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	 ผู้บริหาร	บุคลากร	ม.อ.ปัตตานี	 ร่วมกิจกรรม "รวมพลคนปัตตานี ปกป้องสถาบัน" 	 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี	เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์			เมื่อวันที่	28	เมษายน	2553		ณ	ลานวัฒนธรรม	ถนนสายบุรี	อ.เมือง	จ.ปัตตานี

 “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กับ
สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 6 แห่ง เพื่อพัฒนาครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 
ณ สำนักงานพัฒนาสมรรถนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร”

	 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษา	 ซึ่งประกอบด้วย	
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	มหาวิทยาลัย
บูรพา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี	 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ในส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
มีการลงนามฯ	โดย	รศ.ดร.บุญสม	ศิริบำรุงสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.	สมปอง	ทองผ่อง	รองอธิการวิทยาเขต

ปัตตานี	 และ	รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์   
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท	สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์			
ระหว่างปี	2553-2555	โดยภาคการศึกษา
ท่ี	1/2553	จะรับบุคลกรดังกล่าวเข้าศึกษา
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	
จำนวน	10	คน

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา
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	 สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ	 	 อ.จะนะ	
จ.สงขลา	 	 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
วิทยา เขตปัตตานี 	 	 จัด โครงการพัฒนาชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งบ้านใหม่ผาสุข	 เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการประกอบอาหารเพื่อการค้า	 อันนำ
ไปสู่การเสริมสร้างอาชีพและเกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชนกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย	การทำ
เส้นขนมจีน		การทำลูกชิ้นปั้นมือ	มันรังนก	เมื่อเร็วๆ	นี้	
	ณ	สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ
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ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนปัตตานี ปกป้องสถาบัน”

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา

โครงการชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งบ้านใหม่ผาสุข

ความคืบหน้างานก่อสร้าง (สำรวจ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2553)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ม.อ.ปัตตานี จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรม

เครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานีคนเก่งอนาคตไกล..ก้าวสู่ระดับอินเตอร์

“ไอ้เท่ง” ค้นพบ โดยนักวิชาการ ม.อ.ติดท็อป 10 สุดยอด

การค้นพบสปีชีส์ใหม่ของโลก

คณะศิลปกรรมศาสตร์  จัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 

ประจำปีการศึกษา 2552

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ส่วนใหญ่สนใจทำธุรกิจระหว่างเรียน 

แต่ขาดทักษะ ทุน และผลกระทบต่อการเรียน 

แนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 เมษายน     

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

	 การทำความดีนั้น	 แม้จะไม่มี ใครรู้ เห็น	
แต่ก็จำเป็นต้องทำ	 เพ่ือให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูน
และแผ่ขยายกว้างออกไป	 เป็นประโยชน์เป็นความ
เจริญมั่นคงที่แท้แก่ตนแก่ส่วนรวม	 ตลอดถึงชาติ
บ้านเมืองพร้อมทุกส่วน	 ข้าราชการทุกคนจึงต้อง
ตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง	 ที่จะกระทำความดีทั้ง
ในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยความ
อุตสาหะเสียสละ	 โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรค
ปัญหา	หรือความลำบากเหนื่อยยาก

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่	๓๑	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๓

(ที่มาเวบไซต์	 http://www.ohmpps.go.th/prabrmbrachowat.php?id_head=4&cg_id=583)

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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ความคืบหน้างานก่อสร้าง 
(สำรวจ ณ วันที่ 5 เมษายน 2553)

สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี	
	 	 	 	1	หลัง
สถานที่		 บริเวณอาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
งบประมาณ	 85,980,000	บาท
ระยะเวลา	 วันที่	5	พฤษภาคม	2552	-	วันที่	21	ตุลาคม	2554	
ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	 แพลนน่ิง	 แอนด์	 แม๊ปปิง	 คอนเซาแทนต์	 จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน 	 -	 สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุ		 	 	
	 	 	 		 -	 นำเหล็กเสริมคอนกรีตเพ่ือใช้ในโครงการเข้ามา
	 	 	 		 	 เตรียมไว้ไม่น้อยกว่า	70	%
	 	 	 		 -	 สร้างสำนักงานสนาม
รายละเอียด		 -		 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	ชั้น
	 	 	 -		 พื้นที่ก่อสร้างขนาด	7,4577	ตารางเมตร	
	 	 	 -		 ถนนคอนกรีตและลานจอดรถ	 พ้ืนท่ี	1,320	ตารางเมตร	
	 	 	 -		 ร้านอาหารขนาด	10.00	x	7.50	เมตร	
	 	 	 -		 ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง	 ขนาด	 315	 เควีเอ	

สิ่งก่อสร้าง	 	อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
สถานที่		 บริิิเวณภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
งบประมาณ	 	9,500,000	บาท
ระยะเวลา	 	วันที่		6	กุมภาพันธ์	2553		-	วันที่	4	กุมภาพันธ์	2554	
ผู้รับจ้าง	 	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ปัตตานีสหโยธา
ผู้ควบคุมงาน	 	นายสุริยะ	มาศจิตต์

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างกลุ่มที่พักอาจารย์และบุคลากร	วิทยาเขตปัตตานี	
1	กลุ่ม
สถานที่		 บริเวณกลุ่มท่ีพักอาจารย์และบุคลากร	(แฟลต	13	14	15	16)
งบประมาณ	 	224,400,000		บาท
ระยะเวลา	 	วันที่	4	สิงหาคม	2550	–	วันที่	3	กันยายน	2553
ผู้รับจ้าง	 	บริษัท	บิลเลียนเอนจิเนียริ่ง

ลักษณะงานปัจจุบัน			 -		 นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและ
	 	 	 		 -	 รายชื่อสถาปนิก	วิศวกรรื้อถอนโรงจอดรถเดิม
	 	 	 		 -	 พร้อมนำติดตั้งใหม่ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง
	 	 	 		 -	 อาคารแล้วเสร็จ
รายละเอียด		 	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	2	ชั้น	พื้นที่ประมาณ	2000		
	 	 	 	ตารางเมตร		

สิ่งก่อสร้าง	 	ปรับปรุงหน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ	สะกอม
สถานที่		 หน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ	สะกอม	อ.จะนะ	จ.สงขลา
งบประมาณ	 	5,897,000	บาท
ระยะเวลา	 	วันที่	9	เมษายน	2552	-	วันที่	4	พฤศจิกายน	2552
ผู้รับจ้าง	 	ห้างหุ้นส่วนจำกัดโปรเกรช	อิเลคทริค	เอ็นจิเนียริ่ง	
ผู้ควบคุมงาน	 	นายสุริยะ	มาศจิตต์
ลักษณะงานปัจจุบัน	 ทำการก่อสร้างปรับปรุงห้องพักตามรูปแบบแล้วเสร็จ
รายละเอียด	 		 -		 ปรับปรุงห้องวิเคราะห์น้ำ,	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
แพลงก์ตอน,	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพ้ืช,	ปรับปรุงห้องปฏิบัตการ
แพลงก์ตอนสัตว์,	ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่,ปรับปรุงบ้านพักรับรอง,	ปรับปรุง
บ้านพักนักศึกษา,	ต่อเติมห้องบรรยาย,	ปรับปรุงโรงเพาะฟัก	1	และ	2,	ปรับปรุง
พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,ปรับปรุงบ่ออาหารมีชีวิต,	ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าท่ี,ปรับปรุง
บริเวณบ่อเก็บน้ำและถังสูงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์จัดทำระบบไฟฟ้าแรงสูง	แรงต่ำ		
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ผู้ควบคุมงาน	 	บริษัท	แปลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน	 ตั้งแบบเทคานชั้น	4	แล้วเสร็จ	อาคารโซน	เอ
รายละเอียด	 	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาด	4	ชั้น	จำนวน	4	หลัง
(168	ยูนิต)	 	มีพื้นที่บริเวณก่อสร้างทั้งหมดประมาณ	24,800	ตารางเมตร	
จัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมพื้นที่	 3,442	ตารางเมตร	และถนนลูกรัง
พื้นที่	 3,864	ตารางเมตร	จัดทำหลังคาคลุมลานจอดรถระหว่างแฟลต	12-13	
พื้นที่	 990	ตารางเมตร	และจัดทำลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมพ้ืนท่ีโซนเ
อ	1,080	ตารางเมตร	และโซนบี	1,050	ตารางเมตร	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด	1000	เควีเอ		มีพื้นที่อาคารประมาณ	71,042	ตารางเมตร		

สิ่งก่อสร้าง	 	ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล
สถานที่		 บริเวณอาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
งบประมาณ	 	27,360,000	บาท
ระยะเวลา	 	วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	25	มิถุนายน	2553	
ผู้รับจ้าง	 	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน  		สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุก่อสร้าง	 	ปรับสภาพพื้นที่นำดิน
ส่วนเกินไปถมบริเวณที่กำหนด		นำเหล็กเสริมเข้าหน้างานไม่น้อยกว่า	70	%
รายละเอียด 	 อัฒจันทร์	คอนกรีตมีหลังคาคลุม	ขนาด	35x9.25	ตารางเมตร	
ใต้ถุนอัฒจันทร์ประกอบด้วยหอ้ง	พักนักกีฬา	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	ยาวปะมาณ	200	เมตร

โครงการ  ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา นันทนาการและสนามกีฬา 
 (272 ล้าน)ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้ 

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10	วิทยาเขตปัตตานี
สถานที่		 บริเวณอาคารโรงยิมเนเซียม	ภาควิชาพลศึกษา
งบประมาณ	 	147,980,000	บาท
ระยะเวลา	 วันที่	15	มีนาคม		2552	-	วันที่	22	ตุลาคม	2554	
ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน		 ตอกเสาเข็ม	 ผูกเหล็กตะแกรงฐานรากและต่อม่อ
พร้อมทั้งเทคอนกรีตฐานรากและเทเสาตอท่อแล้วเสร็จทั้งหมด	ติดตั้ง	 	Torwer	
Crene	พร้อมใช้งานได้	 	 ตอกเสาเข็มถังบำบัดน้ำเสียหร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ
ปรับดินกลบหลุมฐานราก	 	ก่อสร้างโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ	และ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมรั้วรอบและมิเตอร์วัดกระแส	และได้รับการทดสอบ
ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด		 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด	9	ชั้น	พื้นที่รวม	
13076	ตรม.	ประกอบด้วย	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

ส่ิงก่อสร้าง	 ก่อสร้างอาคารนันทนาการ	วิทยาเขตปัตตานี
สถานที่		 บริเวณอาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
งบประมาณ	 46,270,000	บาท
ระยะเวลา	 วันท่ี		17	มีนาคม		2552		-	วันท่ี	16	ธันวาคม	2553	
ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงม่ันการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนน่ิง	แอนด์	แม๊ปป้ิง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน		 ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานราก
ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณูปโภค	ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีต		นำวัสดุเหล็ก
เสริมคอนกรีต	เพ่ือใช้ในงานฐานราก	ตอม่อ	และโครงสร้างท้ังหมด
รายละเอียด		 	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	2	ช้ัน	โดยมีรายละเอียดดังน้ี	
ชั้นล่าง	มีสนามแบดมินตัน	ร้านค้า	ห้องสนุกเกอร์	ห้องเจ้าหน้าที่	ห้อง	อาหาร	
ห้องซ้อมดนตรี	ห้องพักคอบ	ห้องควบคุม	ห้องน้ำ-	ส้วม	ชาย	หญิง	ห้องน้ำ
คนพิการ	 	ชั้น	2	ห้องประชุมใหญ่	พื้นที่	 90	ตรม	ห้องประชุมเล็ก	40	ตรม.	
ห้องเกมส์	 ห้องซ้อมดนตรี	 หอ้งพักคอย	ห้องเก็บของ	 ห้องอเนกประสงค์	
ห้องเตรียม	อาหาร	ห้องน้ำ-ชายหญิง

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด
สถานที่		 บริเวณอาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
งบประมาณ	 3,360,000	บาท
ระยะเวลา	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	12	กันยายน	2552		
ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน		 ติดตั้งวงโคมหลอดไฟฟ้า	อุปกรณ์แล้วเสร็จครบถ้วน
พร้อมทดสอบ	ติดตั้งอุปกรณ์กีฬาสนามและติดตั้งอัฒจันทร์แล้วเสร็จทั้งหมด	
ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
รายละเอียด	 สนามวอลเลย์บอลชายหาด	จำนวน	2	สนาม	พร้อมอุปกรณ์

ติดตั้งระบบไฟสนาม	

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง
สถานที่		 บริเวณอาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาต ิ
งบประมาณ	 4,020,000	บาท
ระยะเวลา	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	27	ตุลาคม	2552	
ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน		 ทาสีพื้นสนามบาสเก็ตบอลแล้วเสร็จตามรูปแบบ	
และติดตั้งอัฒจันทร์เหล็กตามรูปแบบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	50	%
รายละเอียด	 	สนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง	 จำนวน	 2	 สนาม	พร้อม
อุปกรณ์	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนาม	จัดทำอัฒจันทร์เหล็ก	5	ชั้น	ยาวประมาณ	
57.6	เมตร

สิ่งก่อสร้าง	 	ก่อสร้างสนามตะกร้อ
สถานที่		 บริเวณอาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
งบประมาณ	 	3,380,000	บาท
ระยะเวลา	 	วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	27	ตุลาคม	2552	
ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน	 ติดตั้งอัฒจันทร์เหล็กตามรูปแบบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
50	%		และทาสีสนามตะกร้อตามรูปแบบแล้วเสร็จทั้งหมด	
รายละเอียด สนามตะกร้อจำนวน	3	คอร์ด	พร้อมอุปกรณ์	ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าสนาม	 	ก่อสร้างอาคารบริการ	 เป็นอาคาร	คสล.	1	ชั้น	ประกอบด้วย	
ห้องโถงบริการ	 ห้องน้ำชาย	 หญิง	 อัฒจันทร์เหล็ก	 5	 ชั้น	 ยาวประมาณ	
38.4	เมตร

สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างสนามเทนนิส
สถานที่		 บริเวณอาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาต ิ
งบประมาณ	 17,910,000	บาท
ระยะเวลา	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	23	มิถุนายน	2553	
ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน	 ก่ออิฐฉาบปูนผนังแล้วเสร็จ		ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง
	 	 	 		 แล้วเสร็จ 	 ปูกระเบื้องพื้นและงานผิวพื้นทุกชนิด
	 	 	 		 แล้วเสร็จ
รายละเอียด		 สนามเทนนิส	จำนวน	6	คอร์ด	พร้อมอุปกรณ์		อาคารบริการ	
1	ชั้น	จำนวน	1	หลัง	ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังนี้	 	ห้องโถง	ห้องเจ้าหน้าที่	
ห้องเก็บของชาย-หญิง	ห้องน้ำ-สัวม	ชาย	หญิง	รั้วเหล็กรอบสนามยาวประมาณ
326	 เมตร	กำแพงระหว่างสนามรางระบายน้ำ	 อัฒจันทร์เหล็ก	 5	 ชั้น	 ยาว
ประมาณ134	เมตร		ระบบไฟฟ้าสนาม	
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สิ่งก่อสร้าง	 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความยาว	140	เมตร
สถานที่  บริเวณอาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
งบประมาณ	 4,520,000	บาท
ระยะเวลา	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	10	มกราคม	2553	
ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน	 ขออนุมัติวัสดุทั้งโครงการแล้วเสร็จ		ทำการวางท่อ	
ค.ส.ล.	 เส้นผ่าศูนย์กลาง	0.40	 เมตร	และบ่อพักทั้งสองข้างแล้วเสร็จ	 	ลงการ
ลงดินทรายถมพร้อมบดอัดเป็นชั้น	ๆ	แล้วเสร็จ	
รายละเอียด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว	140	เมตร		กว้าง	11.4	เมตร
เกาะกลางถนนกว้าง	2	 เมตร	ปลูกหญ้าและต้นไม้เป็นระยะ	ทางเท้ากว้าง	1.5	
เมตร	2	ข้างถนน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	ติดตั้ง
ระบบประปาพร้อมติดตั้งประตูน้ำสำหรับท่อเมนและระบบน้ำรดต้นไม้

สิ่งก่อสร้าง	 	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ	 /ปรับปรุงทางเข้าประตู	 4
สถานที่  บริเวณอาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
งบประมาณ   						14,370,000	บาท
ระยะเวลา	 	วันที่		16	มีนาคม		2552		-	วันที่	9	กุมภาพันธ์	2553		
ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน	 ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณูปโภค	 ใช้วัสดุในโครงการ
ก่อสร้าง	และนำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต	น้ำหนักไม่น้อยกว่า	 70	%	 เข้ามา
เตรียมไว้ในโรงเรือนเก็บวัสดุ
รายละเอียด 							 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 กว้าง	 8	 เมตร	มีทางเท้ากว้าง	
1.50	 เมตร	2	ด้าน	ยาวระมาณ	499	 เมตร	พร้อมท่อลอด	2	จุด	 	ลานจอดรถ
	 เป็นลานจอดรถดาดคอนกรีต	พื้นที่ประมาณ	2,095	ตารางเมตร	ลานจอดรถ
ที่ปูทับหน้าด้วยดินลูกรัง	 ประมาร	 3,960	ตารางเมตร	 ระบบไฟฟ้าแรงสูง
	 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	 ขนาด	 500	 เควีเอ	
และเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำไปยังสนามกีฬาต่าง	ๆ	การเดินสายไฟฟ้า	ทั้งหมด
เป็นการเดินสายไฟใต้ดิน	 	ปรับปรุงทางเข้าประตู	 4	ประกอบด้วย	ท่อลอด
คอนกรีต	ถนนคอนกรีต	และเกาะกลางถนน	

สิ่งก่อสร้าง	 	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความยาว	120	เมตร
สถานที่  บริเวณอาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
งบประมาณ	 	3,820,000	บาท
ระยะเวลา	 	วันท่ี		17	มีนาคม		2552		-	วันท่ี	10	มกราคม	2553	17	มี.ค.	52	
ผู้รับจ้าง	 	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน	 ขออนุมัติวัสดุทั้งโครงการแล้วเสร็จ	 ทำการวางท่อ	
ค.ส.ล.	เส้นผ่าศูนย์กลาง	0.40	เมตร	และบ่อพักทั้งสองข้างแล้วเสร็จ		ทำการลง
ดินทรายถมพร้อมบดอัดแล้วเสร็จ		และงานตอกเข็มแล้วเสร็จ
รายละเอียด 							 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความยาว	120	เมตร	กว้าง		11.4		เมตร	
เกาะกลางถนนกว้าง	2	 เมตร	ปลูกหญ้าและต้นไม้เป็นระยะ	ก่อสร้างทางเท้า
กว้าง	1.5	 เมตร	ยาวประมาณ	120	 เมตร	 	ก่อสร้างลานจอดรถ	พื้นที่ระมาณ	
1,248	ตรม.	 (5.2	x	240	 เมตร)	 	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	ติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างติดตั้งระบบประปา	พร้อมประตูน้ำสำหรับท่อเมน	และระบบน้ำ
รดต้นไม้	

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค์การมหาชน)	 ว่าด้วยเรื่องการใช้งานเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนการสอน	 การบริการวิชาการ	 และการทำวิจัย	 โดยมี	 ผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	 รองอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 รศ.ดร.เจริญ	 นาคะสรรค์	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 และรศ.ดร.ชัยวิทย์	 ศิลาวัชนาไนย	 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	
(องค์การมหาชน)	และ	ผศ.	ดร.ศุภกร	รักใหม่	ผู้จัดการระบบลำแสง	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน)	ร่วมพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลง	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2553	
 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี	 	 กล่าวถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวว่า	 จะเป็นความร่วมมือด้านการผลิตนักศึกษาปริญญาโท-เอก	
ตามโปรแกรมการศึกษาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการความร่วมมือด้านการวิจัย	 และการผลิตผลงานทางวิชาการ		
ความร่วมมือในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	 ห้องปฏิบัติการวิจัย	 ห้องสมุด	 เพื่อประโยชน์ของการดำเนินการวิจัย	 ความร่วมมือ
ด้านการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอก	 เพื่อประโยชน์ใช้ในงานวิจัยและการเรียนการสอน	ตลอดจนความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรบุคคล	 เช่นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา	 การยืมตัวบุคลากรการฝึกงานของบุคลากรและนักศึกษาหลังจาก
ที่มีการลงนามความร่วมมือดังกล่าว	 ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค์การมหาชน)	 โดย	
ดร.	 ศุภกร	 รักใหม่	 ผู้จัดการระบบลำแสง	 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค์การมหาชน)	 และการนำเสนอภาพรวมงานวิจัย
ของภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยเขตปัตตานี	 โดย	
ดร.	ณัฐพงศ์	 นิธิอุทัย	 การนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานวิจัยของสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา	 (COENR)	
โดย	ดร.	อโนมา	ธิติธรรมวงศ์		การนำเสนอผลงานวิจัย	โดย	ดร.	ธิดารัตน์	วิชัยดิษฐ
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	 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
วิทยาเขตปัตตานี	 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	 โดยมีนายธีรเทพ	ศรียะพันธ์	
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 เป็นประธานในพิธี	 โดยมีผศ.สมปอง	 ทองผ่อง	
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่	 7	 เมษายน	 2553	 	ณ	หอศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้	 กิจกรรมประกอบด้วยตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์	 ลากพระเดือน	 5	
สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง	 	 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์	 และการละเล่น
กีฬาพื้นบ้าน	 เพื่อให้นักเรียน	 นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย	 รวมถึงบุคคล
ทั่วไป	 ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
องค์กรในจังหวัดปัตตานี	 อีกทั้งเผยแพร่วัฒนธรรม	 อันดีสู่สาธารณชน	 ซึ่งนับ
เป็นภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
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คณะศึกษาศาสตร์  

ศึกษาวิจัยและพัฒนาการส่งเสริม

นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 คณะศึกษาศาสตร์ 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
วิทยาเขตปัตตานี	 	ศึกษาวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรม
เครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย	พัฒนาครูและเป็นที่ปรึกษา
ทางวิชาการแก่เครือข่ายในพื้นที่ 	 ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีให้สูงข้ึน	 โดยใช้การพัฒนานวัตกรรม
เครือข่ายการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ต	 เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้
ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง	และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น		
 รศ.ดร.ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้า
โครงการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริม
นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	 กล่าวว่า	 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
มีนโยบายให้สถาบันผลิตครู	จำนวน	11	แห่งทั่วประเทศดำเนิน
การวิจัยและพัฒนาโดยสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานจัดการศึกษาสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ทุกระดับในพ้ืนท่ี	 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย	
พัฒนาครูและเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาทางวิชาการแก่เครือข่าย
โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ให้สูงขึ้น	
ซึ่งเครือข่ายการเรียนรู้	 เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่วมกระบวนการแก้ไขปัญหา	แสวงหา
แนวทางการพัฒนา	 โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกในการ
ค้นหาคำตอบ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง	 และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นทั้งนี้ ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 	 การเดินทางของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา	 มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ส่งผลให้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้น้อยลง	 เวลาที่จำกัด	 และการเดินทางที่อันตราย
จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพลการ
จัดการศึกษาและนำมาซึ่งคุณภาพผู้เรียนในที่สุด	
	 คณะศึกษาศาสตร์	 เล็งเห็นว่า	 การจัดให้มีนวัตกรรมที่
แก้ปัญหาดังกล่าว	 เป็นความสำคัญและถือเป็นความจำเป็น
เร่งด่วนเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่มีเวทีใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 เพื่อนำไปสู่การจัดการความรู้ที่
เป็นระบบ	 จึงได้จัดการศึกษาวิจัยและพัฒนาการส่งเสริม

รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 

นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเครือข่ายประกอบด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ	
จังหวัดปัตตานี	 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์	 อำเภอยะหริ่ง	 จังหวัด
ปัตตานี	 โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร	อำเภอสายบุรี	 จังหวัด
ปัตตานี	 โรงเรียนเทศบาล	 1	 บ้านจะบังติกอ	 อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี	 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษา	 โดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้เป็นกลไกในการค้นหา
แนวทางการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่	 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้	
ใช้พื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นกรณีศึกษา	 ทั้งนี้	 การดำเนินงาน
ของเครือข่ายการเรียนรู้ 	 คำนึงถึงกรอบแนวคิดทางด้าน
วัฒนธรรมองค์กร	 โครงสร้างองค์กร	ภาวะผู้นำและบริบทด้าน
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 	 ตลอดจนสภาพสังคม	
เศรษฐกิจของพื้นที่เป็นสำคัญ
 รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์	กล่าวถึง	ผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	 ว่า	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่ายมีความคาดหวังในบาทบาทของคณะ
ศึกษาศาสตร์	 ในฐานะสถาบันผลิตครู	 โดยให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ทันสมัยให้กับชุมชน	 เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
ความคิดโดยอาศัยการวิจัย	 และยังเห็นด้วยกับการพัฒนา
นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ศรีตรัง	 หรือเครือข่าย	 sen	
(Sritrang	 Educational	 Network)	 บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	
คณะศึกษาศาสตร์	 เพราะสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีประสบ
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	นอกจากนี้
ยังนำเสนอเชิงนโยบายโดยให้มีการส่งเสริมให้โรงเรียนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและ
เพียงพอ	 มีการเพ่ิมบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้ครูไม่ทำหน้าท่ี
อ่ืนๆ	 ท่ีไม่ใช่การสอน	สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้มากข้ึน		
ตอลดจนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากขึ้น	 “ในการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน	 ควรคำนึงความต้องการที่แท้จริงของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	 ตลอดจนความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ	การสร้างค่านิยมใหม่ในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานรวมทั้งความเหมาะสมทั้งทางสังคม
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน”	
รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์  กล่าว
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	 นางสาวนูรุลฮูดา	 ดิง	 หรือ	 ฮูดา	 จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
ด้วยเกรดเฉลี่ย	 3.8	 	 และเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตาน	ีทั้งๆที่ได้โควต้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
เนื่องจากมีความสะดวกหลายด้านโดยเฉพาะใกล้บ้านวิถีชีวิต	
ค่าใช้จ่ายและการปรับตัว

 “การศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ	 จะอาศัยการเรียน
ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้	 	 ความรู้นอกห้องเรียนจากการ
ร่วมกิจกรรมเป็นการเรียนรู้เสริม	 ซึ่งตนเองร่วมกิจกรรมมา
ตั้งแต่ชั้นปีที่	 1	ถึงปัจจุบัน	 	 อาทิ	 ชมรมวิเทศสัมพันธ์หรือ	 IRC		
เป็นติวเตอร์ให้กับชมรมแบมบู	 ฝ่ายวิชาการของชมรม	 IRC	
และเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ	 จัดทำโครงการ	 speaking	
club	 	 สำหรับเคล็ดลับในการเรียนนั้น	 	 ให้มีความตั้งใจเรียน
ในห้องเรียนให้มากที่สุด	บางครั้งไม่จำเป็นต้องทบทวนบทเรียน	
จึงมีเวลาในการทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยฯ	มากกว่าคนอื่น”     

 (ที่มา : หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติรายปักษ์บูมีตานี คณะวิทยาการสื่อสาร)

 การศึกษา หาความรู้ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น

สำหรับคนทุกคน บางคนทุ่มเทเวลากว่าครึ่งค่อนชีวิต

ไปกับการเล่าเรียน และหลายคนที่ประสบความสำเร็จ

ในชีวิตได้เป็นเพราะในวัยเรียนพวกเขาต่างมุ่งมั่นและ

ใส่ ใจกับการเรียนเป็นอย่างดี  เหมือนกับชีวิตของ

นางสาวนูรุลฮูดา ดิง นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่  4 ที่อาจารย์ หลายๆ คนพูด

เป็นเสียงเดียวกันว่าอนาคตของเด็กคนนี้รุ่งโรจน์และ

ไปไกลแน่นอน

     จากประสบการณ์และความสามารถทำให้มีโอกาส
เดินทางศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศอาทิ	 	 ครั้งแรกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 สอบ
ชิงทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่อเมริกา	
เมื่อเข้าเรียนที่ 	 ม.อ.ปัตตานี	 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้วัฒนธรรมที่ประเทศจีน	 โครงการ	 RCLF	 หรือ	
Raffle	 Community	 Leader	 Forum	ณ	 ประเทศสิงคโปร์		
โครงการศึกษาดูงานยังสถานที่ราชการต่างๆ	ในกรุงวอชิงตัน	ดีซี	
ประเทศสหรัฐอเมริกาของกระทรวงต่างประเทศ	 ร่วมกับศูนย์
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน	 นางสาว	
นูรุลฮูดา	ดิง	 สอบชิงทุนฟุลไบรท์	 เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ที่โครงการจัดให้เป็นเวลา		6	เดือน

	 	 	 	 และจากผลงานทั้งหมดนี้เองที่การันตีให้อาจารย์หลายๆ	
ท่านกล่าว	 เป็นเสียงเดียวกันว่า 	 อนาคตของ	 นางสาว
นูรุลฮูดา	 ดิง	 จะโรยไปด้วยดอกกุหลาบอย่างแน่นอน	 แต่
นักศึกษาที่มีความสามารถได้เช่นนี้มี เพียงไม่กี่คนเพราะ
อนาคตที่สดใสไม่ใช่ได้มาอย่างง่ายดาย	ความสำเร็จที่สวยงาม
ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ	 ทุกคนรู้ดีว่ากว่าจะพบปลายทาง
ที่โรยด้วยดอกกุหลาบกลิ่นหอมหวาน	ก็ต้องเดินผ่านรั้วหนาม
ที่คมแหลม	ผู้ที่อดทนและมุ่งมั่นเท่านั้นถึงจะเดินผ่านมันได้

นักศึกษา 
ม.อ.ปัตตานีคนเก่งอนาคตไกล..
      ก้าวสู่ระดับอินเตอร์

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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‘ไอ้เท่ง’ ค้นพบ โดยนักวิชาการ ม.อ.ติดท็อป 10

	 นานาชาติยก	 “ไอ้เท่ง”	 ทากทะเลชนิดใหม่ของโลก	 ที่พบในไทยให้ติด	 1	 ใน	 10	 สุดยอดการค้นพบสปีชีส์ใหม่แห่งปี	 2009	
พร้อมกับหม้อข้าวหม้อแกงลิงยักษ์ในฟิลิปปินส์	 แมงมุมสีทองจากมาดากัสการ์	 จากหลายพันสปีชีส์ที่มีรายงานการค้นพบในปี
เดียวกันสถาบันนานาชาติเพื่อการสำรวจสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่	 หรือไอไอเอสอี	 (International	 Institute	 for	 Species	 Exploration:	
IISE)	 มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต	 สหรัฐอเมริกา	 และ	 คณะกรรมการนักอนุกรมวิธานนานาชาติ	 ไดัคัดเลือกสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่จาก
ทั่วโลกกว่าหลายพันสปีชีส์ให้เหลือเพียง	 10	 สปีชีส์	 เพื่อขึ้นบัญชีสุดยอดการค้นพบสปีชีส์ใหม่แห่งปี	 2009	 ซึ่งได้มีการประกาศ
ผลการคัดเลือกไปเมื่อวันที่	 22	 พฤษภาคม	 ที่ผ่านมา	 ซึ่งตรงกับวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	 และมีสปีชีส์ใหม่ที่พบ
ในไทยได้ติดอันดับโลกด้วย

	 “คณะกรรมการตัดสินแต่ละคนมีอิสระในการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การตัดสินของตัวเองจากคุณลักษณะที่แปลกใหม่หรือ
ความจริงที่น่าประหลาดใจ	 รวมไปถึงชื่ออันแปลกประหลาดของสปีชีส์นั้นๆ”	 เควนติน	 วีลเลอร์	 (Quentin	Wheeler)	 ผู้อำนวยการสถาบัน
ไอไอเอสอี	และนักกีฏวิทยาจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์	(School	of	Life	Sciences)	เผยไว้ในไลฟ์ไซน์ด็อตคอม

	 ทั้งนี้	 การจัดอันดับ	 10	 สุดยอดการค้นพบสปีชีส์ใหม่แห่งปี	 2009	 ในปีนี้นับเป็นปีที่	 3	 แล้ว	 ซึ่งในจำนวนนั้นมี	 “ทากทะเล”
ชนิดใหม่ของโลก	 ที่ค้นพบโดยนักวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
รวมอยู่ด้วย	โดยสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ทั้ง	10	สปีชีส์	มีดังนี้	(ไม่เรียงอันดับ)

	 1.		แมงมุมสีทองของโคแมค	 (Komac’s	 golden	 orb	 spider)	 แมงมุมชนิดนี้สามารถถักทอใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	
ใหญ่กว่า	 1	 เมตร	 โดยที่แมงมุมตัวเมียที่สร้างใยขึ้นมานั้นเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดยาวประมาณ	3.8-4.0	 เซนติเมตรเท่านั้น	 ขณะที่แมงมุม
ตัวผู้มีขนาดเพียง	 0.8-09	 เซนติเมตร	 หรือเล็กกว่าราว	 5	 เท่า	 มีถิ่นอาศัยอยู่ในมาดากัสการ์	 ซึ่งคุนต์เนอร์ตั้งชื่อสปีชีส์ให้ว่า	 โคมาชิ	 เพื่อ
รำลึกถึงแอนเดรจ	โคแมค	(Andrej	Komac)	นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่เป็นเพื่อนรักที่สุดของเขาที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในระหว่างที่พวกเขากำลั
งศึกษาวิจัยแมงมุมชนิดนี้	

	 2.	 ปลาแดร็กคูลา	 (Dracula	 fish)	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 แดนิโอเนลลา	แดร็กคูลา	 (Danionella	 dracula)	 เป็นปลาน้ำจืดที่พบใน
แม่น้ำ	 Sha	Du	Zup	 รัฐคะฉ่ิน	สหภาพพม่า	 ตัวผู้มีเข้ียวยาวแหลมคมคล้ายสุนัขหรือค้างคาวดูดเลือดในตำนาน	และน่ียังเป็นการรายงาน
การค้นพบอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายฟัน(oral	 teeth-like	 structures)	 ของสัตว์ในวงศ์ไซพรินิเด	 (Cyprinidae)	 หรือวงศ์ปลาตะเพียน	 ซึ่ง
เป็นวงศ์ของปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก	

	 3.	 ฟองน้ำเพชฌฆาต	 (killer	 sponge)	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 คอนโดรคลาเดีย	 (เมลิเดอร์มา)	 เทอร์บิฟอร์มิส	 [Chondrocladia
(Meliiderma)	 turbiformis]	 อยู่ในวงศ์คลาโดไรซิเด	 (Cladorhizidae)เป็นวงศ์ฟองน้ำในทะเลลึกท่ีกินสัตว์เป็นอาหารมีความหลากหลายสูง
พบในทะเลเปิดทั่วไป	 โดยเฉพาะในมหาสมุทรแปซิฟิก	 พบครั้งแรกในประเทศนิวซีแลนด์	 มีลักษณะพิเศษคือโครงสร้างส่วนของสปิคูล
ไม่เหมือนฟองน้ำชนิดอื่น	(เป็นแบบ	trochirhabd	spicule)	

	 4.	 ไอ้เท่ง(Aiteng)	 เป็นทากทะเลสปีชีส์ใหม่และวงศ์ใหม่ของโลกด้วย	 โดยจัดอยู่ในวงศ์ไอเทงกิเด	 (Aitengidae)	 ถูกค้นพบเมื่อ
ปี	 2009	 บริเวณร่องน้ำในป่าชายเลนที่อ่าวปากพนัง	 จ.นครศรีธรรมราช	 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	ที่นำโดย	ดร.	ซี	สเวนเนน	(Dr.	C.Swennen)	นักวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์	และนายสมศักดิ์	บัวทิพย์	นักวิทยาศาสตร์	
จากแผนกชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ไอ้เท่งมีขนาดประมาณ	 6-17	 มิลลิเมตร	 ลำตัวมีสีดำ	 กินแมลงในระยะดักแด้เป็นอาหาร	 ซึ่งแตกต่างจากทากทะเลวงศ์อื่นๆ	 ที่
มักกินสาหร่ายเป็นอาหาร	สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ท้ังบนบกและในน้ำ	คล้ายกับสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ำท่ัวๆไป	 ซ่ึงความพิเศษน้ีพบได้น้อยมาก
ในทากทะเลที่มีการค้นพบหรือมีการศึกษาอยู่แล้วในปัจจุบัน	 และทีมวิจัยได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ว่า	 ไอ้เทง	 เอเตอร์	 (Aiteng	 ater)	
ซึ่งชื่อสกุล	 Aiteng	 ตั้งตามจากชื่อตัวหนังตะลุงของปักษ์ใต้ที่ชื่อ	 “ไอ้เท่ง”	 ที่มีลักษณะตัวสีดำและมีตาคล้ายกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้	 ส่วนชื่อ
สปีชีส์	ater	มาจากภาษาลาติน	หมายถึง	สีดำ

	 5.		ระเบิดเขียว	 (Green	bombers)	พบที่อ่าวมอนเตอเรย์	 (Monterey	Bay)	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐฯ	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	สวิมา
บอมบิวิริดิส	 (Swima	bombiviridis)	 เป็นหนอนทะเลชนิดหน่ึงท่ีสามารถท้ิงระเบิดเรืองแสงสีเขียวท่ีดัดแปลงมาจากอวัยวะส่วนเหงือกเพ่ือป้องกัน
ตัวเองจากศัตรูคู่อาฆาต	

	 6.		 ปลากบไซเซเดลิกา	 (Psychedelic	 frogfish)	หรือช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	 ฮิสทิโอฟไรน์	 ไซเซเดลิกา	 (Histiophryne	psychedelica)	
ซึ่งเป็นปลากบที่มีรูปลักษณ์อันน่าพิศวงงงงวยที่ดูแล้วชวนประสาทหลอน	และมีใบหน้าแบนราบแตกต่างจากปลากบชนิดอื่นๆ				พบครั้งแรก
ที่ประเทศอินโดนีเซีย	

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th

12



												7.		ปลาไฟฟ้า	 (Electric	 fish	หรือ	Omars’	 banded	 knifefish)	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 จิมโนตัส	 โอมาโรรัม	 (Gymnotus	 omarorum)	
พบในประเทศอุรุกวัยซึ่งตั้งชื่อตามของ	 โอมาร์	 มาคาดาร์	 (Omar	Macadar)	 และโอมาร์	 ทรูจิลโล-เคนอซ	 (Omar	 Trujillo-Cenoz)	 สอง
นักวิทยาศาสตร์ผู้ริเริ่มศึกษาการสร้างกระแสไฟฟ้าของปลาในสกุลจิมโนตัส	ซึ่งปลาสปีชีส์นี้ถูกใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยา
และการสื่อสารด้วยกระแสไฟฟ้ามาเป็นเวลาหลายสิบปี	 โดยก่อนหน้านั้นนักวิทยาศาสตร์ในอุรุกวัยเคยอ้างผิดว่าเป็นปลาสปีชีส์	 จิมโนตัส	
คาราโป	(Gymnotus	carapo)	

												8.		หม้อข้าวหม้อแกงลิงของแอทเทนเบอเรอห์	(Attenborough’s	Pitcher)	ซึ่งเป็นพืชกินแมลงในกลุ่มหม้อข้าวหม้อแกงลิงสปีชีส์ใหม่	
และที่มีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ	30x16	 เซนติเมตร	หรือประมาณลูกอเมริกันฟุตบอล	พบบนยอดเขาวิคตอเรีย	 (Mount	Victoria)	บนเกาะ
พาลาวัน	ประเทศฟิลิปปินส์	 ได้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 เนเพนธีส	แอทเทนเบอเรอห์อี	 (Nepenthes	 attenboroughii)	 ตั้งตามชื่อของเซอร์เดวิด	
แอทเทนเบอเรอห์	 (Sir	 David	 Attenborough)	 นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษและผู้นำเสนอข่าวสารความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาผ่านสื่อ
โทรทัศน์ของอังกฤษมาเป็นเวลาหลายสิบปี	 และเป็นพืชถิ่นเดียวที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าพืชสปีชีส์ใหม่ชนิดนี้ควรได้รับการขึ้นบัญชี
เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งด้วย	

													9.	หัวมันประหลาดแองโกนา	(Angona)	พบบนเกาะมาดากัสการ์	เป็นหัวมันท่ีกินได้	มีลักษณะเป็นพวงคล้ายน้ิวมือ	มีช่ือวิทยาศาสตร์
ว่า	 ไดออสโคเรีย	 ออเรนจีอานา	 (Dioscorea	 orangeana)	และจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	 เพราะถูกประชาชนเก็บเกี่ยวไปเป็น
อาหารจำนวนมากโดยที่ไม่ได้มีการอนุรักษ์ถิ่นกำเนิดเอาไว้	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10.	 เห็ดฟัลลิก	 (Phallic	 mushroom)	 เป็นเห็ดสปีชีส์ใหม่ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายอวัยวะเพศชาย	 มีขนาดยาวประมาณ	
5	 เซนติเมตร	 พบบนเกาะเซาตูเม	 (Sao	 Tome)	 ในแอฟริกา	 ได้รับการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	 ฟัลลัส	 ดรู เวสซี	 (Phallus	
drewesii)	 เพื่อเป็นเกียรติแก่	 ดร.โรเบิร์ต	ดรูเวส	 (Dr.	Robert	Drewes)	นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย	 (California
Academy	of	Sciences)	ผู้อุทิศตนให้กับการศึกษาความความหลากหลายทางชีวภาพในแอฟริกาเป็นเวลามากกว่า	30	ปี	.

(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	http://www.psu.ac.th/sites/default/files/dataofweb.pdf)
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	 นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์	 และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดแสดง
นิทรรศการศิลปนิพนธ์	 ประจำปีการศึกษา	 2552	 	 เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา	และถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์
จากจินตนาการและประสบการณ์ผ่านผลงานศิลปะ	 โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์	 เรื่องราว	 ตลอดจนวิถีชีวิตใน	 3		
จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมถึงตระหนักในคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ
	 ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ที่ลาแมอาร์ตแกลอรี่	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	ในวันและเวลาราชการ



ทำงานด้วยตนเองมีความยากลำบากทำให้รู้จักการแบ่งเวลา
และเห็นคุณค่าการเรียนมากขึ้น	 ได้แบ่งเบาภาระให้กับ
ครอบครัว	 นอกจากนั้นยังส่งผลให้ความสัมพันธ์ในกลุ่ม
เพื่อนดีขึ้น	มีเพื่อนมาช่วยทำงานเป็นทีม	มีการประสานงาน	แต่
ในขณะที่มีนักศึกษาส่วนน้อยร้อยละ	 2.7	 มีความเห็นว่าการ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวส่งผลให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนแย่ลง	
เพราะเพื่อนไม่ค่อยอยากเจอ	

	 นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวระหว่างเรียน	 ยังมี
ความต้องการการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย	 ด้านให้คำปรึกษา
อบรม	 ด้านเงินลงทุน	 วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จำเป็น
ต่อการประกอบธุรกิจ	 การบริหารจัดการ	 	 ด้านการตลาด	การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์		และ	สถานที่	ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวระหว่างเรียน	ที่ตอบแบบสำรวจ	จำนวน	450	คน	
หรือคิดเป็นร้อยละ	 86	 เหตุผลหลักที่ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ระหว่างเรียน	 คือ	 ไม่มีเงินลงทุนกลัวจะส่งผลกระทบต่อการเรียน	
ไม่มีทักษะในการประกอบธุรกิจ	 ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร	
ไม่มีความรู้ในการประกอบธุรกิจและไม่ชอบค้าขาย	 สำหรับ
ความเห็นที่มีต่อการประกอบธุรกิจระหว่างเรียนกับผลกระทบ
ต่อการเรียน	 พบว่า	 ส่วนหนึ่งเห็นว่า	 จะส่งผลกระทบเพราะ
แบ่งเวลาไม่ถูกและไม่มีเวลาอ่านหนังสือ	 	 รองลงมาคือต้อง
เอาเวลาไปทุ่มเทกับการประกอบธุรกิจลำดับสุดท้าย	 คือ
ในบางวิชามีงานมากจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำงาน	 ในขณะ
ที่นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งกลับเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน	
เพราะว่าหากจัดสรรเวลาให้ถูกต้องก็จะไม่กระทบการเรียน	
อีกทั้งทำให้รู้ค่าของเงินและไม่ต้องรบกวนทางบ้าน

	 อย่างไรก็ตาม	นักศึกษาร้อยละ	 65.8	 เห็นด้วยกับการ
ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนของเพื่อนนักศึกษา	 เพราะเห็นว่า
จะได้เป็นทุนการศึกษา	 เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อ-แม่	 ทำให้ได้
ประสบการณ์และความรับผิดชอบมากขึ้น	 ทำให้มีความเป็น
ผู้ใหญ่	 รู้ค่าของเงิน	 รวมไปถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและถ้า
ต้องการสินค้าทำให้สามารถหาซื้อได้ง่าย	มีเพียงร้อยละ	 10.2		
ที่ไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่า	 จะทำให้เสียการเรียนและความ
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อน	อาจไม่เหมือนเดิม		

	 การสำรวจยังพบว่า	 ร้อยละ	 57.1	 ของนักศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ผู้ตอบแบบ
สอบถาม	ยังมีความสนใจที่จะการประกอบธุรกิจระหว่างเรียน
ในอนาคต	เนื่องจาก	อยากหารายได้ในช่วงที่เรียนเพื่อลดภาระ
ของครอบครัว	 ได้ประสบการณ์ได้ฝึกการทำงาน	 ฝึกความ
รับผิดชอบ	และทำให้รู้ค่าของเงิน 

นักศึกษา  ม.อ.ปัตตานี ส่วนใหญ่สนใจทำธุรกิจระหว่างเรียน

แต่ขาดทักษะ ทุน และผลกระทบต่อการเรียน 

 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต-

ปัตตานี สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ที่มีต่อการทำ

ธุรกิจส่วนตัวในระหว่างเรียน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่

เห็นด้วยกับการประกอบธุรกิจระหว่างเรียน เนื่องจาก

เป็นการสร้างรายได้ ให้กับตัวเองและได้ ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ แต่ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่สนใจขาดเงินลงทุน

เกรงส่งผลกระทบต่อการเรียน ไม่มีทักษะและความรู้

ในการประกอบธุรกิจ 

 อาจารย์เชาวน์เลิศ ล้อมล้ิม ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
กล่าวว่า 	การสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ได้ทำการ
สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี	
จำนวน	523	คน	 	ซึ่งร้อยละ	70	 เคยซื้อสินค้าที่เพื่อน
นักศึกษานำมาขาย	 เนื่องจากอยากช่วยเหลือเพื่อน
นักศึกษาด้วยกันให้มีรายได้	 และเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์	 รองลงมาคืออยากซื้อ	 สนใจ	 ถูกใจ
สินค้าที่เพื่อนขาย	มีความสะดวกในการซื้อขายและ
ราคาถูกรวม	 ทั้งเป็นสินค้าที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ	 14	 ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ระหว่างเรียน	 นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ระหว่างเรียน	 ให้เหตุผลในการตัดสินใจประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวในระหว่างเรียนว่า	 ส่วนใหญ่เกิดจาก
ต้องการรายได้เสริมเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัว	
เป็นค่าเล่าเรียน	ค่าหอพัก		มีเงินออม	และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์	 ส่วนเหตุผลรองลงมา	 คือ	อยากเรียน
รู้และมีประสบการณ์การทำธุรกิจ	 เพื่อเป็นพื้นฐาน
การทำธุรกิจในอนาคต	 ผลประกอบการ	 ร้อยละ	 80
มีกำไร	 รองลงมาได้แก่ผลประกอบการที่ไม่แน่นอน
ร้อยละ	7.7		ขาดทุนและเท่าทุนร้อยละ	6.2	

	 นักศึกษากลุ่มนี้	 ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ	83.1	
มีความเห็นว่าการประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ส่งผลต่อ
การเรียน	 เพราะมีการวางแผนล่วงหน้าเรื่องการเรียน
ของตัวเองด้วยการแบ่งเวลาในการทำงานไม่ให้ชน
กับเวลาเรียน	 ในขณะที่นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งคิดเป็น
ร้อยละ	14.1	มีความเห็นว่าการประกอบธุรกิจส่วนตัว
ของนักศึกษาส่งผลให้การเรียนดีขึ้น	 เพราะการได้
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คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เคมี-ชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช / ด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ระดับปริญญาโท
 วิธีวิทยาการวิจัย เทคโนโลยีพอลิเมอร์ เคมีประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
 เทคโนโลยีพอลิเมอร์  วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2532 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เทียบเท่าต่างประเทศ เปิดสอน
วิทยาอิสลามนานาชาติ วิทยาการอิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในต่างประเทศ บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี
 อิสลามศึกษา กฎหมายอิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 
ตะวันออกกลางศึกษา
ระดับปริญญาโท
 อิสลามศึกษา (อูศูลุดดีน ชะรีอะฮ ครุศาสตร์อิสลาม ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม)
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

คณะวิทยาการสื่อสาร
 ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น ผลิตรายการวิทยุ
และโทรทัศน์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้  ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
 นิเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการจัดการ การสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนา      
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการสร้างความ
เข้าใจและสร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ
บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิจัย
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
 ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง(ต่อเนื่อง) ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์
 การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์งานสังคม รวมถึงเป็นองค์กรที่พัฒนาความรู้ โดยเฉพาะการวิจัยทางด้าน
การเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้าง
ประสบการณ์ในฐานะนักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
 การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์
 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในการสอนและฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 

บัณฑิตศึกษา
 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวัสดิการ
 หอพักนักศึกษา  11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

   

 กวา่ 40  ป ี  ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี   มุง่ผลติบณัฑติทกุระดบั  ใหม้คีวามรู ้
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ คือ การทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต  
ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์

 จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2511 ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า 40 ปี
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  (วิทยาศาสตร์) เคมี  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  (ศิลปศาสตร์) ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
  (ศึกษาศาสตร์) การประถมศึกษา คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  (ศึกษาศาสตร์) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ระดับปริญญาโท 
  จิตวิทยาการศึกษา ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน การบริหารการศึกษา ประถมศึกษา 
  พลศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพ การวัดผลและการวิจัย  วิทยาศาสตร์ศึกษา การปฐมวัยศึกษา
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา การออกแบบและระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
  การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
 คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 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 สาขา
สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พัฒนาสังคม การจัดการสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 
การเรียนการสอนเน้นการฝึกประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
ระดับปริญญาตร ี
  ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาอาหรับ มลายูศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา 
การจัดการสารสนเทศ พัฒนาสังคม
ระดับปริญญาโท
  ภาษาไทย  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
  ภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 เป็นคณะที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
และด้านเทคโนโลยี จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ในสาขาวิชาโทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม
ซึ่งมีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรม
อาหารทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
วิธีวิทยาการวิจัย ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีการประมง (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/ด้านการ
ผลิตภัณฑ์ประมง) 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัยที่หน่วยพยาบาล
 (2).  การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3).  กรณีป่วยมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี 
โรงพยาบาลยะลา
 (4). กรณีอุบัติเหตุมีสิทธิ์ เข้ารับการรักษา
พยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐเอกชนคลินิก
และโพลีคลินิก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1).  ทุนทำงานแลกเปลี่ยน     
 (2).  ทุนทั่วไป  
 (3). ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 เงินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละ ไม่เกิน 2,000 บาท
 กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม
ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี




