล วิชาชีพ โดย ร่วม มือ กับ คณะ พยาบาล ศาสตร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ 

ใน การ สอน และ ฝึก ปฏิบัติ นักศึกษา พยาบาล เปิด รับ นักศึกษา รุ่น แรก ใน ปี การ ศึกษา 2554
บัณฑิต ศึกษ�

เป็น หน่วย งาน กลาง เทียบ เท่า คณะ มี ภารกิจ ใน การ รับ สมัคร คัด เลือก บุคคล เข้า ศึกษา และ 
จัดการใน ระดับ บัณฑิต ศึกษา โดย ประสาน งาน กับ คณะ ที่ เปิด สอน
สวัสดิก�ร และ สิ่ง อำ�นวย คว�ม สะดวก
สวัสดิก�ร

หอพัก นักศึกษา 11 หอ นักศึกษา ชั้น ปี 1 มี สิทธิ ์อยู่ หอพัก ทุก คน

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

โรง 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 คลินิก

ทุน ก�ร ศึกษ� และ เงิน ยืม เพื่อ ก�ร ศึกษ�
(1) ทุน ทำางาน แลก เปลี่ยน
(2) ทุน ทั่วไป
(3) ทุน ยกเว้น ค่า ธรรมเนียม การ ศึกษา
- เงนิ ยมื เพือ่ การ ศกึษา นกัศกึษา สามารถ 

ยืม เงิน วิทยาเขต ได้ คราว ละ ไม่ เกิน 2,000 บาท
- กองทุน เงิน กู้ เพ่ือ การ ศึกษา รัฐบาล จัด ต้ัง 

กองทุน ให้ นักศึกษา ท่ี ขาดแคลน ทุน ทรัพย์ กู้ ยืม 
ไม่ เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Prince of Songkla  University, Pattani Campusม 



วิสัย ทัศน์
 มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี จะ 
เป็น สถาบัน อุดมศึกษา ที่ มุ่ง สร้าง องค์ ความ รู้ ประยุกต์ 
เทคโนโลยี เพื่อ ชี้นำา และ พัฒนา สังคม ทั้้ง ใน ระดับ ท้อง ถิ่น 
ระดับ ชาติ และ นานาชาติ ภายใน ปี 2555

พันธ กิจ
 1. สร้าง องค์ ความ รู้ จาก สภาพ ปัญหา และ ภูมิปัญญา 

ท้อง ถ่ิน เพ่ือ ขยาย ผล ไป สู่ ระดับ ชาติ และ นานาชาติ
 2. บูรณ า การ ความ รู้ ประยุกต์ สู่ การ สอน เพื่อ สร้าง 

ปัญญาส มร รถ นะ จริยธรรม และ โลก ทัศน์ สากล ให้ 
แก่ บัณฑิต

 3. ส่ง เสริม การ ผลิต บัณฑิต ระดับ บัณฑิต ศึกษา อย่าง 
มี คุณภาพ ใน ระดับ สากล

 4. พัฒนา และ ส่ง เสริม การ ใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะ สม 
เพื่อ สร้าง และ ถ่ายทอด องค์ ความ รู้

 5. ส่ง เสริม การ วิจัย เพ่ือ การ พัฒนา และ แก้ ปัญหา สังคม
 6. ส่ง เสริม และ พัฒนา ความ พร้อม เพื่อ ความ เป็น 

นานาชาติ ภายใน ปี 2555
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