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	 เครื่องดื่มธัญญาหารผสมนมแพะผงของ	 ม.อ.ปัตตานี	
ได้รับรางวัล	 ในงานมหกรรมกีฬาวิชาการ	ณ	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
					 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรินทร์ 	 ภักดีฉนวน	 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 แจ้งว่า
นายนาวาวี	 โตะเยง	 นักศึกษาชั้นปีที่ 	 4	 ร่วมกับนักศึกษาของ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์	 “เครื่องดื่มธัญญาหารผสมนมแพะผง”	 ในชื่อผลิตภัณฑ์	
C	-	Rice	เข้าร่วมประกวดในงาน	open	can	festival	quitz	contest
หรือประเพณีกีฬาเปิดกระป๋องครั้งที่	 21	 เมื่อวันที่	 25-28	 ตุลาคม	
2555	ณ	สถาบันพระจอมเกล้า	 เจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง	กิจกรรม
ในงานประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา	 การประกวดกองเชียร์ 	
การตอบปัญหาทางวิชาการ	 และการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์		
ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ 	 ระหว่าง	 คณาจารย์และ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	 เทคโนโลยีอาหาร	 และ
อุตสาหกรรม เกษตรของมหาวิทยาลัยทั่ วประ เทศ	 โดยมี
สถาบันเข้าร่วมกิจกรรม	 19	 สถาบัน	 	 ซึ่งผลงาน	C	 -	 Rice	 ได้รับ
รางวัลที่	 3	 รองจากนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยมีจุดเด่นที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็น	ข้าวสังข์หยด	หรือนมแพะ	เป็นองค์ประกอบหลัก		
	 ซึ่งในปีนี้โจทย์ของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ	“ข้าว”	ผลิตภัณฑ์
ของนักศึกษาจากวิทยาเขตปัตตานีที่ได้รับรางวัลครั้งนี้	ก็คือ		C	-	Rice
“เครื่ องดื่มธัญญาหารผสมนมแพะผง”	 เป็นการนำผลงาน
การวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารมาประยุกต์	 คือการ
พัฒนาข้าวเป็นผลิตภัณฑ์แบบ	 pre-gel	 สามารถนำมาเป็น
เครื่องดื่มชนิดชงละลาย	และอีกงานหนึ่งคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากน้ำนมแพะ	เป็นนม	แพะผง	โดยนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเพิ่มเติม
ข้าวโพด	ถั่วดำ	ถั่วแดง	และงาดำ	ลงไป	และใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด
และสวยงาม	  

	 	 กรรมการจากการประกวดซึ่งเป็นคณาจารย์จากหลาย
สถาบันใน	Open	 can	 กล่าวว่าจุดเด่นของเครื่องดื่มธัญญาหาร
ผสมนมแพะผง	 ที่ทำให้ได้รับรางวัลครั้งนี้	 เป็นเพราะเป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ 	 3 	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 	
คือข้าวพื้นเมือง	 และน้ำนมแพะ	 มาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญ	
ร่วมกับส่วนประกอบอื่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี เช่นกัน
คือ 	 ข้ าว โพด	 ถั่ วดำ 	 ถั่ วแดง 	 และงาดำ 	 โดยผลิตภัณฑ์นี้
รับประทานโดยนำมาชงละลาย	 เป็นอาหารเสริมที่มีใยอาหาร
มีคุณค่าทางวิตามิน	 สารต้านอนุมูลอิสระ	 และเกลือแร่ที่สำคัญ
เช่น	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส	โปแตสเซียม		และซีลีเนียม	
  รายงานข่าวแจ้งต่อไปว่า ผลิตภัณฑ์“เครื่องดื่มธัญญาหาร
ผสมนมแพะผง” 	 นี้ กำลังได้ รับการนำไปต่อยอดทางธุ รกิจ
โดยเอกชนในจังหวัดนราธิวาส	 คือ	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	 ไทย	
โกทส์ 	 โปรดักส์ 	 	 ซึ่ งสนใจที่จะนำไปผลิตและวางจำหน่าย
โดยมี	 ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	 ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการ
วิชาการ	 ของ	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ม.อ.ปัตตานี	 เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้	 คุณสุไฮลา	 แสงจันทร์	
เป็นผู้จัดการ	 หจก.ไทย	 โกทส์	 โปรดักส์	 	 ปัจจุบันผลิตน้ำนมแพะ
พาสเจอร์ไรส์	สบู่โลชั่น	และครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำนมแพะ
ต้องการขยายธุรกิจไปในผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง	 ซึ่งมีอายุการเก็บ
นาน	สามารถทำตลาดได้ง่าย	 ได้เข้าประกวดแผนธุรกิจในโครงการ	
“สหกรณ์สร้างสรรค์”	 ของสันนิบาตสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์ 	 และได้ เข้ามาปรึกษาเรื่อง
ผลิตภัณฑ์กับศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	 ม.อ.ปัตตานี 	
เพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ผลงานเครื่องดื่มธัญญาหาร
ผสมนมแพะผงของนักศึกษาที่ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็จะเป็น
สินค้าอีกชนิดหนึ่งที่ไทย	 โกทส์	 โปรดักส์	 สนใจนำไปต่อยอด	 ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของ	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	(ศอ.บต.)	ที่ผลักดันผลิตภัณฑ์จากแพะเนื้อ	และแพะนม.

นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์

การอาหารและโภชนาการ ม.อ.ปัตตานี

ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวด
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ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวด

วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญชวน
บุคลากรแต่งกายชุดวัฒนธรรม

มุมหนึ่งในรั้วศรีตรัง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักวิชาการมุสลิมจาก 40 ประเทศ เปิดเวทีสัมมนา
นานาชาติด้านอิสลามศึกษาที่ ม.อ.ปัตตานี

 นักเรียน วมว. ปล่อยหอยหวานคืนสู่ธรรมชาติ

ค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์
เพื่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8

กีฬาสาธิต สาธิตสามัคคีครั้งที่ 37 “ปทุมวันเกมส์”

ชุมชนโบราณบ้านบานา : เมืองท่าสำคัญริมอ่าวปัตตานี

ภาพเป็นข่าว

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ ม.อุตาระ และ ม.ซันเวย์ มาเลเซีย 
เปิดเวทีวิชาการนานาชาตินำเสนอผลงาน
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี เปิดการแข่งขันฟุตบอล
ส่วนราชการจังหวัดปัตตานี ณ สนามฟุตบอล ม.อ.ปัตตานี

แนะนำหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลักษณ์กมล จ่างกมล 

คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

ขอแสดงความยินดี

	 ชมรมข้าราชการวิทยาเขตปัตตานี	 สำรวจแนวคิดประชาคม
วิทยาเขตปัตตานี	เรื่องการแต่งกายชุดวัฒนธรรม	พบว่าร้อยละ	๙๕
ของผู้ตอบแบบสอบถาม	สนับสนุนการแต่งกายชุดวัฒนธรรม	 โดย
ส่วนใหญ่ต้องการแต่งในทุกวันศุกร์	วิทยาเขตปัตตานีจึงขอเชิญชวน
บุคลากรแต่งกายชุดวัฒนธรรม	โดยสวมเสื้อบาติก	หรือเสื้อที่คณะ
หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม
	 ชมรมข้าราชการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 ได้ดำเนินการสำรวจและสรุปผลความคิดเห็น	 เรื่องการ
แต่งกายชุดวัฒนธรรมของบุคลากร	 ตามที่ที่ประชุมกรรมการ
วิทยาเขตปัตตานีมอบหมาย	 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 	 ๓๐	
สิงหาคม	๒๕๕๕	 โดยได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์	ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในวิทยาเขตปัตตานี	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 	 ๗-๒๐	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 มีบุคลากร
เข้ามาตอบแบบสำรวจ	จำนวน	๑๗๖	ท่าน	เห็นด้วยกับการแต่งกาย
ชุดวัฒนธรรมร้อยละ	๙๕	 โดยร้อยละ	๓๖	 เลือกผ้าบาติก	 ร้อยละ
๒๗	เลือกผ้าปาเต๊ะ	และร้อยละ	๒๕	เลือกผ้าทอปัตตานี	ตามลำดับ
ร้อยละ	๕๙	 เห็นชอบให้แต่งกายชุดวัฒนธรรมที่เหมาะสมแตกต่าง
กันไป	และร้อยละ	๔๑	เห็นชอบให้แต่งกายชุดวัฒนธรรมเหมือนกัน
โดยร้อยละ	๗๗	 เห็นชอบให้ใช้สีบลู	 ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
ร้อยละ	 ๓๙	 ต้องการแต่งกายชุดวัฒนธรรมในวันศุกร์รองลงมา
ร้อยละ	๓๐	ต้องการแต่งในวันจันทร์
	 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตปัตตานี	 เมื่อวันที่	
๒๕	 กันยายน	 	 ๒๕๕๕	พิจารณาแล้ว	 มีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้เชิญชวนบุคลากรแต่งกายชุดวัฒนธรรมในวันศุกร์	 โดยใน
ช่วงแรกให้เชิญชวนและขอความร่วมมือให้บุคลากรสวมเสื้อบาติก
หรือเสื้อที่คณะ/หน่วยงาน	 เห็นเหมาะสม	และเมื่อดำเนินการครบ	
๓	 เดือน	 ขอให้ประเมินผลการดำเนินงานและนำเสนอที่ประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป	.

วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญชวน

บุคลากรแต่งกายชุดวัฒนธรรม
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			 วิทยาลัยอิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขต
ปัตตานี	 จัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ	 เรื่องบทบาทอิสลามศึกษา
ในยคุโลกาภวิตัน	์Islamic	Studies	in	Changing	World	:	Challenges	and	
Opportunities	2012	ระหว่างวันที่	ระหว่างวันที่	14-16	มกราคม	2556
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยมีนักวิชาการ
มุสลิมจาก	 40	 ประเทศ	 และนักวิชาการไทย	 รวม	 700	 คนเข้าร่วม
สัมมนา	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานใน
พิธีเปิดการสัมมนา

    	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง		
ทองผ่อง	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี				
กล่าวว่า	การจัดสัมมนาทางวิชาการ
นานาชาติ	 	 เรื่องบทบาทอิสลาม
ศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์	หรือ			Islamic
Studies	 in	 Changing	 World	 :	
Challenges	 and	Opportunities
2012	 	 เป็นมิติใหม่ทางด้านอิสลาม
ศึกษาในประเทศไทย	 ที่จะได้รับรู้
แนวคิดและประสบการณ์จาก
ปราชญ์ทางด้ านอิสลามศึกษา
นานาชาติจาก	 40	 	 ประเทศ	 	 และ

นักวิชาการอิสลามทั่วโลก	 ร่วม	 700	 คน	 เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทย	 ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้นับเป็น
ยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งที่จะแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาอิสลามในประเทศไทยที่ยั่งยืนต่อไป	ซึ่งการสร้างความเข้มแข็ง
ในหลักสูตรอิสลามศึกษาให้เท่าเทียมกับนานาชาตินั้นจำเป็นที่จะ
ต้องได้รับความร่วมมือและแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก	 ที่จัดการเรียนการสอนทางด้านอิสลาม
ศึกษา	 โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาไทยนิยมไปศึกษา	
อาทิ	 หาวิทยาลัยอัลอัซฮาร์	 ประเทศอียิปต์	 	 มหาวิทยาลัยนานาชาติ
อัฟริกัน	 ประเทศซูดาน	 และมหาวิทยาลัยอัลบัยต์	 ประเทศจอร์แดน
เป็นต้น
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง	 	 ทองผ่อง	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	
สำหรับการสัมมนาในปีนี้ 	 เป็นโครงการต่อเนื่องจากการสัมมนา

นานาชาติเมื่อปี	 2553	 ซึ่งตัวมีแทนจากประเทศต่างๆ	 ได้แก่อียิปต์		
การ์ต้า	 จอร์แดน	 ซูดาน	 ชาติแทนซาเนีย	 ตุรกี 	 ปากีสถาน	 จีน		
ซาอุดิอารเบีย	 โมร็อคโค	ตูนีเซีย	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 กัมพูชา	 และ
นักวิชาการในประเทศไทย	 รวม	413	คน	 ได้ประกาศในการจะร่วมมือ
และสนับสนุนการศึกษาอิสลามศึกษาในประเทศไทยและจะให้มีการ
จัดสัมมนาที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกๆ	
2	 ปี	 รูปแบบการสัมมนา	 ประกอบด้วย	 การนำเสนอบทความจาก
นักวิชาการต่างประเทศ	และนักวิชาการไทย	การวิพากษ์และเสนอแนะ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษาในกลุ่มประเทศแอฟริกา	 ยุโรป	
อเมริกา	 และเอเซีย	 การประชุมโต๊ะกลมโดยผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอิสลาม	การประกาศข้อสรุปและ
การจัดทำข้อตกลงโดยคณะผู้เข้าร่วมประชุมและทัศนศึกษาเพื่อ
เยี่ยมชม	และศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของมุสลิมในจังหวัดภาคเหนือ						
	 ผลจากการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการจัดการศึกษา
ของวิ ทยาลั ยอิ สลามศึ กษา 	 มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ 	
วิทยาเขตปัตตานี	 ให้ก้าวสู่นานาชาติ	 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน	 หรือ	 Asean
Education	Hub		

นักวิชาการมุสลิมจาก 40 ประเทศ เปิดเวทีสัมมนานานาชาติ

ด้านอิสลามศึกษา ที่ ม.อ.ปัตตานี

ภาพผู้นำนักวิชาการมุสลิมโลก ร่วมการสัมมนานาชาติเมื่อปี 2553

(ภาพปฏิญญาปัตตานี	เมื่อปี	2553)
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	 คณะวิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ เ ทค โ น โ ลยี 	 ม ห า วิ ท ย าลั ย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 ให้แก่นักเรียนในโครงการ	 วมว.	 ด้วยการฝึกปฏิบัติ
จริงในกิจกรรมปล่อยหวานคืนสู่ธรรมชาติ
	 ผศ.	กนก	จันทร์ทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 	 เปิดเผยว่า	 นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยฯ	 (โครงการ	 วมว.)	 ภายใต้
การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้จัด
กิจกรรมปล่อยหอยหวานคืนสู่ ธรรมชาติ 	 บริ เวณเกาะขาม	
ตำบลสะกอม	อำเภอเทพา	จังหวัดสงขลา	 เมื่อเร็วๆ	นี้	จากกิจกรรม
การเข้าค่ายรักษ์ทะเล	 ครั้งที่	 3	 จัดขึ้นโดยแผนกวิชาเทคโนโลยี
การประมง	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อ
เสริมทักษะให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้
สามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
 นายทัศไนย	 สุขเบญจา	 ตัวแทนของนักเรียนในโครงการฯ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 กล่าวว่า	 หอยหวาน	 (Babylonia	 areolata
Link	1807)	หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า	หอยตุ๊กแก	หอยน้ำผึ้ง		หอยเทพรส
เป็นหอยทะเลฝาเดียว	 (Gastropoda)	 ที่มีเปลือกสีขาวหรือครีม	
เกรียวเปลือก	มีลายแต้มสีน้ำตาลปนดำ	ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นทราย	
จัดเป็นหอยทะเลเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง 	 ที่มีราคาค่อนข้างแพง	
กิโลกรัมละ	 250-300	 บาท	 ปัจจุบันเนื่องจากเป็นที่ต้องการของ
ตลาด	 จึงส่งผลให้	 ในช่วง	 5-10	 ปีที่ผ่านมา	 มีการทำประมงห
อยหวานมากเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติ 	 (overfishing)
ดังจะเห็นได้จากผลผลิตที่จับได้จากธรรมชาติมีปริมาณน้อยลง
และมีขนาดของลำตัวเล็กลงด้วย	 ดังนั้น	 คณะนักเรียนห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ	 แผนกวิชา
เทคโนโลยีการประมง 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จึงได้จัดกิจกรรม
ปล่อยหอยหวานกลับคืนสู่ธรรมชาติ	 เพื่อการฟื้นฟู	 และการอนุรักษ์
พันธุ์หอยหวาน	 ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง	 โดยการเพาะ
ขยายพันธุ์	 และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ	 เพื่อรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ง	 เพื่อให้ยังคงมีพันธุ์หอยหวาน	 ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 อาจารย์ชินวัฒน์	พิทักษ์สาลี		วิทยากรและผู้สอนในรายวิชาการ
เพาะเลี้ยงหอยทะเล	กล่าวว่า		หอยหวานที่ใช้ในกิจกรรมนี้	 	เป็นผลผลิต
ของหน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ	 ซึ่งมีคุณอัมรินทร์	 ทองหวาน	
เป็นหัวหน้าหน่วยฯ	หอยหวานที่ปล่อยนั้น	 เป็นหอยหวานที่ได้จาก
การเพาะขยายพันธุ์	 และอนุบาลให้ได้ขนาดประมาณ	 1.5-2.0	
เซนติเมตร	 จำนวน	 20,000	 ตัว	 ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้ความ
รู้และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว	 นักเรียนที่เข้าค่ายรักษ์ทะเล
ยังได้ความรู้ 	 จากกิจกรรรม	 และการสำรวจชีวิตสัตว์ใต้ทะเล	
บริเวณเกาะขาม	 แพลงก์ตอน	 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	 และ
ปลาทะเลชนิดต่างๆ	 ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ	GIS
และความหลากหลายจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอีกด้วย

นักเรียน วมว. 

ปล่อยหอยหวานคืนสู่ธรรมชาติ
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 หน่วยกิจการนักศึกษา	 ร่วมกับสโมสรนักศึกษา	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดโครงการค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ฯ
ณ	 ค่ายลูกเสือปากบาง	 และโรงเรียนบ้านปากบาง	 อำเภอละงู
จังหวัดสตูล	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปิดโลกทัศน์
ของนักเรียน	 ตลอดจนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการศึกษา	 และมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	
กิจกรรมครั้ งนี้ 	 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 	 18-23	 ตุลาคม	 2555
ที่ผ่านมา	 โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิด	 พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร
คณะครูอาจารย์ 	 โรงเรียนบ้านปากบาง	 และผู้อำนวยการ
ค่ายลูกเสือปากบาง	 จังหวัดสตูล	 ร่วมให้เกียรติกล่าวโอวาท
ให้กับนักศึกษา	นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 นายอับดุลเลาะ	 เจ๊ะหลง	 	 นักกิจการนักศึกษา	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 กล่าวว่า	 	 โครงการ
สนุกกับค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้รู้จักการช่วยเหลือสังคม
การใส่ใจสังคม	 รวมทั้งเพื่อเป็นหน้าที่สำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่
ในฐานะเป็นลูกสงขลานครินทร์	 ในการทำภารกิจของการถือ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	 ซึ่งที่ผ่านมา	ทางโครงการได้รับ
รางวัลชนะเลิศโครงการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ในระดับมหาวิทยาลัย	 โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในระดับวิทยาเขต
ปัตตานี 	 ซึ่ งเป็นแรงจูงใจสำคัญในการต่อยอดโครงการเป็น
ครั้ งที่ 	 8	 ซึ่ งการจัดกิจรรมครั้ งนี้มีผู้ เข้าร่วมโครงการจำนวน
ประมาณ	 300	 คน	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดนราธิวาส	
ปัตตานี	 ยะลา	 สงขลา	 และสตูล	 ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับจาก
เยาวชนได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	 กิจกรรมยังสอดแทรกถึงความ

ค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์
เพื่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย	 การเป็น
เยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม	 รู้จักพลังของชีวิต	 ซึ่งสิ่งดังกล่าวได้
นำเสนอผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลาย	อาทิเช่น	การเรียนรู้ชีวิต	
กิจกรรมฐานวิชาเอก		กิจกรรมรู้จักวิทยาศาสตร์	กิจกรรมสันทนาการ	
กิจกรรมละลายพฤติกรรม	กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน	นอกจาก
กิจกรรมดังกล่าวแล้ว	 ทางโครงการได้มีการจัดติววิชาพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์	 อาทิเช่น	 คณิตศาสตร์	 เคมีชีวะ	 ฟิสิกส์	 โดยให้
ผู้เข้าร่วมโครงการสอบก่อนเข้าบทเรียน	 และหลังเรียน	 ซึ่งถือเป็น
การบูรณาการการจัดกิจกรรมลักษณะ	 project	 based	 ที่
มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมในการสร้างนวัตกรรรมใหม่ในการ
หล่อหลอมผ่านกิจกรรมให้กับเยาวชน	นอกจากนี้การบริหารจัดการ
นั้น	 ทางคณะกรรมการจัดงาน	 เน้นการทำงานอย่างมีคุณภาพ	
PDCA	 ซึ่งสิ่งดังกล่าวทำให้ทีมงานได้ดำเนินภารกิจต่างๆ	 อย่าง
ราบรื่น	 นอกจากนี้กิจกรรมยังได้สอดแทรกพลังของเยาวชนใน
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนว่าควรเป็นอย่างไร	 ต้องดำเนิน
ชีวิตอย่างไร	 ซึ่งกระบวนการการดังกล่าวล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะ
ทำให้นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้
รู้จักวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองท่ามกลางเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตลอดจนปลูกฝัง
ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่
8
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ศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน		เหรียญทอง	29	เหรียญ		เหรียญเงิน	39	เหรียญ		
เหรียญทองแดง	45	 เหรียญ	 	 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม	เหรียญทอง	14	เหรียญ	เหรียญเงิน	25	เหรียญ		เหรียญทองแดง
41	 เหรียญ	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เหรียญทอง	
10	 เหรียญ	 เหรียญเงิน	 19	 เหรียญ	 เหรียญทองแดง	 28	 เหรียญ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เหรียญทอง	 10	 เหรียญ
เหรียญเงิน	 	 9	 เหรียญ	 เหรียญทองแดง	 12	 	 เหรียญ	 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี	เหรียญทอง		9			เหรียญ
เหรียญเงิน	 7	 เหรียญ	 เหรียญทองแดง	 8	 เหรียญ	 โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำแพงแสน	 ศูนย์วิจัย	
และพัฒนาการศึกษา	เหรียญทอง		8			เหรียญ		เหรียญเงิน		4		เหรียญ
เหรียญทองแดง		9		เหรียญ		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม) 	 เหรียญทอง	 7 	 เหรียญ	 เหรียญเงิน 	 7 	 เหรียญ		
เหรียญทองแดง	 16	 เหรียญ	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	
เหรียญทอง	1	เหรียญ		เหรียญเงิน		1		เหรียญ		เหรียญทองแดง		2		เหรียญ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	 	 เหรียญเงิน	 	 5	 	 เหรียญ
เหรียญทองแดง		9		เหรียญ		
			 สำหรับโรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี 	 ได้รับเหรียญทอง	 9	 เหรียญ	 เหรียญเงิน	 7	 เหรียญ		
เหรียญทองแดง	 8	 เหรียญ	 จากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ได้แก่	 ลีลาส	 ได้รับเหรียญทอง	 4	 เหรียญ	 เหรียญเงิน	 5	 เหรียญ
เหรียญทองแดง		1		เหรียญ		รวม	10	เหรียญ		เปตอง		ได้รับเหรียญทอง
1	 เหรียญ	 เหรียญเงิน	 2	 เหรียญ	 เหรียญทองแดง	 1	 เหรียญ	 กรีฑา
ได้รับเหรียญทอง	1	เหรียญ	เหรียญทองแดง		5		เหรียญ	เทเบิลเทนนิส
ได้รับเหรียญทองแดง	1	เหรียญ

 รศ.ดร.พินิจ	รตะนานุกูล	รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี	ครั้งที่	37
“ปทุมวันเกมส์”	 เมื่อวันที่	 21	 ตุลาคม	 2555	ณ	 ศูนย์กีฬาทางน้ำ	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 รังสิต	 โดยปีนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน	 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	 เมื่อวันที่	 21-27	
ตุลาคม	 2555	 	 แบ่งการชิงชัยออกเป็น	 16	 ชนิดกีฬา	 ชิงเหรียญทอง
ทั้งสิ้น	 386	 เหรียญทอง	 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น	 19	
โรงเรียน	 มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	 5,108	 คน	 และเจ้าหน้าที่
กว่า	4,000	คน
	 สำหรับโรงเรียนที่ เข้าร่วมการแข่งขัน	 รวม	 19	 โรงเรียน
ประกอบด้วย	 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัย	 และพัฒนาการศึกษา	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ฝ่ายประถม	 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	โรงเรียนสาธิต	“พิบูลบำเพ็ญ”	มหาวิทยาลัย
บูรพา	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)	โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายมัธยม)	 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (ฝ่ายประถม)	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ปทุมวัน		
โรง เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 ประสานมิตร	
(ฝ่ายประถม)	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	
คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี			
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	 (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
	 การแข่งขันประกอบด้วย	 กรีฑา,	 ซอฟท์บอล,	 เซปักตะกร้อ,	
เทนนิส,	 เทเบิลเทนนิส,	บาสเกตบอล,	แบดมินตัน,	 เปตอง,	ฟุตบอล,	
ลีลาศ,วอลเลย์บอล,	 หมากกระดาน,	 ฮอกกี้,	 แฮนด์บอล,	 กอล์ฟ	
และว่ายน้ำ	 โดยมีผลการแข่งขัน	 คือ	 โรงเรียนสาธิต	 “พิบูลบำเพ็ญ”	
มหาวิทยาลัยบูรพา	 เหรียญทอง	 57	 เหรียญ	 เหรียญเงิน	 35	 เหรียญ		
เหรียญทองแดง	 45	 เหรียญ	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เหรียญทอง	 56	 เหรียญ	 เหรียญเงิน	 40	 เหรียญ	 เหรียญทองแดง	 49	
เหรียญ	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)	 เหรียญทอง	 30	 เหรียญ	 เหรียญเงิน	 41	 เหรียญ		
เหรี ยญทองแดง 	 31 	 เหรี ยญ	 โ ร ง เ รี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลั ย

กีฬาสาธิต สาธิตสามัคคีครั้งที่ 37 “ปทุมวันเกมส์”
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	 ชุมชนโบราณบ้านบานาตั้งอยู่หมู่ที่ 	 2	 และ	 3	 บ้านบานา		
ตำบลบานา	อำเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	 ชุมชนแห่งนี้อยู่บริเวณลุ่มน้ำ
ปัตตานี	 ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของคาบสมุทรภาคใต้ของ
ประเทศไทย	 โดยแม่น้ำปัตตานีมีต้นน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรี
ไหลผ่านเขตป่าเขาดงดิบบริเวณชายแดนไทย	 -	มาเลเซีย	ผ่านอำเภอ
เบตง	อำเภอธารโต	อำเภอบันนังสตา	อำเภอกรงปินัง	และอำเภอเมือง
ยะลา		จังหวัดยะลา		แล้วไหลเข้าสู่อำเภอยะรัง		และอำเภอเมืองปัตตานี	
ออกไปทางแม่น้ำปัตตานีสู่อ่าวปัตตานี	 	 อีกสายหนึ่งแยกออกจาก
อำเภอยะรังไปทางตะวันตกเข้าเขตอำเภอหนองจิกไปออกปากน้ำ
บางตาวา		ออกสู่ทะเลตะวันออก			
	 สำหรับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของปัตตานีเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง
ทะเล	มีที่ราบลุ่มต่ำระหว่างหุบเขาสลับทิวเขาใหญ่น้อย	ลำธารหลาย
สายไหลมาออกทะเลที่ชายฝั่งอ่าวปัตตานี	 ทำให้เหมาะจะเป็นที่จอดเรือ
ลำน้ำต่างก็ไหลมาจากเทือกเขาตอนกลางของผืนแผ่นดินใหญ่
ผ่านที่ราบลุ่มตามหุบเขามายังชายฝั่ง	 	ทำให้เกิดบริเวณเพาะปลูกและ
ตั้งชุมชน	 นอกจากนี้ในบริเวณอำเภอเมือง	 อำเภอยะหริ่ง	 และ
อำเภอยะรั ง 	 ยั ง เป็นที่ ราบลุ่มที่ เกิดจากการตื้น เขินของทะเล
มีเนินทรายและสันทรายมากมายเหมาะแก่การตั้งชุมชน	 จึงเกิด
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมายาวนาน	 คือ
เมืองโบราณยะรัง	 และทำให้เกิดชุมชนโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดปัตตานี		คือ		ชุมชนโบราณบ้านบานา

พัฒนาการชุมชนโบราณบ้านบานา
	 ช่วงต้นของการเป็นชุมชนโบราณเกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่	
11	-	16				ชมุชนโบราณบา้นบานาแหง่นีม้ฐีานะเปน็ทา่เรอืของเมอืงสำคญั
ต่างๆ	 ในลุ่มแม่น้ำปัตตานี	 เนื่องด้วยชุมชนบ้านบานาตั้งอยู่บน
สันทรายเก่าที่อยู่กึ่ งกลางชายฝั่ งทะเลทางด้านทิศใต้ของอ่าว
ปัตตานี	 โดยทางเหนือของอ่าวมีแหลมโพธิ์ที่ทอดตัวโค้งยื่นลงมา
ล้อมทางใต้ไว้	 สันทรายนี้ทอดตัวขนานไปตามชายฝั่งในแนวทิศ
ตะวันออก	 -	 ตะวันตก	พื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นที่ลุ่ม	 ด้านทิศเหนือ
มีป่าชายเลนปกคลุมตั้งแต่ชายเนินอันเป็นที่ตั้ งชุมชนไปจนถึง
ชายฝั่งอ่าวปัตตานี		ระยะทางประมาณ		200	-	300		เมตร
	 โดยสันทรายเก่าบ้านบานาอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ำปัตตานี	(ห่างไปทางทิศตะวันตกประมาณ			4			กิโลเมตร)			และ
คลองยะหริ่ง	 (ห่างไปทางด้านตะวันออกประมาณ	 4	 กิโลเมตร)	 มี
ลำคลองสาขาไหลเชื่อมกันสลับซับซ้อน	 ชุมชนจึงตั้งอยู่ท่ามกลาง
แม่น้ำลำคลอง	 มีที่กำบังคลื่นลม	 เหมาะแก่การจอดพักเรือสินค้า		
มีทางออกทะเลได้สะดวกรวดเร็ว	 น้ำท่วมไม่ถึง	 จึงตั้งชุมชนถาวรได้		
ตลอดจนสามารถสัญจรติดต่อกับดินแดนที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
เพื่อนำเสบียงอาหาร	 และสินค้ามาบริโภคในชุมชน	และส่งจำหน่าย
แก่พ่อค้าจากชาติต่าง	ๆ	ได้	
	 ระยะแรกชุมชนบ้านบานาพัฒนาขึ้นในฐานะเมืองท่าศักดิ์สิทธิ์
เพื่อการจาริกแสวงบุญและปฏิบัติศาสนกิจ	 มีโบราณสถานเนื่องใน
ลัทธิไศวนิกายหลายแห่ง	 โบราณสถานเหล่านี้มีเทวาลัยขนาดใหญ่
ซึ่งอาจหมายให้เป็นที่ประทับของพระศิวะในเทวาลัยศูนย์กลาง
บนเกาะชายทะเลแห่งนี้	 และมีอาคารโดยรอบสร้างตามรูปแบบและ
แผนผังจักรวาลจำลองอย่างเคร่งครัด	 เทวาลัยประธานสร้างด้วยอิฐ
เป็นหลัก	 บางส่วนใช้หิน	 (โดยเฉพาะส่วนที่รับน้ำหนักมากและส่วน
ฐานราก	 เช่นเดียวกับที่พบในแห่งอื่นๆ)	 แม้จะพังทลายไปแต่ก็ยัง
พบชิ้นส่วนกรอบประตูอัฒจันทร์ศิลา	และฐานเสาอยู่บ้าง
	 ช่วงพุทธศตวรรษที่	 11-16	มีการวางผังชุมชนชัดเจน	แบ่งเป็น
เขตศาสนสถาน	 และเขตที่อยู่อาศัย	 	 โดยมีการสร้างศาสนสถานอยู่
บนยอดเนินของแนวสันทราย	 	 มีคูน้ำล้อมรอบ	 ถัดจากนั้นเป็นเขต
ถิ่นฐานที่อยู่อาศัย	 	 ด้วยทำเลที่เหมาะสมจึงทำให้ชุมชนบ้านบานา
กลายเป็นตลาดการค้าแห่งหนึ่งในของลุ่มน้ำปัตตานี	 และในช่วงเวลา

ชุมชนโบราณบ้านบานา : เมืองท่าสำคัญริมอ่าวปัตตานี
เรียบเรียงโดย	จิดาพร		แสงนิล		

นักวิชาการอุดมศึกษา
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นี้ชุมชนบานาคงทำหน้าที่ เก็บรวบรวมสินค้าจากดินแดนต่างๆ
ที่อยู่ตอนในส่งเป็นสินค้าออกไปยังศูนย์กลางการค้านานาชาติของ
รัฐที่สถานีการค้าบ้านท่าเรือ	 อำเภอเมือง	 และนำสินค้าขาเข้ามา
กระจายแก่ชุมชนดินแดนที่อยู่ตอนในของลุ่มแม่น้ำปัตตานี
	 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่	 17	 -	 20	พุทธศาสนาลัทธิเถรวาท
ได้เผยแพร่เข้ามายังดินแดนรัฐนครศรีธรรมราช	 บริเวณลุ่มแม่น้ำ
ปัตตานีก็ได้รับอิทธิพลการรับพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทด้วยเช่นกัน		และ
นอกจากนี้ยังได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมด้วย	 โดยแม่น้ำ
ลำคลองเริ่มตื้นเขินเปลี่ยนทางเดิน	 โดยเฉพาะตอนบนของลุ่มน้ำ		
เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	 ชุมชนโบราณหลายแห่งถูกทิ้งร้าง	
เกิดชุมชนใหม่จำนวนมากกระจายตัวไปยังบริเวณชายฝั่งทะเล
	 ชุมชนโบราณบ้านบานาไม่ได้ถูกทิ้งร้าง	 แต่กลับมีประชากร
เพิ่มมากขึ้นเพราะทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมมากกว่าที่อื่นๆ	 ช่วง
พุทธศตวรรษที่ 	 17-20	 กิจกรรมทางการค้าของชุมชนบ้านบานา
ได้มีการพัฒนากว่าช่วงที่ผ่านเวลามา	 โดยมีการติดต่อค้าขายทั้งกับ
ชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต่างภูมิภาค	 ดังได้
พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สะท้อนพัฒนาการดังกล่าว		คือ		มีการพบ
เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน	 (พ.ศ.1823	 -	 1911)	 	 ทั้งแบบที่
เคลือบน้ำเคลือบสีขาวแบบชิงไป๋	 	 และแบบเคลือบน้ำเคลือบสีเขียว
แบบเซลาดอนหรือเขียว	 ไข่กา	 เครื่องถ้วยเหล่านี้ผลิตจากมณฑล
ฝูเจี้ยนและซีเกียง	 บริเวณชายฝั่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจีน	
โดยส่งออกที่เมืองท่ากวางโจวในมณฑลกวางตุ้ง
	 สำหรับเครื่องถ้วยราชวงศ์หยวนเป็นสินค้าส่งออกของจีน
ที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง	 โดยได้พบเครื่องถ้วยประเภทนี้ใน
ดินแดนต่างๆ	 ได้แก่	 ในเกาะติโอมาน	 ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
คาบสมุทรมลายู	 เกาะชวา	 ซาราวัค	 บรูไน	 ไทรบุรี 	 โกตา-ชินา		
เกาะสุมาตรา	ญี่ปุ่น	 กัมพูชา	 อินเดีย	ศรีลังกา	หมู่เกาะมัลดีฟ	 อียิปต์
ตุรกี	 และอิหร่าน	 ซึ่งจากหลักฐานต่างๆ	ที่พบแสดงให้เห็นว่า	 ในช่วง
ระหว่างพุทธศตวรรษที่	17	-	20			ชุมชนบ้านบานามีสถานะเป็นเมืองท่า
การค้าของลุ่มน้ำปัตตานีที่ร่วมสมัยกับเมืองท่าแห่งอื่นๆ	ทั้งในและนอ
กภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 แต่การที่พบโบราณวัตถุไม่มากนัก
อาจเป็นเพราะช่วงนี้มีเรือสินค้าแวะพักเพียงครั้งคราวเท่านั้น
	 นอกจากนี้ในบริเวณชุมชนบ้านบานาก็ยังมีการค้นพบเครื่อง
ถ้วยพม่าจากเตาเมืองหงสาวดีซึ่ งมีอายุในช่วงเวลาเดียวกันนี้
ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองท่าบ้านบานากับเมืองท่า
แห่งอื่น	ๆ 	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		และสะท้อนความสัมพันธ์
ของพุทธศาสนิกชนระหว่างดินแดนตอนใต้ของพม่ากับคาบสมุทร
ภาคใต้ของประเทศไทย	 ซึ่งต่างก็เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกาย
ลังกาวงศ์ในเวลานั้น
	 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่	 21-	 25	สภาพแวดล้อมของชุมชน

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 ตะกอนแม่น้ำที่เพิ่มขึ้นและระดับน้ำทะเล
ที่ลดลงส่งผลให้แนวชายฝั่งรอบสันทายถอยร่นห่างออกไป	พื้นที่รอบๆ
กลายเป็นที่ราบ	 เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานบนที่ราบเหล่านั้น	 	พร้อมกับการ
ขยายตัวของชุมชน	 เนื่องจากยังคงเป็นแหล่งที่อุดมด้วยทรัพยากร
นานาชนิด	 นอกจากนั้นยังคงพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภท
เครื่องถ้วย	 โดยพบกระจัดกระจายในบริเวณที่ชุมชนได้ขยายตัว
ออกไป	คือแถบริมลำน้ำเก่าด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนบ้านบานา
ซึ่งคงเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของเรือสินค้า 	 และบริเวณ
ใกล้กับเทวาลัยที่สร้างในช่วงต้นทั้งสองบริเวณ	 	 บ่งชี้ว่าความกดดัน
ด้านถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอันมีจำกัด		ทำให้ชุมชนจำต้องขยายถิ่นฐานและ
กิจกรรมการค้าเข้ามายังบริเวณเทวาลัย	 เขตศักดิ์สิทธิ์เสื่อมสภาพ
ในที่สุดเทวาลัยทั้งสองก็ถูกทำลายลง
 กล่าวได้ว่า		แม้เทวสถานทั้งสองจะเริ่มซบเซาลงตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่		17	แต่ก็ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สืบมา		กระทั่งราวพุทธศตวรรษที่		
20	-23		จึงมีการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง		จนถึงพุทธศตวรรษที่		24	-	25		เทวาลัย
ด้านทิศตะวันตกถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม
	 สำหรับในส่วนของการสร้างอาคารต่าง	ๆ	นั้นในราวครึ่งแรกของ
พุทธศตวรรษที่	 25	 ชุมชนเริ่มใช้วัสดุที่คงทนถาวรสร้างที่อยู่อาศัย	
ทำเสาอาคารด้วยปูน		ตัวอาคารเป็นเครื่องไม้		สร้างเรียงกันไปเป็นแนว		
มีถนนตัดผ่านด้านหน้า	 และช่วงเวลานี้ก็ได้พบเครื่องถ้วยจำนวนมาก
ทั้งแบบเนื้อดินธรรมดา	 เนื้อแกร่ง	 และโดยเฉพาะเนื้อดินเผาเคลือบ		
ทั้งเครื่องถ้วยจีน		ญี่ปุ่น		และไทย		สำหรับเครื่องถ้วยจีนจะพบมากคือ
เครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หมิง	 	 (พ.ศ.1911-2187)	 	 และราชวงศ์ชิง		
(พ.ศ.2187-2454)	 	 ซึ่งพบมากที่สุด	 	 โดยเฉพาะในราวพุทธศตวรรษที่		
21	-	22			และครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่		25		อันเป็นช่วงที่จีนและสยาม
มีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างแนบแน่น			ในขณะเดียวกันการค้าของ
ชาติตะวันตกก็ส่งผลให้ระบบเครือข่ายการค้าสายนี้ให้ขยายตัว
มากด้วย
	 ในช่วงสุดท้าย	 คือราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่	 25	 ชุมชน
แห่งนี้พัฒนาถึงจุดสูงสุดคือ	 เป็นสถานีการค้าของอ่าวปัตตานี	 	 มีการ
ตั้งโรงเก็บสินค้าในบางบริเวณ	 โดยเฉพาะแถบเทวาลัยด้านทิศ
ตะวันออกตรงกึ่ งกลางชุมชนซึ่ งพบเครื่องถ้วยสภาพสมบูรณ์
จำนวนมาก	 	 เครื่องถ้วยเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตจากมณฑลฝูเจี้ยน
นอกจากนั้นยังพบว่ามีเครื่องถ้วยเนื้อดินธรรมดาและแบบเนื้อแกร่ง
แต่น่าเสียดายที่เครื่องถ้วยเหล่านี้อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์จนมิอาจ
วิเคราะห์แหล่งผลิตและระยะการผลิตได้ชัดเจน
	 ชุมชนโบราณบ้านบานาเป็นชุมชนที่มีพัฒนาการต่อเนื่องยาว
นานชุมชนหนึ่งในลุ่มน้ำปัตตานี		โดยเริ่มพัฒนาขึ้นในราวพุทธศตวรรษ
ที่		11-	20		ในฐานะเมืองท่าของลุ่มน้ำ		ต่อจากนั้นถึงราวพุทธศตวรรษที่		
21-	25	ก็ได้พัฒนากลายเป็นสถานีการค้าริมอ่าวปัตตานีในที่สุด
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	 ผศ.	 วลักษณ์กมล	 จ่างกมล	 คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร	
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์	 ชั้นปีที่	 3	 ที่
ได้รับรางวัลผลงานการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ดีเด่นอันดับ	 1	 ในชื่อโครงการ	 “วัยใส	 ใส่ใจ	 สวมหมวกกันน็อค”	
(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย-อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา)	 ระดับภูมิภาค	
โดยไดร้บัเงนิรางวลั	5,000	บาท	พรอ้มโลเ่กยีรตยิศ	ภายใตโ้ครงการ	“พลงั
ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนนครั้งที่	2	(RVP-RSC	Power	for	Decade	of	Action	for	Road
Safety	 II)”	 	 ซึ่งได้จัดขึ้นโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จำกัด	ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ทางตั วแทนกลุ่ มนั กศึ กษาได้ เ ดิ นทาง ไปนำ เสนอโครงการ	
ณ	 โรงแรมทวินโลตัส	 	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เมื่อวันที่ 	 1-2
พฤศจิกายน	 2555	 ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ระดับภูมิภาค	 ซึ่งปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ 	 ทางกลุ่มนักศึกษา
จะเดินทางไปยังจั งหวัดนครนายก	 เพื่ อไปนำเสนอโครงการ
แข่งขันในระดับประเทศต่อไป

	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	 SM	 Sains	 Kuala	 Terengganu	 รัฐตรังกานู	 ประเทศมาเลเซีย	 เยือนคณะศึกษาศาสตร์
และ	 โรงเรียนสาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยมี	 ดร.นุวรรณ	 ทับเที่ยง	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขตปัตตานี	 อาจารย์วรภาคย์	 ไมตรีพันธ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และเครือข่าย	 คณะศึกษาศาสตร์	 	 และ	 ผศ.กนก	 จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2555
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	 โครงการจัดตั้ งศูนย์ วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล 	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
วิทยาเขตปัตตานี	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“Novel	Food
Processing:	 Water	 spray	 retort,	 Vacuum	 frying,	 Vacuum
evaporat ion” 	 	 ให้แก่ผู้ เข้าอบรมซึ่ ง เป็นตัวแทนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดปัตตานี	 และใกล้เคียง	 รวม	 33	 คน	 อาทิ	
บริษัทชัยเจริญ	มารีน	 จำกัด,	 บริษัทรอแยล	ฟูดส์	 จำกัด	 (ปัตตานี),	
บริษัทศิรินันท์	 ฟู้ด	 จำกัด	 ,	 บริษัทตอยยีบันฟู้ดส์	 จำกัด	 เป็นต้น	
และจากหน่วยงานราชการ	 เช่น 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	 และ	 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ปัตตานี		เมื่อวันที่	24	-	25	ตุลาคม	2555	ณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล		

	 นายสมชาย	 รัตนคช	 	 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	 นำคณะบุคลากร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	 วิทยาเขตปัตตานี	
ร่วมวางพวงมาลาถวายสดุดี	เนื่องในวันปิยมหาราช	วันที่	23	ตุลาคม	2555

	 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้ งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่ ง เน้นให้ความรู้ เกี่ยวกับการหลักการใช้งาน	 การดูแลรักษาและการประยุกต์
ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารของเครื่องฆ่าเชื้อแบบ	 Water	 spray	 retort, 	 เครื่องทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ	 (Vacuum	 Frying)
และเครื่องระเหยภายใต้สภาวะสุญญากาศ	 (Vacuum	 Evaporation)	 เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมอบรมมีทางเลือกที่ เหมาะสมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 	 และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคในอนาคตได้ 	 โดยมี 	 ดร.ศุภชัย	 ภิสัชเพ็ญ	 อาจารย์จากภาควิชา
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 มอ.หาดใหญ่	 นายณัฐพล	 ไชยคำวัง	 วิศวกรฝ่ายเทคนิค	 จากบริษัท	 โอนเนอร์	 ฟู้ดส์	
แมชชีนเนอรี่	จำกัด	ผศ.ดร.พัชรินทร์	ภักดีฉนวน		และดร.สุธีรา	เสาวภาคย์		เป็นวิทยากรในการบรรยาย	และสาธิตการใช้เครื่องมือ	
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	 นายประมุข	 ลมุล	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลส่วนราชการจังหวัดปัตตานี	 ครั้งที่	 21	 เมื่อวันที่	
9	 พฤศจิกายน	 2555	ณ	 สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จัดโดย	 สโมสรบุคลากร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	เมื่อวันที่	9-19	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา
 อาจารย์จารึก	 	 สระอิส	 นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 	 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ส่วนราชการจังหวัดปัตตานี	ครั้งที่			21		กล่าวว่า		ในอดีตที่ผ่านมา	สโมสรบุคลากร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เล็งเห็นว่าการแข่งขัน
ฟุตบอลส่วนราชการ	 จังหวัดปัตตานี	 	 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สโมสรบุคลากรฯ	 เคยเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ	 อันนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร	 ผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ	 ในจังหวัดปัตตานี	 ได้มีโอกาสรู้จัก	 คุ้ยเคยกัน	 นำไปสู่การประสานงานในการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการ
ต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง	 ๆ	 ขึ้น	ประกอบกับในขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น	ทำให้บุคลากรหรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง	 ๆ	 	ห่างเหิน
หรือขาดการติดต่อสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่ง	 อีกทั้งมีความเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานจึงได้จัดให้มีการแข่งขัน
ฟุตบอลส่วนราชการ	 จ.ปัตตานี	 ครั้งที่	 21	 ประจำปี	 2555	 เมื่อวัน	 9-19	พฤศจิกายน	 2555	ณ	สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 โดยมีส่วนราชการต่างๆ	 ในจังหวัดปัตตานีส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน	 รวม	 16	 ทีม	 โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการจังหวัด
ปัตตานี	 	 อาทิ	 กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค	 4	 ส่วนหน้า	 นำเครื่องบินมาแสดงการโรยตัวนำลูกฟุตบอลลงสู่สนาม	 การแข่งขันฟุตบอล
คู่พิเศษระหว่างทีมรวมดารา	 พบกับ	 ผู้บริหารส่วนราชการ	 จ.ปัตตานี	 และการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่างทีม	 ม.อ.ปัตตานี	 พบกับ
ทีมครูอาชีวะศึกษา	เป็นต้น

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยอุตาระ
(Universiti	 Utara	Malaysia)	 และมหาวิทยาลัยซันเวย์	 ประเทศมาเลเซีย	 (Sunway	University)	 จัดสัมมนานานาชาติ
ว่าด้วยเรื่องนวัตกรรมและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ	สังคม	(1St	International	Conference	on	Innovation	and		Sustainability
หรือ	ICOIS	2013)	ระหว่างวันที่	3-4	เมษายน	2556	ณ	Sunway	Resort	Hotel	and	Spa	กรุงกัวลาลัปเปอร์	ประเทศมาเลเซีย
เพื่อเปิดเวทีให้นักวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั่วโลกนำเสนอผลงานวิจัยสู่ประชาคมโลก
  รองศาสตราจารย์อาหวัง	ล่านุ้ย	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	กล่าวว่า	การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี		2558		ทำให้ประเทศภาคีสมาชิกต่างเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาส
จากการขยายความความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 การเมืองสังคมและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ทำความเข้าใจพื้นฐานแต่ละประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะช่วยให้การดำเนินนโยบายระหว่าง
ประเทศเป็นไปอย่างสอดคล้องกับประเทศคู่สัมพันธ์	ส่งผลต่อการเติบโตและการพัฒนาด้านต่างๆ	ของแต่ละประเทศ		

	 ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้
มีหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 กอปรกับภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นจุด
พบปะของประชาคมอาเซียน	 จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยอุตาระ	 	 และมหาวิทยาลัยซันเวย์	 ประเทศมาเลเซีย	 กำหนดจัดการสัมมนานานาชาติเรื่อง
นวัตกรรมและความ	ยั่งยืนของเศรษฐกิจ	สังคม	(1st	International	Conference	on		Innovation	and	Sustainability	หรือ	ICOIS	2013)	ระหว่างวันที่		3-4	
เมษายน	 2556	ณ	Sunway	Resort	 	 Hotel	 and	 Spa	 กรุงกัวลาลัปเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางด้านวิชาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จากนักวิชาการทั่วโลก	อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของคณะต่อไป
	 รองศาสตราจารย์อาหวัง	 ล่านุ้ย	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 การสัมมนาในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากทั่วโลก
นำเสนอบทความ	ผลงานทางวิชาการ	 จำนวน	 90	 เรื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือภาครัฐและเอกชน	 การเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคเอเชีย	 นวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน	 	 การจัดการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ	 	 ICT	 เครือข่ายทางสังคม	 และอื่นๆ	
ทั้งนี้มีการปาฐกถานาโดย	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	เลขาธิการอาเซียน	ดาโต๊ะ	เซอรี	มุสตาฟา		โมฮัมมัด	(Datuk	Seri	Mustapa	Mohamed)	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ	และนายเฮนริก	พอลเซิล		(Mr.	Henrik	Paulsson)		รองประธานบริษัทอิริคสัน.

ผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี เปิดการแข่งขันฟุตบอล
ส่วนราชการจังหวัดปัตตานี ณ สนามฟุตบอล ม.อ.ปัตตานี

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ ม.อุตาระ และ ม.ซันเวย์ มาเลเซีย เปิดเวทีวิชาการ
นานาชาตินำเสนอผลงานสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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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

015 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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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

016วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


