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“PB Watch” เพื่อความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนอ่าวปัตตานี 

ผ่านประสบการณ์ภัยพิบัติ ปี 53 ของนักวิชาการ ม.อ.

                                                         ข่าวโดย นายทวาทศ สุวรรณโร
                                 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  ม.อ

 ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  เปิด เผยว่า  อ่ าวปัตตานี
เป็นอ่าวปากแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่
ประมาณ 74 ตร.กม.  เป็นเขตที่มีชาวประมงหนาแน่นที่สุด
ในประเทศไทย มีหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านตั้งเรียงรายอยู่  30 หมู่บ้าน 
ประชากรทั้งสิ้นประมาณ 50,000 คน แต่จากการเกิดการดีเพรสชั่น
และเกิดน้ำทะเลซัดขึ้นฝั่ งบนพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย เมื่อวันที่  1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้สร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านชายทะเล
จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่อยู่รอบอ่าวปัตตานี จนทำให้
เครื่องมือประมง และบ้านเรือน ของประชาชนเสียหายโดยสิ้นเชิง
หรือบางส่วน
 หลังการเกิดภัยพิบัติในครั้งนั้น นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าสำรวจพื้นที่ พบว่า ที่ผ่านมา
ชาวบ้านยังขาดความรู้และความเข้าใจ ขาดกลไกและแผน
ในการตั้ งรับกับสถานการณ์ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่ เคย
ประสบมาก่อนในชั่วชีวิต แต่หลังจากนั้นก็ได้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล

ซึ่งกันภายในชุมชนและเครือข่าย ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชนและ
ชาวบ้าน มีกลุ่มอาสาต่างๆเกิดขึ้นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบ
บทเรียน เรื่องเล่าประสบการณ์ ความรู้ท้องถิ่นจากเหตุการณ์ ซึ่ง
สามารถใช้เป็นต้นทุนสำหรับทำแผนเพื่อการตั้งรับกับภัยพิบัติต่อไป
 จึงได้ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และ
ชาวบ้านในพื้นที่ จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพกลไกชุมชนและ
เครือข่ายทางสังคมเพื่อการจัดการสาธารณภัย :  กรณีศึกษา
อ่าวปัตตานี” หรือ PattaniBay Watch-PBWatch เพื่อช่วยสนับสนุน
ให้ชุมชนติดตั้งกลไกเชิงระบบที่ เกิดจากศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองของชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการตั้งรับกับสถานการณ์
ภัยพิบัติต่างๆ ในอนาคต และสามารถลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
สามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบัน
สามารถชักชวนให้หมู่บ้านรอบอ่าวปัตตานีเข้าร่วมโครงการได้
รวม 16 ชุมชน
 โครงการดังกล่าว มุ่งทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ
การฟื้นฟู การป้องกัน เช่นการปลูกป่าชายเลนเพื่อลดความแรง
ของคลื่น การสร้างจิตสำนึกเพื่อชุมชน และการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการสื่อสารและการประเมินสถานการณ์ สามารถทำงานร่วมกับ
นักวิชาการได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการอบรมให้
ความรู้พื้นฐานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้วหลายรุ่น จำนวน
ประมาณ 400 คน นอกจากนั้น ยังได้นำองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
งานวิจัย เกี่ ยวกับการจำลองแบบ การแสดงภาพเสมือนจริ ง 
ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยเป็นการบูรณาการความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติ 
และมีการนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยส่งต่อให้ชุมชนต่อไป 
 “การให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก 
แต่หากเราปรับเครื่องมือที่สร้างมาเพื่อการอบรมและใช้ภาษาให้เข้าใจ
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ขอแสดงความยินดี

 นายอับดุลญับบาร์ กริยา นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นแรกที่
ได้รับรับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในงาน The Asia Paci f ic Conference of
Young Scientists (APCYS) 2012  เมื่อวันที่ 2-7 กันายายน
2555 ณ กรุง  Palangkaraya ประเทศอินโดนี เซีย โดยมี  
ดร.สมพร ช่วยอารีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ง่าย ปรับกระบวนการนำเสนอให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  มีการ
จำลองตัวอย่างของพื้นที่นั้นๆ มาให้เห็น เช่น ให้เห็นว่าน้ำที่ไหลมา
ท่วมบ้านมาจากไหน กำลังจะไหลไปที่ไหน มีอะไรเป็นสิ่งกีดขวาง
ทางน้ำบ้าง อะไรคือสาเหตุให้น้ำท่วมในพื้นที่นานกว่าที่อื่นๆ
ทำให้ เขามองปัญหาดังกล่าวว่าเป็นเรื่องของส่วนรวม ที่ต้อง
ร่วมกันแก้  ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวที่จะป้องกันเฉพาะซื้อกระสอบทราย
มากั้นหน้าบ้านเท่านั้น นอกจากนั้น การก้าวเดินไปด้วยกันระหว่าง
นักวิชาการกับชุมชน ยังนำไปสู่ความเข้าใจ เห็นใจ และยังเป็น
แบบอย่างให้นักศึกษาในการเข้าพัฒนาชุมชนจากองค์ความรู้
ที่สามารถนำใช้ได้จริง” ดร.สมพร  ช่วยอารีย์  กล่าว
 ในหน้าฝนภาคใต้ที่จะเริ่มปลายตุลาคมนี้  จะได้มีการติดตั้ง
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ  จำนวน 7 สถานี  ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่มาประมวลผล และ จัดให้แต่ละ
ชุมชนตัวอย่างได้มานำเสนอแผนการเตรียมการเพื่อรับมือเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ เป็นการฝึกให้ชุมชนคิดแผนจัดการชุมชนด้วยตนเอง
โครงการ PB Watch ได้มีการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภัย
พิบัติ ที่หลายหน่วยงานได้จัดทำขึ้นและเป็นประโยชน์ ให้ความรู้กับ
ชุมชนมาเป็นปีที่สอง โดย ปี 2554 เป็นการเน้นเรื่องการเตรียมพร้อม
เพื่อรับมือภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ ปี 2555 เน้นเรื่องการเรียนรู้การ
ประเมินสถานการณ์ด้วยตนเอง และในปีหน้า จะเป็นการสอนให้
ชาวบ้านสามารถจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดยขณะนี้กำลังปรับ
สื่อเพื่อการอบรมให้ง่ายต่อการเข้าใจ  ซึ่งนอกจากการให้ความรู้กับ 
16 ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นแบบแล้ว จะมีการ
ขยายเครือข่ายออกไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในภาคใต้ต่อไป

“PB Watch” เพื่อความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนอ่าวปัตตานี 
ผ่านประสบการณ์ภัยพิบัติ ปี 53 ของนักวิชาการ ม.อ.

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพเป็นข่าว

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  มอบทุนการศึกษา
แก่เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันมหิดลและฉลอง 120 ปี
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ความคืบหน้างานก่อสร้าง
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 นายอัศวิน  หะวิ เกตุ  ข้ า ราชการบำนาญ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  
กรรมการที่ปรึกษาสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย
ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์  วิ ท ย า เ ข ต ปั ต ต า นี  ม อ บ เ งิ น
10,000 บาท  ให้สโมสรบุคลากรฯ เพื่อดำเนินการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับสโมสร โดยผศ.สมปอง 
ทองผ่อง รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้รับมอบ
เมื่อเร็วๆ  นี้

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2 และ 3
ร่วมกันจัดงานมหกรรมวิชาการชบาเบ่งบานการศึกษาปัตตานี  ครั้ งที่  4
“เด็กตานีเรียนรู้สู่อาเซียน” เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2555  ณ สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ปัตตานี งานในครั้งนี้ จัดงานเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 -1 
กันยายน 2555 โดยมีนายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านวิชา
การวิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี และนาฎศิลป์อย่างเต็มตามศักยภาพและ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะอย่างเต็มความสามารถ เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนำเสนอผลงานเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน และ
เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้า
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา เน้นเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ สำนักงานการศึกษาเอกชน

จังหวัดปัตตานี กองการศึกษาเทศบาลเมืองปัตตานี 
โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  40  จังหวัดปัตตานี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี การอาชีวศึกษา
จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูปัตตานี
 นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ได้ เข้ าชมนิทรรศการคณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ร่วมจัดนิทรรศการ
แนะนำหลักสูตรของคณะ ในงานมหกรรมวิชาการ 
ชบาเบ่งบานการศึกษาปัตตานี  ครั้งที่  4 “เด็กตานี
เรียนรู้สู่อาเซียน” 
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 รศ.ดร.อิสมาแอ  อาลี ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเชคคอลิด บิน 
อับดุลเลาะห์อัลมาลิก จากประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้
มอบทุนการศึ กษาให้ แก่ นั กศึ กษาจากประ เทศจีน 
ที่มีการเรียนดี และมีคุณธรรมจริยธรรมแห่งอิสลาม  จำนวน 
13 คน เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุม
Ibnu  a l -Kha ldun  วิ ทยาลัยอิ สลามศึกษา  โดยมี
ดร.อับดุลรอนิง สือแต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และกิจการพิเศษ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมเป็นสักขีพยาน

 สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำขนมไทยให้กับอาจารย์
2 คนและนักศึกษา 10 คน จาก Guangdong University of Technology (GDUT)
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (MOU
Addendum 2012) เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2555  โดยคณะผู้ เยี่ยมชม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม “มารู้จักขนมไทยและวิธีการทำขนมไทย” มีหลากหลาย
ได้แก่ ขนมชั้น เม็ดขนุน ทองหยอด ขนมเกลียว ขนมลืมกลืน กระทงทอง 
ปัมจี สาคูไส้ไก่ ทองม้วน นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์การทำขนมไทย
และสนใจร่วมทดลองทำขนมไทยกันอย่างสนุกสนาน

 ผศ. สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ สายใยแบ่งปันร่วมกันปลูกป่า
ในกิจกรรม “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยมี ผศ.ดร.เสถียร
แป้นเหลือ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง คณะผู้บริหาร
พร้อมด้วยบุคลากร และเยาวชนจากสถานสงเคราะห์ เด็กปัตตานี  
ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนภายในวิทยาเขตปัตตานี
นอกจากนี้ยังได้มอบพัดลมตั้งพื้นจำนวน 3 เครื่องให้เเก่สถานสงเคราะห์
เด็กปัตตานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555

 แผนกวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดกิจกรรมเปิดม่าน
ไม้ไผ่ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2555 ณ บริเวณอาคารเรียนรวม
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พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  มอบทุนการศึกษา

แก่เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

 เมื่อเช้าวันนี้  (วันที่ 24 กันยายน 2555)  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สานใจไทย สู่ใจใต้
แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมี 
ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดปัตตานี  ร่วมในพิธี  มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก
รับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 31 คน แยกเป็นแต่ละจังหวัด
ที่เยาวชนศึกษาอยู่ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 4 คน  ยะลา 6 คน
นราธิวาส 3 คน สงขลา 7 คน สตูล 1 คน กรุงเทพ 10 คน

 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษา
แก่เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในครั้งนี้เป็นดำริของ 
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้มอบหมายให้องค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมโดยนำเยาวชนที่นับถือศาสนา
อิสลามจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว
อุปถัมภ์ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่
และศึกษาวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกัน ส่งผลเชื่อมโยงความสัมพันธ์

เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย ค ร อ บ ค รั ว 
นำไปสู่ความสมานฉันท์ใน
สั ง ค ม ต่ อ ไ ป  น อ ก จ า ก นี้
โครงการดังกล่าวยังได้จัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน
ในโครงการที่กำลังศึกษาอยู่

ในสถานศึกษาต่างๆ ในแต่ละระดับโดยระดับมัธยมศึกษาปีละ
8,000 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงถึงปริญญาตรี ปีละ
10,000 บาท โดยดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน
มี เยาวชนที่ จบการศึกษาแล้วระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จำนวน 2 คน  กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 10 คน
กำลังศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 คน และกำลังศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 29 คน ทั้งนี้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
ดำเนินการในระหว่างปิดภาคเรียนปีละ 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 
2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 17 รุ่น มีเยาวชน
เข้าร่วมจำนวน 3,069 คน  ครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 1,573 
ครอบครัว สำหรับรุ่นที่ 18 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 9
พฤศจิกายน 2555  
 พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  โครงการ  
“สานใจไทย สู่ใจใต้”  เป็นโครงการที่ให้โอกาสเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต และเป็นช่องทางให้เยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาเท่านั้นที่จะช่วย
แก้ปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเยาวชนในวันนี้
จะเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศในอนาคต ในการนำความรู้
ความสามารถไปพัฒนาตนเอง สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เกิดความสันติสุขต่อไปได้
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ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรม
วันมหิดลและฉลอง 120 ปี

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 เมื่อเช้าวันนี้ (วันที่ 24 กันยายน 2555) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำสดุดี
เฉลิมพระเกียรติคุณ เนื่องในวันมหิดล และครบรอบ 120 ปี วันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก โดยมี  ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ่านมหิตลานุสรณีย์ 
หลังจากนั้นได้เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “มหาราชินี 
อัคราภิรักษศิลปิน” บรรยายพิเศษหัวข้อ เหตุแห่งพระราชสมัญญา
“อัคราภิรักษศิลปิน” และการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติจากเยาวชน
“โครงการเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานี” พร้อมมอบทุนการศึกษา
สานใจไทย สู่ ใจใต้  แก่ เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ 
ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี  โดยมี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ ว่ าราชการจังหวัดปัตตานี  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ปัตตานีร่วมในพิธี 
 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพิธี
เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ  “มหาราชินี  อัคราภิรักษศิลปิน”
ความตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์
เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ มิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก
ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา และพระราชทรัพย์
เพื่อขจัดทุกข์ผดุงสุขอาณาประชาราษฎร์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
โครงการตามพระราชดำริซึ่ งกระจายอยู่ทั่ วไปใน ทุกภูมิภาค
ของประเทศสัมฤทธิผลได้ด้วยพระปรีชาญาณ และพระอัจฉริยภาพของ
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
พสกนิกรไทย โดยเฉพาะเกษตรกรและราษฎรในชนบทได้ใช้เวลา
อย่างมีคุณค่า สร้างรายได้เพิ่มพูน และก่อให้เกิดผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ดังเช่นการแสดงโขน  ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้รู้  ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโขน และ
งานหัตถศิลป์แขนงต่างๆ จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน โดยทรงกำชับ
ให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งกายโขนโบราณ และพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อปรับปรุงเครื่องแต่งกายโขนตาม
แนวพระราชดำริให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศ อันเป็นการธำรงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมซึ่ ง เป็นมรดกล้ำค่ าของชาติ ให้สืบทอดต่อไป
จนถึงอนุชนรุ่นหลัง
 ผศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  
ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “มหาราชินี อัคราภิรักษศิลปิน” เพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และกระทรวง
วัฒนธรรมในนามคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถวายพระราช
สมัญญา “อัคราภิ รักษศิลปิน”  แด่สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์  
พระบรมราชินีนาถ จากพระปรีชาสามารถที่ทรงตระหนักถึงคุณค่า
งานศิลปะและยังเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปิน  โดยเฉพาะการแสดงโขน
ทรงสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่นำมาสร้างสรรค์ให้ทันยุค ทั้งด้วยฝีมือ
อันละเอียดอ่อน ดั้งเดิมของการแสดง และเครื่องทรงองค์ประกอบต่าง ๆ
กับเทคโนโลยีวิทยาการที่ช่วยให้มรดกวัฒนธรรมแขนงนี้เป็นที่นิยม
ต่อไป  จึงได้จัดการแสดง“โขน ตอน ยกรบ ปะทะทัพ หย่าศึก” และ
การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  ตลอดจนการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เหตุแห่ง
พระราชสัมญญา อัคราภิรักษศิลปิน”  ขึ้นในวันมหิดล ตรงกับวันที่
24  กันยายน 2555  เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมของชาติ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ จึงนับเป็นอีกรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะ
อย่างยิ่งในการถวายรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 ผศ.สมปอง  ทองผ่อง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี    กล่าวเพิ่มเติมว่า   มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดวันมหิดล
เป็นประจำทุกปี  แต่สำหรับปี 2555 มหาวิทยาลัยได้เฉลิมพระเกียรติ
ครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตลอดจนโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
“มหาราชินี  อัคราภิ รักษศิลปิน”  เพื่ อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษากิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลา
พระราชานุสาวรีย์  การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์  พระบรมราชินี นาถ  การแสดงโขนตอน
“ยกรบปะทะทัพ หย่าศึก” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “เหตุแห่ง
พระราชสัมญญา อัคราภิรักษศิลปิน” ตลอดจนการแข่งขันกีฬา
5 พี่น้อง  ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โ รงพยาบาลปัตตานี  สำนักงานสาธารณสุขจั งหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ปัตตานี.
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ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรม
วันมหิดลและฉลอง 120 ปี
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โครงการ ก่อสร้างป้ายจิตวิญญาณ (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555)

โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล   (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2555)

สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอศิลป์ภาคใต้ และหอวัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาเขตปัตตานี
งบประมาณ 10,130,000 บาท
ระยะเวลา วันที่  7 มิถุนายน   - 3  พฤศจิกายน 2555
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนิน
ผู้ควบคุมงาน นายอนันต์ กาเดร์
รายละเอียด - ปรับปรุงพื้นอาคาร โดยการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 

สิ่งก่อสร้าง  ป้ายจิตวิญญาณ
งบประมาณ  450,000 บาท
ระยะเวลา  วันที่  23 กุมภาพันธ์  -7 พฤษภาคม 2555
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนิน
ผู้ควบคุมงาน  นายมะรอปี สาแม
รายละเอียด  - เป็นป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  - ขนาด สูง 1.80 เมตร  ยาว 5.20 เมตร 
  - ผนังทำด้วยหินแกรนิตสีเทาเข็ม และหินทรายสี่เหลือทอง 
  - มีสัญญลักษณ์ มหาวิทยาลัย 
  - อักษรภาษาไทย “ ประโยชน์ของเพื่อมนุษยเป็นกิจที่หนึ่ง “
  - อักษรภาษาอังกฤษ “Our Soul is for the Benifit of Mankid” 
ลักษณะงานปัจจุบัน  ดำเนินการเสร็จสิ้น

สิ่งก่อสร้าง  ก่อสร้างอาคารโรงฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล
งบประมาณ  15,000,000  บาท  
ระยะเวลา  วันที่ 13 มิถุนายน 2554  – วันที่  3 ธันวาคม 2555
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุไท
ผู้ควบคุมงาน  นายสุริยะ มาศจิตต์
รายละเอียด   - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ชั้น 
                                 - พื้นที่ใช้สอยประมาณ 630 ตารางเมตร 
                               - ก่อสร้างบริเวณหลังอาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล  

   - ปรับปรุงผนังอาคาร   - ปรับปรุงงานฝ้าเพดาน 
   - ทาสีอาคารภายนอก ภายใน  - ปรับปรุงห้องน้ำ 
   - ปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหน้า   - ปรับปรุงหน้าต่าง 
   - จัดทำเคาร์เตอร์เตรียมอาหาร  - งานระบบกันซึมดาดฟ้า 
   - งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และบ่อเลี้ยงปลา ด้านหน้า  - ทำป้ายด้านหน้าอาคาร 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า   - ระบบโทรศัพท์ และระบ  Lan 
   - ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ  - งานครุภัณฑ์ 
ลักษณะงานปัจจุบัน - ทำงานปูกระเบื้องพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด ทำการถมดินลานกิจกรรมแล้วเสร็จทั้งหมด ทำงานรื้อหน้าต่างของเดิม
และเปลี่ยนใส่หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมด

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอศิลป์ภาคใต้ และอาคารหอวัฒนธรรมภาคใต้ 

วิทยาเขตปัตตานี (ณ วันที่  31 ตุลาคม 2555)
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โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการคณะพยาบาล วิทยาเขตปัตตานี  (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555)

 โครงการก่อสร้างอาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555)

สิ่งก่อสร้าง  อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะพยาบาล 
งบประมาณ  143,143,800 บาท
ระยะเวลา  วันที่ 30 กันยายน  2554 - 19 สิงหาคม 2556
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน  บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 6 ชั้น มีดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ  9,777 ตรม. พื้นที่จอดรถยนต์
  และรถจักรยานยนต์ ด้านข้างอาคาร พื้นที่ถนน ค.ส.ล. และพื้นที่จัดสวนประมาณ 6,483 ตรม. 
  - ระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน 
  - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย ไอพี ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านเครือข่าย ไอพี  
    ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบลิฟท์ โดยสารขนาด 1000 กก. จำนวน 1 ชุด และลิฟท์ส่งของขนาด 600 กก. 1 ชุด 
  - ระบบครุภัณฑ์ปฏิบัติการ ตามรูปแบบ 
ลักษณะงานปัจจุบัน     - ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง  ติดตั้ง Tower Crane 
  - ถมดินในบริเวณสถานที่ก่อสร้างพร้อมบดอัดแน่น 90 เปอร์เซ็น 
  - ปักผังพร้อมกำหนดหมุดฐานราก 
  - นำเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้าง เข้าบริเวณก่อสร้าง 90 เปอร์เซ็นต์ 

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารพรีคลินิก
งบประมาณ 372,200,000  บาท
ระยะเวลา วันที่ 17  มีนาคม  2554  – วันที่ 4 พฤษภาคม 2556
ผู้รับจ้าง บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
ผู้ควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด  - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 10 ชั้น มีดาดฟ้า พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ   
 23,211 ตรม. 

ลักษณะงานปัจจุบัน      - ทำการติดตั้งโครงหลังคา และหลังคา แล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งโครงหลังคาที่จอดรถยนต์ อาคารคหกรรมแล้วเสร็จ
  - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของฝ้าเพดานทั้งหมด 
  - ตกแต่งวัสดุปูพื้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  - ตกแต่งวัสดุปูผนังแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  - ตกแต่งวัสดุปูพื้นทางเชื่อมแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - พื้นที่จอดรถด้าหน้าอาคารและพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ประมาณ 1,268 ตรม. 
 - ระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน 
 - ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบหม้อแปลง ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 เควีเอ 
 - ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฝ่านเครือข่ายไอพี
  ระบบสำรองไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟกระโชกทั่วไป 
 - ระบบเสียงประกาศ 
 - ระบบ MATV 
 - ระบบลิฟท์ เป็นลิฟต์โดยสายขนาด 1000 กิโลกรัม จำนวน 2 ชุด ลิฟต์ส่งของขนาด 600 กก. จำนวน 1 ชุด 
 - งานครุภัณฑ์ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ ตามรูปแบบ 
ลักษณะงานปัจจุบัน    - ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง 
 -  ทำการทดสอบความยาวเสาเข็ม
 - ทำการถมดินในบริเวณที่ก่อสร้างตามความสูงที่ระบุในรูปแบบ
 - จัดทำรั้วชั่วคราวรอบสถานที่ก่อสร้างทั้งโครงการแล้วเสร็จ
  - ปรับพื้นที่ก่อสร้างและเตรียมงานก่อสร้าง สำนักงานสนามของผู้ควบคุมงาน แล้วเสร็จ
 - ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและได้รับการอนุมัติ
 - ทำการตอกเสเข็มอาคารได้ปริมาณงานร้อยละ 30 ของเสาเข็มทั้งหมด 
 - ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณูปโภคพร้อมติดตั้งมาตรวัดของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
 - ทำการตอกเสาเข็มอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด 
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โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ ( ณ วันที่ 30 มกราคม 2555)

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หอพัก 10 วิทยาเขตปัตตานี  (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2555)

โครงการก่อสร้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล   (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2555)

สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 หลัง
งบประมาณ 85,980,000 บาท
ระยะเวลา วันที่ 5 พฤษภาคม 2552  - วันที่ 9 มกราคม 2555 
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด  - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
 - พื้นที่ก่อสร้างขนาด 7,4577 ตารางเมตร 
 - ถนนคอนกรีตและลานจอดรถ พื้นที่ 1,320 ตารางเมตร 
 - ร้านอาหารขนาด 10.00 x 7.50 เมตร 
 - ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ขนาด 315 เควีเอ 
ลักษณะงานปัจจุบัน  - เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ 
 - ทำการก่ออิฐผนังส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ 
 - ทำการฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ 

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หอพัก 10 วิทยาเขตปัตตานี  
งบประมาณ 147,980,000 บาท
ระยะเวลา วันที่  17  มีนาคม  2552  - 5  เมษายน 2556 
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 9 ชั้น พื้นที่รวม 13076 ตรม. ประกอบด้วย  

งบประมาณ 27,360,000 บาท
ระยะเวลา วันที่  17 มีนาคม  2552  - 31 กรกฎาคม 2555 
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด  - อัฒจันทร์คอนกรีตมีหลังคาคลุม ขนาด 35x9.25 ตารางเมตร ใต้ถุนอัฒจันทร์  
  ประกอบด้วยห้องพักนักกีฬา ห้องรับรอง ห้องน้ำชาย-หญิง และห้องเก็บอุปกรณ์  
  อัฒจันทร์คอนกรีตไม่มีหลังคา ขนาด 140 x  9.25 ตารางเมตร  
 -  ช่องบันไดทางขี้นใหญ่ 2 จุด เล็ก 2 จุด 
 -  ทางระบายน้ำขนาดกว้าง 4.50 เมตร ลึก 2.00 - 2.50 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร  
ลักษณะงานปัจจุบัน  - ตั้งแบบวางเหล็กเสริมพื้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ 
 - เทคานชั้น 2 และคานรับพื้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ 
 - เทคอนกรีตพื้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ 
 - เทบันไดคอนกรีต แล้วเสร็จ 

ชั้นล่าง ห้องน้ำคนพิการ 2 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ 2 ห้อง ห้องอินเตอร์เนต 1 ห้อง ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง ห้องนันทนาการ 1 
ห้องบริการ 1 ห้อง ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ร้านอาหาร 1 ห้อง ห้องน้ำรวม 1 ห้อง ร้านมินิมาร์ท 1 ร้าน พื้นที่ประมาร 2,042 ตรม.
ชั้น 2 ห้องพักนักศึกษา 24 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ห้องน้ำรวม 2 ห้อง พื้นที่รวม 1,238 ตรม ชั้น 3,5,7, และ 9 ประกอบด้วย
ห้องพักนักศึกษา 24 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ห้องน้ำรวม 4,758 ตรม. ชั้น 4,6 และ 8 ประกอบด้วย ห้องพักนักศึกษา 14 ห้อง
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ห้องน้ำรวม 2 ห้อง และห้องละหมาด 1 ห้อง ลิฟท์ผู้โดยสารจำนวน 2 ชุด
  ลักษณะงานปัจจุบัน    - ติดตั้งวงกบและกรอบบานหน้าต่าง อลูมิเนียม แล้เสร็จร้อยละ 80 
   - จัดทำฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
   - ติดตั้งบานประตูหน้าต่างได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
   - เดินท่อน้ำประปา ท่อน้ำทิ้งและท่อดับเพลิง ภาในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด 
   - ติดตั้งราวบันไดแล้วเสร็จทั้งหมด 
   - เดินเมนไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   - ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ห้องส้วม ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
   - ทาสีรองพื้นอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
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 โครงการก่อสร้างสนามเทนนิส (ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2555)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 140 เมตร  (ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2555) 

โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถ /ปรับปรุงทางเข้าประตู 4  (ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2555)

สิ่งก่อสร้าง  ก่อสร้างสนามเทนนิส ( ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2555)
งบประมาณ  17,910,000  บาท
ระยะเวลา  วันที่  17 มีนาคม  2552  - 13  กันยายน 2555 
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน    บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด   - สนามเทนนิส จำนวน 6 คอร์ด พร้อมอุปกรณ์  
  - อาคารบริการ 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  ห้องโถง 
    ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องเก็บของชาย-หญิง ห้องน้ำชาย หญิง
         -  รั้วเหล็กรอบสนามยาวประมาณ 326 เมตร  
  -  กำแพงระหว่างสนาม  
  - รางระบายน้ำ  
  - อัฒจันทร์เหล็ก 5 ชั้น ยาวประมาณ 134 เมตร  
  - ระบบไฟฟ้าสนาม   
ลักษณะงานปัจจุบัน      - ทำการก่อสร้างผนังน็อคบอร์ดแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งอัฒจันทร์เหล็กตามรูปแบบ แล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งรั้วสนามเทนนิส แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  - ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ 

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 140 เมตร
งบประมาณ 4,520,000  บาท
ระยะเวลา วันที่  17 มีนาคม  2552  -   17 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 140 เมตร  กว้าง 11.4 เมตร 

สิ่งก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ /ปรับปรุงทางเข้าประตู 4  (ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2555)
งบประมาณ  14,370,000  บาท
ระยะเวลา  วันที่  16 มีนาคม  2552  - 30 มิถุนายน 2555
ผู้รับจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน    บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร มีทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร 2 ด้าน ยาว 
  ประมาณ 499 เมตร พร้อมท่อลอด 2 จุด 
   - ลานจอดรถ เป็นลานจอดรถดาดคอนกรีต พื้นที่ประมาณ 2,095 ตารางเมตร
   - ลานจดรถที่ปูทับหน้าด้วยดินลูกรัง ประมาร 3,960 ตารางเมตร
   - ระบบไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
    500 เควีเอ และเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำไปยังสนามกีฬาต่างๆ การเดินสายไฟฟ้า 
  ทั้งหมดเป็นการเดินสายไฟใต้ดิน 
   -  ปรับปรุงทางเข้าประตู 4 ประกอบด้วย ท่อลอดคอนกรีต ถนนคอนกรีต และเกาะกลางถนน 
ลักษณะงานปัจจุบัน     - ทำการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ระบบต่อเชื่อมแรงต่ำ ตู้ควบคุมพร้อมทำการทดสอบแสง 
  สว่าง
  - ทำงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด 

เกาะกลางถนนกว้าง 2 เมตร ปลูกหญ้าและต้นไม้เป็นระยะทางเท้ากว้าง 1.5 เมตร 2 ข้างถนน  ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ  ติดตั้งระบบประปาพร้อมติดตั้งประตูน้ำสำหรับท่อเมนและระบบน้ำรดต้นไม้ 
 ลักษณะงานปัจจุบัน   - ทำการวางเหล็กตะแกรงถนน พร้อมเทคอนกรีตแล้วเสร็จครบทั้งโครงการ
  - ทำการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ระบบต่อเชื่อมแรงต่ำ ตู้ควบคุม 
  - ทำงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งโครงการ
  - ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
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ก่อสร้างกลุ่มที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม  (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554)

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างกลุ่มที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม
งบประมาณ 224,400,000 บาท
ระยะเวลา วันที่  4 สิงหาคม 2550  - 2 กันยายน 2554
ผู้รับจ้าง บริษัท บิลเลียนเอนจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้ควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
รายละเอียด  -  เป็นอาคารคอนกรีตเสิรมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น จำนวน 4 หลัง (168 ยูนิต)

 -  พื้นที่บริเวณก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 24,800 ตารางเมตร
 -  จัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมพื้นที่ 3,442 ตารางเมตร และถนนลูกรัง พื้นที่ 3,864 ตารางเมตร
 -  จัดทำหลังคาคลุมลาดจอดรถระหว่างแฟลต 12-13 พื้นที่ 990 ตามรางเมตร และจัดทำลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม
  พื้นที่โซน A  1,080 ตามรางเมตร และโซน B 1,050 ตารางเมตร
 - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 เควีเอ
 - พื้นที่อาคารประมาณ 71,042 ตารางเมตร
 - ระยะเวลาก่อสร้าง 766 วัน (ยังไม่รวมการเพิ่มเติมเวลาก่อสร้างตามมติ ครม.
 - กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งออกเป็น 29 งวด เปลี่ยนเป็น 42 งวด ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25  
  พฤษภาคม 2551 
ลักษณะงานปัจจุบัน -  ผู้รับจ้างได้ดำเนินการถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 
 - สร้างสำนักงานบริหารของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ห้องประชุมโครงการ โรงเรือนเก็บวัสดุ 
 - ทำโรงจอดรถบริเวณแฟลต 12-13 
 - เจาะสำรวจชั้นดินพร้อมส่งผลให้กรรมการ 
 -  จัดทำรั้วชั่วคราวบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 
 - คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 ได้พิจารณาการ ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ที่พักอาจารย์แล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างได้หยุดการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ผู้รับจ้าง
ได้มีหนังสือขอหยุดงานเพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารโดยแจ้งว่าจะเข้าทำงานวันที่  1 พฤศจิกายน 2554 และหลังจากวันที่  1 
ผู้รับจ้างก็ยังไม่เข้ามา ดำเนินการ มหาวิทยาลัยก็ได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงานพร้อมให้แจ้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยทราบ 
จำนวน 7 ฉบับ แต่ผู้รับจ้างมิได้มีการติดต่อและแจ้งปัญหาอุปสรรคการไม่ปฏิบัติงานดังกล่าวแต่อย่างใด จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2554 
คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาพฤติการณ์ทั้งหมดของผู้รับจ้างแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา ประกอบกับค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หากยังคง ผ่อนปรนให้
ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก และมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้อาคารได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
จึงเห็นชอบให้บอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง ดังนี้ 
 1. ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2554 ถึงวันที่บอกเลิกสัญญา (วันที่อธิการบดีอนุมัติ) วันละ 224,400.- บาท 
 2. ค่าควบคุมงาน ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.54 ถึงวันที่บอกเลิกสัญญา วันละ 2,921.67 บาท 
 3. ริบหลักประกันสัญญาจ้าง ในวงเงิน 11,220,000.-บาท 
 4. ค่าเสียหายหรือความเสียหายอย่างอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
 5.ผู้รับจ้างได้ส่งงานและเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ตั้งแต่งวดที่  1-27 จำนวนเงิน 151,370,800. บาท จากจำนวน 40 งวดงาน
คงเหลือเงินจำนวน 73,029,200. บาท 
 6. มหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 และดำเนินการ
หาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป 
 7. วันที่  13 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มี หจก. หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เสนอราคา 
129,900,000.- บาท สูงกว่าราคาประมาณการ 24,148,700 บาท กรรมการไม่สามารถรับราคาได้ และได้หาผู้รับจ้างรายใหม่คือ บริษัท 
ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 39/131 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เสนอราคา 105,500,000.- บาท
ต่ำกว่าราคากลาง 251,300  บาท และขออนุมัติเงินเพิ่มจากสำนักงบประมาณจำนวน 32,470,800 บาท 
 8. ได้นำเสนออธิการบดี เพื่อขออนุมัติเงินเพิ่มจากสำนักงบประมาณเมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2555 และสำนักงบประมาณ
นำเรื่องเข้า ครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

014วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



ระดับปริญญาโท
	 	 เคมีประยุกต์,	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	ฟิสิกส์์ประยุกต์,	วิธีวิทยาการวิจัย,	วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,		ชีววิทยาประยุกต์,	เทคโนโลยีการประมง,				คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 	 11	 ธันวาคม	 2532	 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เทียบเท่าต่างประเทศ	 เปิดสอน
วิทยอิสลามนานาชาติ	 วิทยาการอิสลาม	 เศรษฐศาสตร์อิสลาม	 โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในต่างประเทศ	บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา,	สาขากฎหมายอิสลาม,	สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ในอิสลาม,	สาขาตะวันออกกลางศึกษา,	สาขาครุศาสตร์อิสลาม
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาโท
	 	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา	 (ครุศาสตร์อิสลาม,	ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลามซะรือะห,	อุศูลุดดีน,	มุสลิมศึกษา)
	 	 (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

คณะวิทยาการสื่อสาร
	 ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน	 และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น	 ผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้	ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
	 	 (นิเทศศาสตรบัณฑิต)	สาขานิเทศศาสตร์
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์
	 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ	 มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจ
และสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ	 บัณฑิต
สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่มี เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิจัยค้นคว้า
องค์ความรู้ใหม่	 ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน	เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 	 (ศิลปบัณฑิต)	สาขาวิชาทัศนศิลป์,	ศิลปะการแสดง
	 	 (ศิลปบัณฑิต)	ศิลปะการแสดง	(ต่อเนื่อง),	ศิลปะประยุกต์	(ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์	 เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับ
สากลเพื่อสร้างสรรค์งานสังคม	 รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้	 โดยเฉพาะการวิจัยทางด้านการเมือง	
การปกครอง	 สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้างประสบการณ์
ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 	 (รัฐศาสตรบัณฑิต)	 สาขาการปกครอง,	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	 นโยบายสาธารณะ	
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
	 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ในการ
ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล	เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2555	
บัณฑิตศึกษา
	 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ	 มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา	โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ	 ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	
ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

 กว่า	 40	 	ปี	 	 	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ	 ให้มีความรู้	
คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล	 สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาต	ิคือ	การทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต	ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตาน	ี
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี	โท	และเอก	ดังนี้
คณะศึกษาศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	2511	ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า	40	ปี
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	คณิตศาสตร์,	ฟิสิกส์,	เคมี,	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	ภาษาไทย,	ภาษาอังกฤษ
	 	 (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)	การประถมศึกษา,	ศิลปศึกษา,	พลศึกษา,	 สุขศึกษา,	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา	
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	จิตวิทยา,	เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
	 	 (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	 การบริหารการศึกษา,	 จิตวิทยาการศึกษา,	 หลักสูตรและการสอน,	
การวัดผลและวิจัยการศึกษา,	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,	 ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน,	 การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)	การบริหารการศึกษา,	ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
	 	 (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)	วิชาชีพครู
	 	 นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี	 5	 ปี	 จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำเร็จการ
ศึกษา		ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
	 คณะศึกษาศาสตร์มุ่ ง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	 และเป็นสถาบันที่ผลิตครูวิชาชีพและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ	 เนื่องจากมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ	 มีทักษะ
ทางสังคมด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน	
บัณฑิตจึงมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2517	 กว่า	 35	 ปีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มีชื่อเสียง
และความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างประเทศ	 โดยเฉพาะภาษาจีน	 ภาษาเกาหลี	 และ
ภาษาญี่ปุ่น	 รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ	 เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ	นอกจากนี้ยังมี	 สาขาสังคมศาสตร์	
ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	 พัฒนาสังคม	การจัดการสารสนเทศ	 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ	 การเรียนการสอน
เน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ	
ระดับปริญญาตร ี
	 	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย,	 สาขาภาษาจีน,	 สาขาภาษาจีน	
(หลักสูตรนานาชาติ),	สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา,	สาขาภาษาอาหรับ,	สาขาภาษาญี่ปุ่น,	สาขาภาษาเกาหลี,	
สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาภาษาฝรั่งเศส,	 สาขาภาษาเยอรมัน,	 สาขาการจัดการสารสนเทศ,	สาขาประวัติศาสตร์,	
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,	สาขาพัฒนาสังคม,	สาขาปรัชญา
	 	 (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)	แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ,	เศรษฐกิจอาเซียน
	 	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาภูมิศาสตร์
	 	 (บริหารธุรกิจบัณฑิต)	แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ,	การบัญชี
ระดับปริญญาโท
	 	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	 สาขาภาษาไทย,	สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาพัฒนาสังคม,	สาขาการจัดการ
สารสนเทศ
ระดับปริญญาเอก
	 	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์	
และด้านเทคโนโลยี	 จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในต่างประเทศให้ความร่วมมือทาง
วิชาการ	 โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส	 ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 เคมีอุตสาหกรรม	 ซึ่งมี
แหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่	 เช่น	 อุตสาหกรรมยางพารา	 อุตสาหกรรมประมง	 อุตสาหกรรมอาหารทะเล	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์	 สถิติ	 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 	 เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 วิธีวิทยาการวิจัย	
ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง,	 เทคโนโลยีการประมง	 คณิตศาสตร์ประยุกต์,	 วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ,	 เทคโนโลยีการเกษตร,	 เคมี-ชีววิทยา,	 เคมีอุตสาหกรรม,	 ฟิสิกส์,	 	 วิทยาศาสตร์นิเทศ,
วิศวกรรมเคมี

หอพัก
	 หอพักนักศึกษา	 11	หอ	นักศึกษาชั้นปี	 1	มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
	 (1).	 บริการสุขภาพอนามัย	ที่หน่วยพยาบาล
	 (2).	 การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ	    
 (3).	 กรณีป่วย	 มีสิทธิ์ เข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 	 โรงพยาบาลปัตตานี 	
โรงพยาบาลยะลา
 (4).	 กรณี อุ บั ติ เ หตุ มี สิ ทธิ์ เ ข้ า รั บก ารรั กษา
พยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ	 เอกชน	 คลินิก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
	 (1).	 ทุนการศึกษาทั่วไป						 	
	 (2).		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 -	 เงินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน	2,000	บาท
	 	 -	 กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา	 รัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม	ไม่เกิน	
100,000	บาท/คน/ปี
	 	 -	ทุนเรียนฟรี	250	ทุน	ๆ	ละ	50,000	บาท	
ต่อปีการศึกษา	จนจบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Prince of Songkla University, Pattni Campus
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม 
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

 1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
  บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
  พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
  ในหลากหลายรูปแบบ
 2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ ในสาขาที่
  สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
   และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
 3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน
  ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้าง
  ปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
  ให้แก่บัณฑิต
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