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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 	 อัครราชกุมารี		
เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ประจำปีการศึกษา	 2554	 	 เมื่อวันที่	 10-12
พฤศจิกายน	 2555	ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติ	 ฉลองสิริราชสมบัติ	 60	 ปี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 โดยมีบัณฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร	 จำนวน	 7,165	คน	แบ่งเป็นวิทยาเขตหาดใหญ่		
จำนวน		4,538		คน		วิทยาเขตปัตตานี		จำนวน	1,594		คน		วิทยาเขตภูเก็ต		
จำนวน		463		คน		วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี		จำนวน		691		คน		และวิทยาเขตตรัง
จำนวน	 	 487	 คน	 แยกเป็นระดับปริญญาตรี	 จำนวน	 6,657	 คน	 	 ระดับ
ปริญญาโท	จำนวน	1,048	คน	ระดับปริญญาเอก	จำนวน	68	คน	ในโอกาส
ดังกล่าว	 ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส	 	 สุวรรณเวลา	 อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	 กราบทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ในรอบปีการศึกษา	 2554	 จำแนกตามพันธกิจหลัก	 ได้แก่
ด้านการผลิตบัณฑิต	 ด้านการวิจัย	 ด้านการบริการวิชาการ	 และด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ดังนี้
  

ด้านการผลิตบัณฑิต  

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
ความสามารถทั้งด้านวิชาการ	 วิชาชีพ	ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม	 จริยธรรม	ยึดถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	 และเป็นผู้ฝักใฝ่ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต	ด้วยการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน	การพัฒนาคุณภาพอาจารย์	 การพัฒนาและประกัน
คุณภาพหลักสูตร	 การประกันคุณภาพการศึกษา	 รวมถึงการบ่มเพาะ
นักศึกษาแบบองค์รวม	 โดยการบูรณาการระหว่างการพัฒนานักศึกษาด้วย
กระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต	ทักษะวิชาการ	และวิชาชีพเข้าด้วยกัน	มีระบบ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาและบัณฑิตในการสอบประเมินวิชาชีพ
มีหลักสูตรนานาชาติ	 หลักสูตรความเป็นเลิศ	 หลักสูตรที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ	 และการเตรียมความพร้อมให้มีสมรรถนะ
สากล	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขและส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ได้มีโอกาสเรียนเสริม	 พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในระดับ

อุดมศึกษา	 และดำเนินการพัฒนาบริการต่างๆ	 ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์	
ที่คำนึงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บริการเอื้อให้มหาวิทยาลัย
สามารถสนองตอบต่อความต้องการของสังคมในระดับมหภาค	ระดับภูมิภาค
และท้องถิ่นภาคใต้	 ทั้งในแง่ของการกระจายโอกาสระดับอุดมศึกษา
การยกระดับมาตรฐานการศึกษาในภาคใต้ 	 และการเป็นศูนย์กลาง
ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างแท้จริง
	 ในปีการศึกษา	 2554	 นี้	 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต่างๆ	รวม		307			สาขาวิชา		เป็นหลักสูตรปริญญาตรี	152	สาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรและและปริญญาโทหรือเทียบเท่า	 96	 	 สาขาวิชา	
และระดับปริญญาเอก	59	สาขาวิชา	มีนักศึกษารวม	38,498	คนคณาจารย์	
2,284	คน	และบุคลากรอื่นๆ		รวม	8,419		คน

ด้านการวิจัย 

	 เป็นภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ เตรียม
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	 มหาวิทยาลัย	 มีการวางระบบเพื่อเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรให้เน้นวิจัยและบัณฑิตศึกษา	 ด้วยการแนวทางพัฒนา
และดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมการวิจัยเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น	 	 ควบคู่
กับการผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย	 	 ผลงานวิชาการ	 นวัตกรรม	 และ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ	 	 สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 	 และร่วม
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัย	 ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานอื่นๆ	 ทั้งในและต่างประเทศประมาณ	 910	 โครงการ	
เป็นเงินประมาณ	 285	 ล้านบาท	 มีผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ที่ยังมีอายุใช้งาน	จำนวน	 	29	 	ผลงาน	มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไป
ใช้ประโยชน์	 ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	 จำนวน	 436	 ชิ้น	 มีผลงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
จำนวน	 1,055	 เรื่อง	 มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ	 หรือวารสารที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล	 TCI	 จำนวน	 65	
เรื่อง	 มีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	 ได้แก่	 ฐานข้อมูล	 ISI

05 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ดังได้กราบทูล
พระกรุณามาโดยสังเขปนี้	 นับว่าก้าวหน้าไปด้วยดี	 ในปีการศึกษา	 2554
มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอนและมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 7,773	 คน	 แบ่งเป็น
ปริญญาเอก	 64	คน	 	ปริญญาโท	 1,048	คนและ	ปริญญาตรี	 	 6,657	คน
สำหรับปีพุทธศักราช	 2555	 นี้	 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย	 ปริญญา
บริหารธุ รกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 	 แด่สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์ 	
พระบรมราชินีนาถ	 มอบปริญญากิตติมศักดิ์ 	 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้ทำ
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ	 3	 รายและมหาวิทยาลัยได้ทำการ
คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์	 1	 ราย	อาจารย์ตัวอย่างในด้าน
ต่างๆ	8	ราย	และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น		เลาเกเซ่นอนุสรณ์		1	ราย		ดังนี้

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์		พระบรมราชินีนาถ		ทรงริเริ่มโครงการศิลปาชีพ
เพื่อให้ราษฎรในชนบทใช้เวลาว่างจากการทำไร่นามาทำหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม
ดว้ยการนำวสัดทุีห่างา่ยและมอียูแ่ลว้ในทอ้งถิน่ประดษิฐเ์ปน็เครือ่งใชต้า่งๆ			เพือ่
เพิ่มพูนรายได้	พระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นกองทุนก่อตั้ง
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านมาจำหน่ายและ
โปรดให้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ไปทั่วโลก	ปัจจุบันมีโครงการศิลปาชีพ
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในมูลนิธิมากถึง	 34	 โครงการพระองค์ทรงเป็น
แบบอย่างในการส่งเสริมและรักษางานศิลปหัตถกรรมของไทยให้แพร่หลาย
และเป็นที่ยอมรับระดับโลก	 นอกจากนี้ 	 ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียน
การสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆ	 พระองค์ทรงคัดเลือกลูกหลานชาวไร่ชาวนา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่ได้เป็นแรงงานหลักของครอบครัวมาฝึกฝนงาน
ศิลปาชีพ	เพื่อกลับไปประกอบอาชีพในถิ่นบ้านเกิด
 โครงการศิลปาชีพ	นับเป็นต้นธารของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวบ้านในระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง	
และแสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพในองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล
ด้วยพระปรีชาสามารถและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงาน
ศิลปาชีพ	 ด้วยพระวิริยะอุตสาหะครอบคลุมทั้งด้านการบริหารคน	 (Man)
การบริหารวัสดุ	(Material)	การบริหารเงิน	(Money)	และการบริหาร	(Management)
 เนื่องในศุภวาระมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้า	พระบรมราชินีนาถ	ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	 80	 พรรษา	 ในพุทธศักราช	 2555	 สภามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	สำนึกในพระปรีชาสามารถด้านบริหารธุรกิจ	และพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงช่วยสร้างงาน	สร้างอาชีพและทรงช่วยให้คนชนบท
สามารถพึ่งพาตนเองได้	จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น	ซึ่งเป็นการยกระดับการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ							นบัเปน็พระมหากรณุาธคิณุตอ่พสกนกิร
ชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม	 ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์		พระบรมราชินีนาถ	เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ	ตลอดจน
เพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป
 

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ

จำนวน	388	 เรื่อง	ฐานข้อมูล	Scopus	จำนวน	494	 เรื่อง	และมีผลงานวิจัย
และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ	 	 เช่น	 ศาสตราจารย์
ดร.สุทธวัฒน์	 เบญจกุล	 	 ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี	 2554
จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์	
รองศาสตราจารย์	 ดร.เพริศพิชญ์	 	 คณาธารณา	 	 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช	 ประจำปี	 2554	 จากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 รองศาสตราจารย์ 	 ดร.รุ่ งนภา	 ศรีชนะ
ได้รับรางวัลทะกุจิ	 ประเภทนักวิจัยดีเด่น	 ประจำปี	 2554	 จากสมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย	เป็นต้น	

ด้านการบริการวิชาการ 

  

	 การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย	 โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและการเรียนการสอน
มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	 ตามความถนัดและความ
เชี่ยวชาญ	 เป็นการบริการทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน	 องค์การอิสระ
องค์การสาธารณะ	 ชุมชนและสังคมโดยกว้าง	 ในลักษณะการเป็นวิทยากร
เป็นที่ปรึกษา	 จัดอบรมสัมมนาประชุมวิชาการ	 บริการด้านสุขภาพ
สำรวจวิเคราะห	์บริการทดสอบตรวจสอบบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ในปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยโดยคณะและหน่วยงานต่างๆ	 ได้ให้บริการวิชาการ
ทั้งแบบให้เปล่าแก่ผู้ด้อยโอกาส	และแบบเก็บค่าบริการ	 โดยในปีที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม	 โครงการบริการวิชาการ	 จำนวน	 446	 โครงการ
งานบริการวิชาการที่สำคัญ	 	 เช่น	 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
อาชีพแก่ชายและหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย	 โครงการ
พัฒนาชุมชนประมงต้นแบบนำร่อง	 โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
บริเวณบ้านหัวแหลม	 (ฝั่งกระโจม)	 โครงการจัดทำแผนที่และฐานข้อมูล
การจัดทำทุ่นและเครื่องหมายแนวเขตเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่อ่าวไทย
ตอนล่างและทะเลสาบสงขลา	 โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา
และพัฒนาในพื้นที่ เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 	 และการจัดงาน
ม.อ.วิชาการ	 (PSU	open	week)	นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ที่ทุ่มเทให้บริการรักษาพยาบาล	และพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ	ในฐานะสถาบัน
ทางการแพทย์ที่รักษาพยาบาลโรคซับซ้อนในระดับตติยภูมิ	 เป็นที่พึ่งพิง
และเป็นความภาคภูมิใจของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในภาคใต้	 และผู้ป่วยที่มี
ปัญหาในการรักษาวินิจฉัยจากทุกจังหวัดในภาคใต้	 	 ปัจจุบันมีจำนวน
เตียงที่ให้บริการรักษาพยาบาล	 855	 เตียง	 ให้บริการผู้ป่วยนอก	 	 850,000	
ราย/ปี	 และผู้ป่วยใน	 34,000	 ราย/ปี	 ขณะเดียวกันยังมีโรงพยาบาล
ทันตกรรมที่ให้บริการรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป	 และเป็น
โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคในช่องปากแห่งเดียวในภาคใต้	
ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางคลินิก	และสถานที่ฝึกงาน
ทางคลินิกของนักศึกษาสามารถให้บริการผู้ป่วย	87,000	ราย/ปี	รวมทั้งมีงาน
บริการด้านสุขภาพอีกหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	ศูนย์บริการ
สุขภาพช่องปากชุมชนเมือง	โครงการทันตกรรมสาธารณสุขชนบทภาคใต้เป็นต้น

ด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัย	 สนับสนุนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นภารกิจหลัก	 1	 ใน	4	ข้อของมหาวิทยาลัย	 	มีการดำเนินภารกิจด้านนี้
อย่างต่อเนื่องโดยมีการศึกษา	 วิจัย	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 พัฒนาและถ่ายทอด
วัฒนธรรม	 เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม	 และสร่างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้งเชื่อมโยงงาน
ด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู้พร้อมกับขยายกิจกรรมให้มี
ความหลากหลาย	 	 สร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและในชุมชน	 	 และการพัฒนารักศึกษาด้วยกระบวนการ
ทางวัฒนธรรม	 	 ตลอดจนการบูรณาการกับภารกิจอื่นๆ	 ของมหาวิทยาลัย	
ตัวอย่างงานดังกล่าว	 ได้แก่	 การพัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ
หัตถกรรมท้องถิ่น	 การจัดการองค์ความรู้วัตถุทางวัฒนธรรมอย่างมี
ส่วนร่วมของปราชญ์ท้องถิ่น	 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเขตสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ไทย	(IMTCT)	การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัยการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น

06วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)

พระไพศาล  วิสาโล

	 พระไพศาล	 วิสาโล	นามเดิม	 ไพศาล	 วงศ์วรสิทธิ์	 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุคะโตเคยเป็น
ผู้บูรณะวัดป่าสุคะโต	 ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่กำลังถูกบุกรุกทำลาย	ด้วยการร่วมมือกับคณะสงฆ์
วัดป่ามหาวัน	 ปกป้องดูแลอนุรักษ์ป่าภูหลง	 โดยนำหลักการทางพระพุทธศาสนามาโน้มน้าวจิตใจชาวบ้าน
ให้ร่วมกับพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่า	 นอกจากการต้องอุทิศแรงกายไปกับการรักษาผืนป่าและเทศนาให้กับ
ชาวบ้านแล้ว	 พระไพศาล	 วิสาโล	 ยังอุทิศตนในการปลูกฝังแนวคิดแห่งสันติวิธี	 ให้กับชาวบ้าน	 เพื่อ
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
	 พระไพศาล	วิสาโล	เป็นพระนักคิด	นักธรรมวิทยากร	นักวิชาการ	นักเขียน	นักปฏิบัติ	และมีผลงานที่เป็น
คุณูปถัมภ์ให้กับพระพุทธศาสนา	งานเขียนของท่าน	ก็จะถูกตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ	ทั้งคอลัมน์ประจำในวารสาร	
หนังสือเล่ม	เช่น	“เป็นมิตรกับความเหงา”	“สุขทุกลมหายใจ”	“น้ำใส	ใจเย็น	เติมน้ำใจให้ชีวิตสงบเย็นและเป็นสุข”
เป็นต้น	 หรือตอบปัญหาธรรมะทางสื่อเว็บไซต์	 อีเมล์	 จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและเป็นที่ยอมรับในฐานะ
ผู้ประยุกต์ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้เกิดเครือข่ายจิตอาสา	 รวมทั้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
ทางปรัชญาและศาสนา	พระไพศาล	 วิสาโล	 ได้รับรางวัล	 “ชูเกียรติ์	 อุทกะพันธุ์”	 สาขาปรัชญาและศาสนา	
จากผลงานหนังสือ	 “พุทธศาสนาไทยในอนาคต	 :	 แนวโน้มและทางออกจากวิกฤติ”	 ในปี	 พ.ศ.	 2548	 รางวัล
“ศรีบูรพา”	รางวัล	“นักเขียนอมตะ”	และรางวัลเกียรติยศ	“คนค้นฅนอะวอร์ด”	ในปี	พ.ศ.	2553

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา

	 ศาสตราจารย์(พิเศษ)	 ดร.อัมมาร	 สยามวาลา	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็น
ปูชนียบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์
เป็นผู้เชี่ยวชาญในทางวิชาการที่โดดเด่นทางเศรษฐศาสตร์ในด้านการพัฒนาและเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่อง	 กลไกการผลิตและการค้าในตลาดข้าวและพืชผลสำคัญต่างๆ	 รวมถึงการศึกษาผลกระทบ
จากนโยบายของภาครัฐที่มีต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในชนบท	 เคยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์	 และเป็นนักบริหารในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ	 เป็นผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเกษตรและพัฒนาชนบท	 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย(TDRI)	 ประธานสถาบันวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศไทย	และนักวิชาการเกียรติคุณ	สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
	 ศาสตราจารย์(พิเศษ)	 ดร.อัมมาร	 สยามวาลา	 มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพชั้นนำในระดับ
นานาชาติ	 ซึ่งมีคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมจำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยผลงาน	 ได้รับการยกย่องจาก
สถาบันต่างๆ	 อาทิ	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติ	 สาขาเศรษฐศาสตร์	 จากสภาวิจัยแห่งชาติ	 รางวัล	 Sir	 John	Crawford	 Exchange	Award
สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร	 จาก	 Australian	 Agriculture	 Economics	 Society	 และ	 Australian
Council	 for	 International	 Agricultural	 Research	 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม(ร่วมกับวิโรจน์	ณ	 ระนอง)
สาขาเศรษฐศาสตร์	เรื่อง	“ประมวลความรู้เรื่องข้าว”	จากสภาวิจัยแห่งชาติ

 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดร. พอล เจ เจ เบทส์ (Dr. Paul J. J. Bates)

	 ดร.พอล	เจ	เจ	เบทส์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสถาบัน	Harrison	Institute	เป็นผู้นำองค์กร
และดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันในการส่งเสริมงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในกลุ่มประเทศในเขตร้อน	 เป็นนักอนุกรมวิธานระดับโลกและเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่คน
ของโลกที่เป็นนักอนุกรมวิธานแอลฟ่า	 ดร.พอล	 เบทส์	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านอนุกรมวิธาน	 โดย
การทุ่มเทเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านนี้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ	 ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษา
ในสถาบันของประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	 ในงานอนุกรมวิธานของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 ได้ดำเนินการวิจัยและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ	 ประสานงานกับกลุ่มอนุรักษ์	 และถ่ายทอดความรู้ด้านอนุกรมวิธานผ่านสื่อต่างๆ	 มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติกว่า	100	เรื่อง	และหนังสือ	2	เล่ม	ซึ่งถูกใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวาง
	 ที่ผ่านมา	ดร.พอล	 เบทส์	 ได้จัดการประชุมนานาชาติและการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนมาก	 รวมถึง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัย	Texas	Tech	ประเทศสหรัฐอเมริกา	จัดประชุมนานาชาติ
ด้านค้างคาวเป็นครั้งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย	
Afro-Asian	Taxonomy		ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า	150	คนจาก	46	ประเทศ	กระทั่งปี	2543	ดร.พอล	เบทส์	ได้เริ่ม
ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา	 50	 พรรษา	 สยามบรมราชกุมารี	 และภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ
เมื่อปี	2548

07 วารสารข่าว ศรีตรัง
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ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปี 2555  ณ วิทยาเขตหาดใหญ่





รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ วศินานุการ 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 นพ.ประเสริฐ	 วศินานุการ	 	 เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์
และมีผลงานในการผ่าตัดช่องท้องในระดับดีมากเป็นที่พึ่งของแพทย์ทุกสาขาในการให้คำปรึกษาทั้งก่อน
และหลังผ่าตัด	 ได้ให้ความช่วยเหลืองานทางด้านศัลยกรรมในโรงพยาบาลต่างๆ	 นอกจากโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์	 	 เป็นบุคคลที่ริเริ่มวางแผนการผลิตศัลยแพทย์เพื่อออกไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ภาคใต้	 ประกอบกับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้ผ่านการรับรองจาก
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย	 	 แพทย์ทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมที่ภาควิชา
ศัลยศาสตร์จะได้คำแนะนำให้ไปบรรจุปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลทั่วภาคใต้	 ผลผลิตจากแนวคิดนี้เป็นการ
แก้ปัญหาให้กับงานศัลยศาสตร์ของแพทย์ในภาคใต้และของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน		

รางวัลอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2555

ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
	 	 	 	 	 	 ดร.	 กฤษณพงศ์	 	 กีรติกร	 	 หลังเกษียณอายุราชการได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ตั้งแต่ปี	 2549	 จนถึงปัจจุบัน	นับเป็นบุคคลที่ได้พัฒนาการถ่ายทอดความรู้
ในสาขาพลังงานและด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรังสีอาทิตย์	 ด้านเซลล์แสงอาทิตย์	 และด้าน
วัสดุศาสตร์	 โดยเน้นให้ลูกศิษย์ศึกษาด้วยพัฒนาการของกระบวนการคิดให้มีความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้	 	 ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานเป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาวิจัยทางด้านพลังงานหมุนเวียน
ทางด้านการวัสดุและการประยุกต์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องกว่า	 40	ปี	 	 มีผลงานทางวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติกว่า	 200	 เรื่อง	 นับว่าเป็นผู้มุ่งมั่นให้ความรู้อย่างแท้จริงแม้ใน
ระหว่างดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 	 และขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	 กระทั่งเกษียณอายุราชการ	 ก็ยังคงสอนหนังสืออย่างต่อเนื่องและได้ฝึกให้นักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมสอนกับอาจารย์ 	 สอนให้อาจารย์รุ่นน้องได้ เรียนรู้การทำงาน
บริการวิชาการ	 การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม	 เน้นเสมอให้ลูกศิษย์	 เพื่อร่วมงานรุ่นพี่และรุ่นน้องเป็นคนเก่ง
และคนดี	และให้บุคคลเหล่านี้สอนลูกศิษย์ต่อๆ	กันไป.	

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีโครงการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย	 เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี
รับผิดชอบ	 เอาใจใส่ต่อกิจการนักศึกษา	 และประพฤติปฏิบัติตนดีงาม	 เหมาะสม	 เป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป	 นอกจากนั้น	 ยังมีการคัดเลือก
ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน	 	 รวมทั้งคัดเลือกผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยใน	3	สาขาประกอบด้วย	สาขาการประดิษฐ์	 สาขาการวิจัย
และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 ซึ่งอาจารย์ตัวอย่าง	 อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่และเจ้าของผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้เข้ารับ
พระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัย	 รับรางวัลจากมูลนิธิมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 และรับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ 	 ซึ่งในปี	 2555	 นี้ 	 มีผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ได้แก่

รองศาสตราจารย์ นพ.ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม คณะแพทยศาสตร์

	 เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ มี จิ ต วิ ญญ าณข อ ง
ความเป็นครูสูง	 ใส่ใจนักศึกษาและสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาทุกครั้งที่มีโอกาส	
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ดี	 สอนเรื่องที่เข้าใจยาก
ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย	 อีกทั้งยังมีความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมาบูรณาการกับ
การสอนและการวิ จั ยอยู่ ตลอดเวลาพร้ อม

สอดแทรกคุณธรรม	 จริยธรรมในกระบวนการสอน	 นอกจากนี้ยังเป็น
ผู้ที่วางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ์และทุกบทบาทควบคุมอารมณ์
ได้ดี	 ให้เกียรติทุกคนที่อยู่รอบข้าง	 มีน้ำใจอันประเสริฐ	 หมั่นสอบถาม
ดูแล	 เอาใจใส่ 	 รองศาสตราจารย์ 	 นพ.ธีรสาส์น	 นอกจากมีความ
โดดเด่นในเรื่องการสอนแล้ว	 ยังเป็นแบบอย่างในเรื่องการครองตน
สามารถแก้ไข	สถานการณ์ปัญหาต่างๆ	ได้อย่างมีสติ

อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในศาสตร์ของตน	 โดยใช้ประสบการณ์
จริงในการสอนเชื่อมโยงความรู้กับเหตุการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำวันสอนเรื่องที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่อง
ที่เข้าใจง่าย	 เป็นกันเองกับนักศึกษาและจำชื่อ
นักศึกษาได้ทุกคน	มีจริยธรรมรวมทั้งจรรยาบรรณ
วิชาชีพในขณะสอนอย่างสม่ำเสมอและปลูกฝังให้

นักศึกษาได้ทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์	 โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์
ที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับในด้าน
วิชาการในระดับสูงสุดของวิชาชีพคือ	 ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิศวกร
ให้เป็น	 “วุฒิวิศวกร”	 ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดของวิชาชีพวิศวกร
และเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

	 เ ป็ นผู้ มี ค ว าม โดด เด่ น ในภา รกิ จ
ด้านวิจัย	 สามารถใช้ความรู้ความสามารถและ
ค ว าม ข ยั น หมั่ น เ พี ย ร ส ร้ า ง ผ ล ง า นที่ เ ป็ น
ประโยชน์และหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง	 นับได้ว่าเป็นผู้นำในด้านงานวิจัย
ในด้านการเรียนการสอน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร .สอาด	 ริ ยะจันทร์ 	 มีความโอบอ้อมอารี

รับผิดชอบต่อนักศึกษา	มีการวางแผนการสอน	 การถ่ายทอดวิทยาการ
สมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี 	 และมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับ
เพื่อนร่วมงานเสมอมา

อาจารย์ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 เป็นบุคคลที่สร้างผลงานที่มีความ
โดดเด่นและมีผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้าง
เป็นผู้ที่ ให้ความทุ่มเทกับการบริการวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม	 มีความรู้และประสบการณ์
ด้านวิชาการทั้งด้านนิเวศวิทยาประมงการเพาะ
เลีย้งสตัวน์ำ้ชายฝัง่	และความรูท้างดา้นการพฒันา
ชุมชนแบบบูรณาการ	 โดยเฉพาะช่วยให้ชุมชน

ประมงพื้นบ้านสามารถนำความรู้มาประยุกต์เป็นงานบริการวิชาการได้
อย่างสมบูรณ์	ได้รับการยอมรับในการเป็นผู้บริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	 ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 โดย
เฉพาะการให้บริการทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางด้าน
ทรัพยากรประมง	 การประมง	 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน	 นำไป
สู่การขยายผลและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ	ในประเทศ	และกำหนดลงใน
แผนพัฒนาชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้

อาจารย์ตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์สมโภชน์ เกตุแก้ว คณะศิลปศาสตร์

	 เป็นผู้มีความรู้ 	 ความสามารถเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงวิชาการสาขา
นาฏศิ ลป์ และการแสดง เป็ นผู้ ก่ อตั้ ง สาขา
การแสดงร่วมวางหลักสูตรให้แก่มหาวิทยาลัย
และ พัฒนาการแสดง โขนของมหาวิ ทยาลั ย
จนเป็นที่ประจักษ์	 ทั้งยังสนับสนุนงานด้านศิลปะ
การแสดงอย่างต่อ เนื่ อง 	 อาจารย์สมโภชน์

ทำกิ จกรรมด้ านทำนุบำรุ งศิ ลปวัฒนธรรมให้แก่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ตั้งแต่ปี	 2544	 มีแผนงานหรือโครงการไม่น้อยกว่า
30	 โครงการต่อปี	 มีความตั้งใจ	 มุมานะและอุทิศเวลา	 ฝึกฝนนักศึกษา
ทั้ ง ในและนอกเวลาราชการอย่างไม่ เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่ อย
นอกจากภาระหน้ าที่ ในการฝึกสอนการแสดงแล้ ว ในบางครั้ ง
อาจารย์สมโภชน์	 ยังเป็นผู้แสดงเองด้วยความรู้ความสามารถของ
อาจารย์สมโภชน์	 ทำให้ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำการดำเนินงาน
ด้านศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่เผยแพร่ทั้งใน
และต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์  นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 

คณะแพทยศาสตร์

	 เ ป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ค ร อ บ ค ลุ ม
เหมาะสมทั้งด้านความเป็นอาจารย์และด้านวิจัย
มีความรู้ความสามารถความวิสาหะและอุทิศตน
มี ก า รวา งตั วและมี มนุษย์ สั มพั นธ์ อั นดี กั บ
ทุกกลุ่มคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นต่อ
นักศึกษา	 เพื่อนอาจารย์	 บุคลากรส่งผลให้คน
รอบข้างมีความสุขที่ได้ประสานและร่วมงานด้วย

เป็นตัวอย่างของแพทย์	 ที่มีความพยายามในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ	 ของนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ	 ร่วมวิจัยทางการแพทย์ส่งผลให้
มีผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่วงการแพทย์	 เรียกได้ว่ามีความ
โดดเด่นเห็นสมควรเป็นแบบอย่างแก่อาจารย์ในการประพฤติปฏิบัติตน
อย่างมีความมานะพยายามโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง	
รวมถึงเป็นแบบอย่างแก่อาจารย์เรื่องวิถีปฏิบัติครบถ้วนในภารกิจ
ทั้ง	4	ด้าน

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย 

(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.รุ่งนภา	มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี	 Impact	 Factor
สูงอย่างต่อเนื่องมีความร่วมมือกับนักวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศก่อให้เกิดเครือข่ายการวิจัย
ที่เข้มแข็ง	 คิดค้นงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์	 เช่น
การพัฒนาอุปกรณ์ประกอบเครื่องวัดความต้าน
ทานไฟฟ้าเมกกะโอห์มเพื่อตรวจสารก่อมะเร็ง

ประเภทฮาโลอะซิติกแอซิดในน้ำที่มีความไวสูงและสามารถตรวจสาร
ก่อมะเร็งประเภทฮาโลอะซิติกแอซิดในน้ำโดยใช้ปริมาตรน้ำน้อยๆ	 ได้
วิจัยเกี่ยวกับพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลชนิดหลายตัวพิมพ์	
เพื่ อให้การออกแบบระบบนำส่งยาสามารถนำส่งได้หลายชนิด
ในเวลาเดียวกันได้	ฯลฯ	อีกทั้งยังได้รับรางวัลทะกุจิ	ประเภทนักวิจัยดีเด่น
ประจำปี	2554	จาก	Thai	Society	for	Biotechnology	ได้รับรางวัลผลงาน
การประดิษฐ์คิดค้น	ประจำปี	 2555	 ระดับดี	 จากสภาวิจัยแห่งชาติและ
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่	 ปี 	 2544	 จากมูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์

	 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ที่มีปัจจัย	 Impact	 Factor	 สูงอย่างต่อเนื่อง
ได้ดำเนินการวิจัยที่มีผลกระทบต่อสาธารณสุข
ทั้งในระดับภูมิภาคภาคใต้	 ระดับประเทศ	 และ
ระดับนานาชาติ	 โดยเน้นทำวิจัยที่นำไปสู่การ
พัฒนาสุขภาพที่ดีของหญิงตั้งครรภ์และทารก
ปริกำเนิด	 อนามัยการเจริญพันธุ์และโรคที่มีผล

กระทบสำคัญด้านสาธารณสุข	 ร่วมกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ข้อมูลการแพทย์เชิงประจักษ์อย่าง	 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ให้
กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคตและเป็นนักวิจัย
ที่ เป็ นกำลั งสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ ในการสร้ า งนั กวิ จั ย
สร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	และเป็นผู้ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิต
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเด่น	ประจำปี	2554	จากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือสกว.

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 ได้แก่

011 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



นักศึกษาม.อ.ปัตตานี	 ที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่ขาดการดูแลระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน	ส่งผลต่อการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย”

 นางสาวนิเสาะ สาและอุเซ็ง 	บัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 กล่าวว่า
ปัจจุบันเปิดธุรกิจส่วนตัวด้านขายรถมือสอง	 	 เป็น
งานอิสระที่เราเป็นเจ้านายเอง	ซึ่งตรงกับสาขาวิชา
ที่ได้เรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์	 เน้นศึกษา
หลักการศึกษาเศรษฐศาสตร์	เศรษฐกิจไทย	ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ		ความรู้ที่ได้รับมาจาก
อาจารย์นั้นสามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้อย่างมาก

แต่ทั้งนี้อยากให้อาจารย์ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน		ได้ปฏิบัติจริง		เพราะทฤษฎีบางอย่างไม่อาจนำไปใช้ได้จริง

 นายอิลฮัม  เจ๊ ะนิ 	 	 บัณฑิตคณะ
วิทยาการสื่อสาร		กล่าวว่า	รู้สึกภาคภูมิใจที่ประสบ
ความสำเร็จทั้งการเรียนถึงแม้ว่าจบไปแล้วจะ
ไม่ได้ทำงานตามที่เรียนมา	 ปัจจุบันทำงานเป็น
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์	 ที่บริษัทแห่งหนึ่ง		
แต่ความรู้ที่ได้รับจากคณาจารย์สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับการทำงานได้	 โดยเฉพาะการทำ
กิ จ ก ร รม ในมหาวิ ท ย าลั ย 	 เ ป็ น ก า ร เ ส ริ ม

ประสบการณ์สำหรับการทำงาน	ฝึกให้ตนมีความรับผิดชอบ	การทำงาน
เป็นทีม	 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 เหล่านี้ไม่มีในทฤษฎี	 แต่ต้องหา
ประสบการณ์เองจากการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย		
	 “ตน	 มีความรู้สึกกังวลในคุณภาพของนักศึกษา	 ม.อ.ปัตตานี
โดยส่วนใหญที่จะลดน้อยลง	 ขอฝากคณาจารย์ทุกท่านอย่าเพิ่งท้อกับ

การพัฒนาระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารา	และมีรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับยางพาราอีกจำนวนมาก	 เช่น	 โครงการการจัดการให้น้ำ
ต้นยางพาราเพื่อเพิ่มการกรีดยางในช่วงหน้าแล้ง	 โครงการทดสอบระบบ
กรีดสองหน้ากรีดแบบสลับในสวนยางพาราของเกษตรกรที่จังหวัดสงขลา
โครงการปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา	เป็นต้น

3. สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลงาน	มหกรรมศิลปวัฒนธรรม	
เจ้าของผลงาน	สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

	 	 	 	 ผลงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเป็น
ผลงานการสร้างคุณค่าแหล่งเรียนรู้ร่วม
ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่แสดงให้เห็น
ถึ งคุณค่ าและประโยชน์ ของความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม	ที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรม	 ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเช่น	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแต่ละวิทยาเขต	หน่วยงานราชการและ
เอกชนในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง	 กลุ่มหัตถกรรม	 ผู้ผลิต
และจำหน่ายสินค้า	 OTOP	 ผู้บริหาร	 คณะครู	 อาจารย์และนักเรียน
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 ฯลฯ	 โดยมุ่งเน้นให้ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและเข้าใจ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลที่มีวิถีชีวิตและความเชื่อที่แตกต่างกัน
สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่าง	และอาจารย์ตัวอย่าง
รุ่นใหม่ 	 ประจำปี 	 2555	 ได้รับเงินรางวัลจากมูลนิธิมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์จำนวน	 20,000	 บาท	 และได้เข้ารับโล่เกียรติยศและ
ประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ประจำปี	 2555	
เมื่อวันที่ 	 10-12	 พฤศจิกายน	 2555	 และเจ้าของผลงานดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแต่ละด้านได้รับเงินรางวัลจาก
มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จำนวนรางวัลละ	 20,000	 บาท
และเข้ารับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์	
ประจำปี	2555	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2555

1.สาขาการประดิษฐ์ 

ผลงาน	ระบบไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน	
เจ้าของผลงาน	รองศาสตราจารย์กำพล	ประทีปชัยกูร	และคณะ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์

		 ผลงานระบบไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบ
สองขั้นตอนเป็นผลงานคิดค้นทางด้านพลังงานที่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาพลังงานของประเทศ	สามารถนำไป
ผลิตและใช้ประโยชน์ ได้จริ ง 	 ใช้หลักวิชาการ
ในระดับสูงในการประดิษฐ์และเป็นผลงานที่ได้
รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย

2.สาขาการวิจัย 

ผลงาน	การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย	
เจ้าของผลงาน	รองศาสตราจารย์	ดร.เพริศพิชญ์	คณาธารณา
คณะวิทยาศาสตร์

		 ผลงานวิจัยเรื่อง	 “การพัฒนาเทคนิค
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย”	 มีการทำวิจัยที่
ต่อเนื่องยาวนาน	 ด้วยความวิริยะอุตสาหะ	 ถึง
30	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2526-2555	ได้รับการสนับสนุน
ทุนจากทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศมี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	 ได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศ

ผลงาน	การจัดการสวนยางพารา	
เจ้าของผลงาน	รองศาสตราจารย์	ดร.สายัณห์	สดุดี	และคณะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

		 ผลงานวิจัย 	 “การจัดการสวนยาง
พารา”	ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายใน
ประเทศหลายหน่วยงาน	 เป็นผลงานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศ	 โดยเฉพาะในภาคใต้	 โดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง

ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555

จากใจบัณฑิตสงขลานครินทร์ ปัตตานี  
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มีนักศึกษาสาขาดังกล่าวรวม	 50	 คน	 ผ่านไปสักระยะคงเหลือ
นักศึกษา	19	คน	และสำเร็จการศึกษาเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เพียง	 8	 คน	 	 ทั้งนี้คณาจารย์มีความพร้อม	 มีความรู้ความสามารถ
ในการสอนนักศึกษา	 แต่นักศึกษาเองที่ รับความรู้ เ ข้ า ไปไม่ ได้ 	
จึ งทำให้มีความรู้ สึกว่ าระดับความรู้ 	 ระบบการศึกษาระดับชั้น
มั ธยมศึกษาของนัก เรียนที่ เ ข้ ามาศึกษาต่อที่ วิทยาเขตปัตตานี
มีเพียงพอหรือไม่	 	 เป็นไปได้ทางรัฐบาลควรเข้ามาดูแลระบบการศึกษา
ของนักเรียน	 และครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้ งแต่ระดับพื้นฐาน
เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

 นายณัฐวุฒิ บุญจังหนู 	บัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 กล่าวว่า	 วันนี้
เป็นวันที่มีความสุขมากที่สุดที่เห็นรอยยิ้มของพ่อ
กับแม่	ภาคภูมิใจที่ตนเองฝ่าฟันอุปสรรคการเรียน
อุปสรรคชีวิตในรั้วสงขลานครินทร์ 	 วิทยาเขต
ปัตตานี 	 มาได้ 	 4 	 ปี เต็ม	 	 ที่ผ่านมามีความ
ประทับใจวิทยาเขตปัตตานีเป็นอย่างมากทั้งเรื่อง

ความรู้ที่ ได้ รับจากคณาจารย์ที่ ให้ เต็มที่ 	 ความเป็นอยู่ที่มีความ
หลากหลายแต่พวกเราก็ ไม่แตกแยกตามสภาพสังคมของพื้นที่
ที่ เปลี่ยนไป	 “สงขลานครินทร์	 ปัตตานี”	 มีความเป็นเอกภาพของ
ลูกพระบิดา	 	 รุ่นพี่รุ่นน้องมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน	 ปัจจุบันตน
ทำงานเป็นครูสอนนัก เ รี ยน 	 ซึ่ ง ไม่ตรงกับสาขาวิ ชาที่ จบ 	 ไม่มี
ใบประกอบวิชาชีพครู	 แต่โรงเรียนหรือสถานประกอบการให้โอกาส
2	 ปี	 เพื่อสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู	 การเป็นครู	 ทำให้ตนรู้สึกถึง
ความรู้สึกของคณาจารย์ทุกท่านที่มหาวิทยาลัยที่เคี่ยวเข็ญให้นักศึกษา
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่	 	 ทำให้ตนมีความอดทนกับนักเรียนมากขึ้น
	 “อยากให้น้องๆ	ที่กำลังศึกษา	อย่าสนใจแต่เรื่องเรียนอย่างเดียว
ควรทำกิจกรรมบ้าง	 เพราะเป็นสิ่ งที่ปลูกฝังให้รู้จักการแบ่งเวลา
การเข้ากับผู้อื่นได้	 ทำงานเป็น	 จึงมีคติประจำใจตลอด	 4	 ปี	 ที่เป็น
ลูกพระบิดา	คือ	การเรียนทำให้คนมีงานทำ	กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น”

 นายณัฐกิตต์  แก้วทอน	บัณฑิตคณะ
รัฐศาสตร์	 กล่าวว่า	 ดีใจยิ่งกว่าได้แต่งงานอีก	
และปลาบปลื้มเป็นที่สุดในความสำเร็จซึ่งเป็น
ก้าวแรกของชีวิต		ตนเป็นนักศึกษาที่เรียนมากกว่า	
4	ปี	แต่ได้อะไรจากรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มากทั้งด้านความรู้จากคณาจารย์	 	 สามารถนำ
มาใช้ในท้องถิ่นได้	 โดยเฉพาะพื้นที่	 3	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องการบุคคลเป็นสื่อกลางในการสร้าง
ความเข้าใจอันดีเป็นที่ตั้ง	 และการร่วมกิจกรรมทั้งระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย	 ต้องขอบคุณพี่ๆ	 ที่ให้โอกาสในการทำกิจกรรม	 เพราะ
สิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ตนเองจบช้า	 แต่ตนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
รู้จักความรับผิดชอบมากขึ้น	 รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุขท่ามกลางสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้					
	 “อยากบอกสำหรับน้องๆหลายคนที่กำลังตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท	 ว่าถ้ามีกำลังพอในเรื่องของทุนทรัพย์ควรจะศึกษา
เพิ่มเติม	 เพราะจะทำให้เรามีความรู้ที่กว้างขึ้น	 การเรียนต่อนั้นเราต้อง
ตอบตัว เองให้ ได้ว่ า เรียนไปเพื่ ออะไรค่ะ 	 ถ้า เรียนเพื่ อให้ ได้วุฒิ
ปริญญาโทเพียงเพื่อเห็นคนอื่นเรียนกันนั้นก็ไร้ประโยชน์	 แต่ถ้าเรียนแล้ว
นำมาต่อยอดงานที่ทำให้มีคุณภาพมากขึ้น	 ชีวิตหน้าที่การงานของเรา
ก้าวหน้าขึ้นก็ควรจะเรียน”

 นายมูฮำหมัดฟูอาร์ด  อับดุลเล๊าะ  
บั ณ ฑิ ต ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 	 ก ล่ า ว ว่ า
ตนรับงานเป็นฟรีแลนส์ 	 ทั้ งงานถ่ายภาพนิ่ ง
วิดีโอ	 และงานตัดต่อตามสาขาที่จบคือสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาแน่นอนว่าบัณฑิตที่จบ
จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

เป็นพิเศษและเป็นคนไม่ชอบทำงานเป็นลูกจ้าง	 ต้องการความเป็น
อิสระในการทำงานโดยไม่มีเจ้านายมาปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ 	
ขอฝากน้องๆ	ที่กำลังศึกษาว่าเมื่อเราจบไปแล้วไม่จำเป็นต้องรับราชการ
หรือเป็นลูกจ้างบริษัท	 น้องๆสามารถนำวิชาความรู้ที่ ได้ รับจาก
มหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้	 	 โดยเฉพาะกิจกรรม
เป็นการเสริมความคิดอ่าน	 	 การรู้จักการทำงานเป็นทีม	 	 การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 นางสาวมรียันนี จะปะกียา	 	 บัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 กล่าวว่า	 	ปัจจุบันทำงาน
ที่สถานสงเคราะห์	 จังหวัดปัตตานี	 	 ซึ่งเป็นสาขา
วิชาที่ไม่ตรงกับการทำงาน	 แต่สามารถนำมา
ประยุ กต์ ใ ช้ ไ ด้ 	 และทำ ให้ ไ ด้ เ รี ยน เ รี ยน รู้
สาขาวิชาใหม่จากการทำงาน	 จากประสบการณ์
จริงที่นอกเหนือทฤษฎี		

	 “สำหรับน้องๆ	 ที่กำลังศึกษา	 ขอให้ทำกิจกรรมของคณะ	 หรือ
มหาวิทยาลัยบ้าง	 เพื่อที่จะได้เสริมทักษะวิชาที่นอกเหนือจากตำราเรียน
สามารถช่วยได้ในขณะที่เรามีงานทำ	ขอให้น้องๆ	มีความรับผิดชอบหน้าที่
ด้านการเรียนของตัวเอง	 เมื่อถึงวันที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เราจะได้ภาคภูมิใจในความสำเร็จขั้นหนึ่งของชีวิต	 และหน้าที่ต่อไป
เราต้องเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวต่อไปจากการเรียนของเรา”

  นางสาวถิรนันท์ ไก่แก้ว บัณฑิตวิทยาลัย
อิ สลามศึ กษา 	 ก ล่ าวว่ า 	 ตน เป็ นชาวจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช	 ปัจจุบันเป็นครูสอนที่โรงเรียน
ชะอวด	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ตนมุ่งมั่นที่จะ
เ รี ย นต่ อ ร ะดั บ อุ ดมศึ กษาที่ ม ห า วิ ท ย าลั ย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยไม่ได้เลือก
สถาบันการศึกษาอื่น	 เพราะเป็นสถาบันการศึกษา
ที่ ใกล้บ้าน	 มั่นใจในคุณภาพการศึกษา	 4	 ปี

ที่ ผ่ านมาได้ เ รี ยนรู้ วิ ถี ชี วิ ตที่ แตกต่ า งของพื้ นที่ ถึ งแม้ ว่ าตนจะ
เป็นมุสลิมก็ตาม	คณาจารย์ป้อนความรู้อย่างเต็มศักยภาพ		แต่ทั้งนี้เราเอง
ต้องรู้จักขวนขวายด้วยซึ่งการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นไม่เพียงพอ
ในฐานะคนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 	 ตนและผู้ปกครอง
ไม่รู้สึกกังวล	 4	 ปีที่ได้อยู่จังหวัดปัตตานี	 เพียงแต่ต้องระมัดระวังตัวเอง
มากขึน้	มองวา่เราเป็นเยาวชน	เดนิทางเข้าจังหวดัปตัตานเีพือ่มาหาความรู้	
เ พื่ อ พัฒนาสั ง คม 	 ค ง ไม่ มี อ ะ ไ ร เ กิ ด ขึ้ น 	 และ ไม่ มี จ ริ ง ๆ 	 4 	 ปี
ที่จังหวัดปัตตานีมีความสุขมาก
	 “ขอฝากมหาวิทยาลัย	 ให้ช่วยดูแลเรื่องอาคารสถานที่	 	 และ
ครุภัณฑ์การเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา	 ซึ่งบางอย่าง
มีสภาพที่เก่าสมควรแก่การเปลี่ยน”

 นางสาวศุภานันท์ วงศ์กล้า	 บัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 กล่าวว่า
มาถึงวันนี้ รู้ สึกดี ใจและภาคภูมิ ใจในความ
อดทนความพยายาม	 4	 ปี 	 ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ในขณะเรียน
มีปัญหาอุปสรรคบ้าง	 เพราสาขาที่เรียนคือสาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 	 เป็นสาขาที่ยากมาก	
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 นางสาวรุสลินา อาวัง 	 นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 เพื่อนของนายอิลฮัม	 เจ๊ะนิ 	 บัณฑิต
คณะวิทยาการสื่อสาร
	 “วันนี้ เป็นวันที่ดีใจ	 ตื่นเต้นเหมือนตัวเองเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเองเมื่อได้มาเห็น
บรรยากาศทำให้รู้สึกว่าต้องมีความมุมานะ	 พยายามให้มากๆ	 เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ความสำเร็จระดับหนึ่ง
ตนขอฝากน้องๆ	 ที่กำลังเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย	 ให้ตัดสินใจถึงความพร้อมทั้งความรู้
เศรษฐกิจทางบ้าน	 เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคต	อย่างเช่น	 ตนเลือกเข้าศึกษาที่	 ม.อ.ปัตตานี	 เนื่องจากการ
แนะแนวของรุ่นพี่ที่บอกถึงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	 	 ใกล้บ้าน	 ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว
อย่างมาก	และขอให้น้องๆ	และเพื่อนที่กำลังศึกษาตั้งใจให้ประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นๆพี่ๆที่จบออกไป.

 
 นางวิไลพร กิ้มเส้ง 	 มารดานางสาวมณฑิรา	 กิ้มเส้ง	 บัณฑิตคณะวิเทศศึกษา	 วิทยาเขตภูเก็ต		
	 “คงไม่ต้องพูดอะไรมากในความรู้สึกวันนี้ 	 มันเป็นมากกว่าความรู้สึกที่เห็นความสำเร็จของลูกสาว
เป็นคนที่เคารพการตัดสินใจของลูกในเรื่องการศึกษาเพียงแต่เราให้กำลังทรัพย์	 กำลังใจแก่ลูกเสมอ	 ลูกสาว
จบคณะวิเทศศึกษา	 สาขาจีนศึกษา	 ที่วิทยาเขตภูเก็ต	 เป็นหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายสูง	 แต่สนับสนุนเพราะเขา
ชอบด้านภาษาจีนเป็นหลัก	ปัจจุบันทำงานเป็นครูสอนภาษาจีนในจังหวัดสงขลา	เป็นอาชีพที่เขาชอบด้วย	มีลูกสาว
อีกคนติดโควต้าที่วิทยาเขตปัตตานี	 แต่ตนไม่ให้เรียน	 เนื่องจากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ถึงแม้ว่า
คนในพื้นที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนักศึกษา	 แต่ก็ไม่อยากให้ลูกไปเจอภาวะเช่นนั้น	 แต่ตนมีความเชื่อมั่นในการ
เรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานีว่ามีคุณภาพ	 แต่ไม่เชื่อมั่นความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการนำเสนอ
ข่าวสารของสื่อ”

 นางสาวนิเมาะ สาและอุเซ็ง	 	 พี่สาวนางสาวนิเสาะ	 สาและอุเซ็ง	 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์		
	 “ดีใจ	 ยินดีกับความสำเร็จของน้องสาวในวันนี้	 อยากให้น้องสาวนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน	นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกน้องสาวเข้าเรียนที	่ ม.อ.ปัตตาน	ี เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน	 และอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน	 แรกเริ่มรู้สึกกังวล
เรื่องของความไม่ปลอดภัย	 	แต่คิดว่าในเมื่อคนอื่นอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เช่นเดียวกัน	และมหาวิทยาลัย	มีมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาอยู่แล้ว”

 นายแวซัมซูดิง แวยูโซ๊ะ 	 บิดาของนางสาวอารีนา	 แวยูโซ๊ะ	 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
	 “ภูมิใจที่ เห็นความตั้งใจของลูกสาวจนประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาในวันนี้ 	 และเป็นเกียรติ
ของครอบครัวอย่างสูงที่ลูกได้เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 เพราะตนเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
จึงเห็นความสำคัญและส่งเสริมให้ลูกๆ	 เรียนหนังสือ	 ซึ่งมีลูกสาวอีกคนหนึ่งที่เรียนคณะวิทยาการสื่อสาร
ม.อ.ปัตตานี	 ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่	 ม.อ.ปัตตานี	 ที่มีส่วนในการช่วยอบรมให้ความรู้จนลูกสาวประสบ
ความสำเร็จ	ตลอดระยะเวลา	4	ปี	ที่ลูกสาวใช้ชีวิตที่	ม.อ.ปัตตานี	

จากใจผู้ปกครอง

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

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


