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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2555

 ณ ม.อ. หาดใหญ่
	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ		เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์		อัครราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ประจ�าปีการศึกษา	 2555
เมื่อวันท่ี		 14-16	 กันยายน	 2556	 	 ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาต	ิ
ฉลองสิริราชสมบัติ	 60	ปี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
หาดใหญ่	 โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 	 จ�านวน		
7,836		คน	แบ่งเป็นวิทยาเขตหาดใหญ่		จ�านวน	4,298	คน		วิทยาเขต
ปัตตานี	 จ�านวน	 	 1,788	 คน	 	 วิทยาเขตภูเก็ต	 จ�านวน	 502	 คน
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี		จ�านวน		638		คน		และวิทยาเขตตรัง		จ�านวน		
610	 คน	 แยกเป็นระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 6,689	 คน	 	 ระดับ
ปริญญาโท	จ�านวน		1,042	คน		ระดับปริญญาเอก		จ�านวน	105	คน
  
	 ส�าหรับวิทยาเขตปัตตานี	 แยกเป็นคณะ	 สาขาวิชา	 ได้แก่	
ระดับปริญญาตรี	 คณะศึกษาศาสตร์	 จ�านวน	 504	 คน	 ระดับ
ปริญญาโท	จ�านวน	99	คน	ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	4	คน		คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	480	คน
ระดับปริญญาโท	 จ�านวน	 5	คน	 ระดับปริญญาเอก	 จ�านวน	 1	คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระดับปริญญาตรี	จ�านวน	142	คน
ระดับปริญญาโท	จ�านวน	18	คน	 ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	8	คน
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 189	 คน	 ระดับ
ปริญญาโท	 จ�านวน	 16	 คน	 ระดับปริญญาเอก	 จ�านวน	 1	 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 	 ระดับปริญญาตรี 	 จ�านวน	 12	 คน	
คณะวิทยาการสื่อสาร	 ระดับปริญญาตรี 	 จ�านวน	 134	 คน
คณะรัฐศาสตร์	ระดับปริญญาตรี	จ�านวน	175	คน
	 ในโอกาสดังกล่าว	ศาสตราจารย์เกษม	สุวรรณกุล	นายกสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		กราบทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ในรอบปีการศึกษา	 2555	 เป็นปีที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมย่างก้าวเข้าสู่ปีที	่ 45	ด้วย
ความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในระดับภูมิภาค
เอเชีย	ท�าหน้าที่ผลิตบัณฑิต	บริการวิชาการ	และท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม
โดยมีการวิจัยเป็นฐาน	 เพ่ือให้ได้ผลผลิตและบริการวิชาการท่ีมี
คุณภาพและจริยธรรม	 เป็นท่ียอมรับของประชาคมในมาตรฐาน
คุณภาพของผลผลิตและบริการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

	 การด�า เนินงานในรอบป ีที่ ผ ่ านมา	 มหาวิทยาลัยให ้
ความส�าคัญกับการพัฒนาฐานมหาวิทยาลัยท่ีมั่นคง	 การเชื่อมโยง
ภารกิจเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ	 การบริหารมหาวิทยาลัย
และระบบวิทยาเขต	พร้อมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น		
Education	–	hub	ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน	และเตรียม
ความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป ็นสากลขณะ
เ ดี ย ว กั นมหา วิ ทยาลั ย ไ ด ้ มี ค ว าม ร ่ ว มมื อ กั บชุ ม ชน รอบ
มหาวิทยาลัย	 เพ่ือเสริมสร้างความใกล้ชิดและร่วมแก้ปัญหา
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 ผลการด�าเนินของมหาวิทยาลัย
ในรอบปีที่ผ่านมา	สรุปได้ดังนี้

ด้านการผลิตบัณฑิต  

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มุ ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตคุณภาพที่มีศักยภาพสูง	 มีสมรรถนะเข้าสู ่ตลาดแรงงาน
บนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม	 ส�านึกสาธารณะ	 ส�านึกความเป็นไทย	
และภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์	 ด ้วยการจัดโครงการ
กิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์	 การพัฒนาและประกันคุณภาพ
หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา	 รวมถึงการบ่มเพาะ
นักศึกษาแบบองค์รวม	 โดยบูรณาการระหว่างการพัฒนานักศึกษา
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต	 ทักษะวิชาการ	 และวิชาชีพเข้า
ด้วยกัน		มีระบบเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบัณฑิตในการสอบ
ประเมินวิชาชีพ	 	 มีหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรความเป็นเลิศ/
หลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	 และพัฒนาเป็น
Education	 –	 hub	 	 ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน	 ในปี
การศึกษา	2555	นี้	มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ต่าง	ๆ	รวม	307	สาขาวิชา	เป็นหลักสูตรปริญญาตรี	140	สาขาวิชา		
ระดับประกาศนียบัตร	และปริญญาโท	หรือเทียบเท่า	107	สาขาวิชา	
และระดับปริญญาเอก	 60	สาขาวิชา	มีนักศึกษารวม	 39,723	คน
คณาจารย์		2,320	คน		และบุคลากรอื่น	ๆ	รวม	8,640	คน	
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ด้านการวิจัย

	 เป็นภารกิจส�าคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 ในการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง	
เพื่อพัฒนางานวิจัย	งานสร้างสรรค์	และผลงานนวัตกรรมในการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ	 การ
ตอบโจทย์เชิงบูรณาการที่หลากหลายของประเทศ	 และยกระดับ
ศักยภาพของชุมชน		โดยมหาวิทยาลัยมีการก�าหนดแนวทางพัฒนา
และด�าเนินการเพ่ือให้การส่งเสริมการวิจัยเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนขึ้น
ควบคู ่ กับการผลักดันให้มีการน�าผลงานวิจัย	 ผลงานวิชาการ		
นวัตกรรม	และผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ	สู่การใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์	 และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นองค์ความรู้
ที่มีคุณค่าและมีมูลค ่าเพ่ิมเพ่ือเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของ
ชุมชน	 การด�าเนินงานในปีที่ผ ่านมา	 มหาวิทยาลัยได้รับการ
สนับสนุนเงิน ทุน เ พ่ือการ วิจั ยจากหน ่ วยงานของรั ฐ 	 และ
หน่วยงานอื่นๆ	 ทั้งในและต่างประเทศประมาณ	 1,150	 โครงการ		
เป ็นเงินประมาณ	 445	 ล ้านบาท	 มีผลงานท่ีได ้รับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร	ที่ยังมีอายุใช้งาน	 จ�านวน	 37	ผลงาน	มีงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์	 ทั้งในระดับ
ชาติและนานาชาติ	 จ�านวน	988	 เรื่อง	 	 มีเครือข่ายวิจัยในลักษณะ
สาขาความเป็นเลิศ	 3	 สาขา	สถานวิจัยความเป็นเลิศ	 7	 เครือข่าย
สถานวิจัย	21	สถานวิจัย	 	และหน่วยวิจัย	23	หน่วย	 	 โดยมีผลงาน
วิจัยและนักวิจัยที่ ได ้ รับรางวัลท้ังระดับชาติและนานาชาติ
หลากหลายโครงการ	 เช่น	ศาสตราจารย์	ดร.พูนสุข	 	ประเสริฐสรรพ์
ได ้ รับรางวัลนักวิจัยดีเด ่นแห่งชาติ	 สาขาเกษตรศาสตร ์และ
ชีววิทยา	ประจ�าปี	2555	ของสภาวิจัยแห่งชาติ		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ชินวัตร	 สุรัสวดี	 ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ ่นใหม่	 ประจ�าปี	
2555	 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เพริศพิชญ์	 คณาธารณา	 ได้รับ
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น	 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและ
เภสัชของสภาวิจัยแห่งชาติ	 ส�าหรับรางวัลในระดับนานาชาติ	
รองศาสตราจารย์		ดร.อัญชนา		ประเทพ		ได้รับรางวัล		MAB	Young	
Scientists	Award	จาก	UNESCO		รองศาสตราจารย์	ดร.เพริศพิชญ์
คณาธารณา	และคณะได้รับรางวัลเหรียญทอง		(Gold	Prize)		ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์จาก		KIPA	สาธารณรัฐเกาหลี	เป็นต้น	

ด้านการบริการวิชาการ

	 มหาวิทยาลัยด�าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
เป็นภารกิจหลัก	1	ใน	4	ข้อของมหาวิทยาลัย		โดยการสร้างศักยภาพ
การบริการวิชาการที่เปิดกว้าง	 เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของ
ชุมชน	 พัฒนาระบบการเผยแพร่วิชาการออกสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
และให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างหลากหลาย		เป็นการบริการ
ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน	 องค์การอิสระ	 องค์การสาธารณะ	
ชุมชนละสังคมโดยกว้าง	 ในลักษณะการเป็นวิทยากร	 เป็นท่ีปรึกษา	
จัดอบรมสัมมนาประชุมวิชาการ	บริการด้านสุขภาพ	ส�ารวจวิเคราะห์
บริการทดสอบตรวจสอบ	บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	 ในปี
ท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยโดยคณะและหน่วยงานต่างๆ	 ได้ให้บริการ
วิชาการ	 ทั้งแบบให้เปล่าแก่ผู ้ด้อยโอกาส	 และแบบงานบริการ
วิชาการท่ีส�าคัญ	 เช่น	 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
อาชีพแก่ชายและหญิงท่ีเปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย		
โครงการพัฒนาชุมชนประมงต้นแบบน�าร่อง	 โครงการสร้างป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหัวแหลม	 โครงการจัดท�าแผนที่และ
ฐานข้อมูลการจัดท�าทุ่น	 และเครื่องหมายแนวเขตเพ่ือการอนุรักษ์
ในพ้ืนท่ีอ่าวไทยตอนล่างและทะเลสาบสงขลา	 โครงการต้นแบบ

ศูนย์ทางไกลเพ่ือการศึกษาและพัฒนาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัด
ชายแดนภาคใต้		และการจัดงาน	ม.อ.วิชาการ		(PSU	open	week)
นอกจากน้ี	 ยังมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร	์ที่ทุ่มเทให้บริการรักษา
พยาบาล	และพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในฐานะสถาบันทางการแพทย์
ท่ีรักษาพยาบาลโรคซับซ้อนในระดับตติยภูมิ	 เป็นท่ีพ่ึงพิงและเป็น
ความภาคภูมิใจของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในภาคใต้	 และ
ผู ้ป ่วยที่มีปัญหาในการรักษาวินิจฉัยจากทุกจังหวัดในภาคใต้	
ปัจจุบันมีจ�านวนเตียงที่ให้บริการรักษาพยาบาล	 	 855	 เตียง	
ให้บริการผู้ป่วยนอก	850,000	ราย/ปี		และผู้ป่วยใน	34,000	ราย/ปี
ขณะเดียวกันยังมีโรงพยาบาลทันตกรรมที่ให้บริการรักษาโรค
ในช่องปากแก่ประชาชนท่ัวไป	 และเป็นโรงพยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะโรคในช่องปากแห่งเดียวในภาคใต้	ศูนย์กลางการ
ศึกษาวิจัย	และพัฒนาเทคโนโลยีทางคลินิกและสถานที่ฝึกงานทาง
ด้านคลินิกของนักศึกษา	 สามารถให้บริการผู้ป่วย	 87,000	 ราย/ปี
รวมทั้งมีงานบริการด้านสุขภาพอีกหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการ
ทันตกรรมเคล่ือนท่ีในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้	 สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน	 	 ศูนย ์บริการสุขภาพช ่องปากชุมชนเมือง
โครงการทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	เป็นต้น

ด้านการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สนับสนุนการด�าเนินงานด้าน
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง	 โดยธ�ารงรักษาและ
เสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรม	 เพ่ืออนุชนรุ่นหลังและขยายผลสู่
การปลูกฝังส�านึกด้านการอนุรักษ์	 ฟื ้นฟู	 พัฒนาและถ่ายทอด
วัฒนธรรม		เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม		และสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน		รวมทั้งเชื่อมโยง
งานด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู	้ ตลอดจนบูรณาการกับ
ภารกิจอื่นๆ	ของมหาวิทยาลัย	ตัวอย่างงานดังกล่าว	ได้แก่		การพัฒนา
ทักษะการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับหัตถกรรมท้องถ่ิน	 การจัดการ
องค ์ความรู ้ วัตถุทางวัฒนธรรมอย่างมีส ่วนร ่วมของปราชญ์
ท้องถ่ิน	 การศึกษา	 วิจัยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงและปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตหลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 การ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเขต
สามเหลีย่มเศรษฐกิจอนิโดนีเซยี	มาเลเซยี	ไทย		(IMTGT)			การจดัแสดง
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย	 การน�าเสนอข้อมูลทางวิชาการ
และสาระความรู้	ด้านศิลปวัฒนธรรม	เป็นต้น
	 การด�าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 ดังได้
กราบทูลพระกรุณามาโดยสังเขปน้ีนับว่าก้าวหน้าไปด้วยดี	 ในปี
การศึกษา	 2555	 มหาวิทยาลัยมีจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและมีสิทธิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร	 	 จ�านวน	 7,836	 คน	แบ่งเป็นปริญญาเอก	 105	 คน
ปริญญาโท	 1,042	 คน	 และปริญญาตรี	 	 6,689	 คน	 ส�าหรับปี
พุทธศักราช		2556	นี้		สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้มีมติเป็น
เอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาชีววิทยา	แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี	 ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์
(เภสัชศาสตร์)	แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี	 และปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
แด่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่	 2	 อิบน์	 อัล	 ฮุสเซนแห่ง
ราชอาณาจักร	 ฮัชไมต์จอร์แดน	 	และมอบปริญญากิตติมศักดิ์	 แก่
ผู ้ทรงคุณวุฒิที่ได้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ	
6	 	 ราย	 	และมหาวิทยาลัยได้ท�าการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์
สงขลานครินทร์		2	ราย		อาจารย์ตัวอย่างในด้านต่าง	ๆ		5		ราย		และ
อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น		เลาเกเซ่นอนุสรณ์		1		ราย		ดังนี้
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ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยา) แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเภสัชศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เภสัชศาสตร์) แด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี 

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็น
นักวิชาการที่ใฝ่พระทัยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	 ทรงให้ความส�าคัญกับการศึกษาวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ	 อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ซึ่งเป็นธนาคารพืชพรรณ
ส�าหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเย่ือ	 และเป็น
แหล่งข้อมูลพันธุกรรมพืชเพ่ือสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า	 ในส่วน
ของพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในป	ี
2539	ทรงมีพระราชด�าริให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	 ร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์พืช	 ภาควิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์	 จัดถ่ายภาพ
ตัวอย ่างพรรณไม ้แห ้งที่ รวบรวมไว ้ ในพิพิธภัณฑ ์มากกว ่า	
20,000	 ตัวอย่าง	 ต่อมาในปี	 2545	 ทรงมีพระราชานุญาตให้
มหาวิทยาลัยด�าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ี
ปกปักเขาคอหงส์	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 เพ่ืออนุรักษ์ป่า
ใกล้เมืองผืนสุดท้ายของอ�าเภอหาดใหญ่	 ศึกษาวิจัย	 และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 พัฒนาให้เกิดผลต่อชุมชน	 ซึ่งเป็น
สิ่งที่ยืนยันให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ	 พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
ที่มีต่อการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
	 ปี	 2549	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้น้อมเกล้าฯ	ถวาย
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา	ซึ่งอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเ น่ืองมาจากพระราชด�าริฯ 	 และทรงพระราชทานชื่อ
พิ พิธภัณฑ ์ฯ 	 แห ่ ง น้ีว ่ า 	 “ พิ พิธ ภัณฑสถานธรรมชาติ วิทยา
๕๐	พรรษา	สยามบรมราชกุมารี”

	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราช
กุมารี	 ทรงสนพระทัยด้านการวิจัยและพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติมาแต่ครั้งทรงศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต	ที่มหาวิทยาลัย
มหิดล	โดยได้ทรงเสนอวิทยานิพนธ์ด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ในหัวข ้อที่ เป ็นวิธีปฐมบทของการวิจัยและพัฒนายาจากพืช
สมุนไพร	 “การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเหง้ากระชายเหลือง”	
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา	 พิษ
วิทยาการอธิบายฤทธิ์ของพืชสมุนไพร	สืบเนื่องต่อไปยังกระบวนการ
สังเคราะห์ทางเคมีและดัดแปลงโมเลกุลของสารที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพ	
ให้เป็นยาที่ใช้รักษาโรคหรือบรรเทาอาการท่ีมีประสิทธิผลต่อไป
	 ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นในปี	 2530	 ซึ่งประกอบ
ด้วยห้องปฏิบัติการท่ีมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนายา	 โดย
ทรงเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งด้วย
พระองค์เอง	 นับเป็นการขยายขอบเขตของการวิจัยและพัฒนายา
และสารท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้ครบถ้วน
ตามหลักวิชาการ	 ทรงเป็นผู ้น�าในการศึกษาวิจัยพัฒนาคุณค่า
ของสมุนไพรไทย	 มีผลงานวิจัยในวารสารวิชาการอย่างต่อเน่ือง	
ทรงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณ	 การถวายรางวัลจากนานา
ประเทศ	 อาทิ	 รางวัลเหรียญทอง	 อัลเบิร์ตไอน์สไตน์	 จากองค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 รางวัล	
Albert	Hoffmann	Centennial	Gold	Medal	จากมหาวิทยาลัยซูริก
และ	 ทรงได้รับการถวายสมาชิกภาพเกียรติยศจาก	 Society	 for	
Medicinal	Plant	and	Natural	Product	Research	หรือ	GA	เป็นต้น
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี 2556 

ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
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ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ ๒ อิบน์ อัล ฮุสเซน 
แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

ดร.กฤษ รักษาเคน
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ท่ี	 2	 อิบน์	 อัล	 ฮุสเซน	 ทรงมีบทบาทส�าคัญในการปฏิรูปการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของจอร์แดน	 ในด้านการเมือง	ทรงวางรากฐานของสถาบันการเมืองและเตรียมความพร้อม
ขอประชาชนในการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยระบอบรัฐสภาและสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 โดย
พสกนิกรมีความจงรักภักดี	และประชาคมระหว่างประเทศต่างยกย่องว่าทรงพระปรีชาสามารถในการปฏิรูปและ
การพัฒนา	 เพ่ือถ่ายโอนพระราชอ�านาจไปสู่ประชาชน	 จึงเป็นสาเหตุท่ีท�าให้สังคมจอร์แดนยังคงมีเสถียรภาพ

	 ดร.กฤษ	 รักษาเคน	 ต�าแหน่ง	 Coordinator	 of	 Advising	 Resource	 Center	 ณ	 มหาวิทยาลัย
บอล	 สเตท	 สหรัฐอเมริกา	 เป็นก�าลังส�าคัญในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กับมหาวิทยาลัยบอล	 สเตท	 เป็นบุคคลส�าคัญท่ีมีส่วนผลักดันในการด�าเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษระหว่าง
สองมหาวิทยาลัย	 (PSU-BSU	 English	Camp)	 โดยเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดหาอาสาสมัครมาเข้าร่วม
โครงการ	 ท�าให้โครงการค่ายภาษาอังกฤษเป็นที่รู ้จัก	 และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศ
นอกจากน้ี	 โดยได ้ลงนามในข ้อตกลง	 ความร ่วมมือทางวิชาการระหว ่างสองมหาวิทยาลัย	 ตั้ งแต ่ป ี	
พ.ศ. 	 2546	 เป ็นผู ้ ท่ีมีส ่วนร ่วมในการน�าพามหาวิทยาลัยสู ่ความเป ็นนานาชาติและสนองนโยบาย
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

	 นายฐากร	ตัณฑสิทธิ์	เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 	 หรือ	 กสทช.	 ได ้มีส ่วนอย่างยิ่งในการร ่วมมือกับสถาบันการศึกษา	 เพ่ือยกระดับการพัฒนา
เยาวชนในภาคใต้	 โดยด�าเนินการและสนับสนุนโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพ่ือการศึกษาและพัฒนา
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (e-Learning)	 ซึ่งเป็นโครงการระหว่างส�านักงาน	กสทช.	 กับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2552	 เพ่ือส่งเสริมและขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้
ให้แก่ครู	 นักเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย	 โครงการดังกล่าว	 เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่จะใช้การศึกษา
เ พ่ือสร ้ างความรู ้ ความเข ้ าใจแก ่ เยาวชนในพ้ืน ท่ีภาคใต ้ตอนล ่างโดยมุ ่ งห วังจะให ้น� าการพัฒนา
และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับ	 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดท่ีผ่านมา	 เมื่อวันท่ี	 23	 เมษายน	2556	ทรงสละ
พระราชอ�านาจในการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี	 โดยให้มาจากการพิจารณาคัดเลือกระหว่างผู้ได้รับการเลือกตั้ง	 ทรงจ�ากัดบทบาท
มาเป็นการให้ข้อเสนอแนะ	 ค�าปรึกษาต่อฝ่ายการเมือง	 สร้างจิตส�านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 และปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 ศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	 วิชา	มหาคุณ	 เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการเป็นจ�านวนมาก	ผลงานที่ส�าคัญ	 ได้แก่	
ต�าราเรื่องกฎหมายล้มละลาย	 ต�าราเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	 ต�าราเรื่องการใช้เหตุผลในทางกฎหมาย
ต�าราเรื่องการตีความกฎหมายซึ่งแต่งร่วมกับศาสตราจารย์ธานินทร์	 กรัยวิเชียร	 มีผลงานวิจัยเรื่องการเผย
แพร่ความรู ้กฎหมายไปสู ่ชนบท	 โดยทุนจากมูลนิธิรอกก้ีเฟลเลอร์	 และ	 งานวิจัยเรื่องผลกระทบของเด็กที่
ถูกทารุณกรรม	 โดยทุนจากองค์การอนุเคราะห์เด็กแห่งนอร์เวย์	 ได้เป็นผู ้ริเริ่มในการร่างพระราชบัญญัติ
คุ ้มครองเด็ก	 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฉบับใหม่	 ซึ่งได้รับการยอมรับและการอ้างอิง
อย่างกว้างขวาง	ได้ผู้อุทิศตนเป็นอาจารย์พิเศษ	ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต	บัณฑิตศึกษา	ตลอดจนหลักสูตรพิเศษ
ให้แก่นิสิตนิติศาสตร์	ในหลายสถาบัน	รวมทั้งเนติบัณฑิตยสภา
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รองศาสตราจารย์ บ๊อบ บีตัน 
(Associate Professor Robert J.S. Bob Beeton)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

นายแวอาแซ  แวมามุ

	 รองศาสตราจารย์	 โรเบิร์ต	 เจ	 เอส	บ๊อบ	บีตั้น	คณะภูมิศาสตร์การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยควีนแลนด์	 ประเทศออสเตรเลีย	 ได้มีส ่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท
เป็นอาจารย์ผู้สอน	ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและ	การจัดการสิ่งแวดล้อม	คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม	 วิทยาเขตภูเก็ต	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2550	 ได้ร่วมท�าแผนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนที่
ชายฝั่งอันดามันเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนซึ่งปัจจุบันคณะฯได้ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานแผนยุทธศาสตร์
ของคณะเป็นผู้ประสานงานให้ผู ้บริหารของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควีนแลนด์	 จนท�าให้ภารกิจด้านวิชาการของสองสถาบัน
ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

	 นายแวอาแซ	 	แวมามุ	 	ปัจจุบันเป็นครูสอนศาสนา	 เป็นอิหม่ามประจ�ามัสยิดกามาลียะห์อิสลามียะห์	
จังหวัดนราธิวาส	 และเป็นกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดนราธิวาส	 เป็นผู ้อุทิศตนต่อสังคมส่วนรวม
ให ้ความร ่วมมือกับทุกภาคส ่วนท้ังหน ่วยงานราชการ	 หน ่วยงานเอกชน	 และประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม	 ผลจากการท�างานอย่างทุ ่มเทและเสียสละ	 ท�าให้นายแวอาแซ	 แวมามุ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ	 ได้แก่	 รางวัลชยเลิศอันดับ	 1	 ในการประกวดอิหม่ามท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประจ�าปี	 2555	 	 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม	จริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	
ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู ่บ้านดีเด่น	 ประเภทส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน	 ประจ�าป ี 	 2553	 	 รางวัลคนดีศรีแผ ่นดิน	 ประจ�าป ี 	 2553	 รางวัล	 คนดีศรีนรา
ประจ�าป ี 	 2552	 รางวัลผู ้น�าศาสนาที่ท�าหน ้า ท่ีให ้ความช ่วยเหลือทางราชการ	 ที่มีผลงานดี เด ่น	
สาขาสังคมจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์	ประจ�าปี	2541	

รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจําปี 2556  ได้แก่

ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายสมยศ กีรติชีวนันท์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมจิต	 หนุเจริญกุล	 เป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือแก่คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มากว่า	 30	 ปี	 ในการวางรากฐาน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 โดยเป็นอาจารย์พิเศษ	 เป ็นท่ีปรึกษาและเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	 จนท�าให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ	 ได้มาตรฐาน
เป ็นที่ ยอมรับทั้ ง ในระดับชาติและนานาชาติ 	 เป ็นประธานกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกใน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา	 การประเมินผลงานของคณาจารย์ของคณะฯ	 ที่เสนอขอต�าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 และศาสตราจารย์	 และเป็นวิทยากร
ในกิจกรรมวิชาการต่างๆ	ของคณะฯ	ที่จัดขึ้นในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม�่าเสมอ

	 นายสมยศ	กีรติชีวนันท์	ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นวิศวกรดีเด่นจากสมาคมนักศึกษาเก่าวิศวกรรมศาสตร์	 เมื่อปี	 2541
เป็นเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ	 โดยสนับสนุนงานการเรียนการสอนของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ	 สนับสนุนให้บุคลากร	 นักศึกษาเข้า
เย่ียมชมโรงงาน	 ให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกท่ีสนใจท�าวิจัยด้านระบบปรับอากาศ	
ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (เนคเทค)	 ในการวิจัยพัฒนาชุดขับเคลื่อน
ส�าหรับมอเตอร์แบบดีซีไร้แปรงถ่าน	หรือ	 “อินเวอร์เตอร์สัญชาติไทย”	 และ	 เป็นท่ีปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศและท�าความเย็นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี

	 รองศาสตราจารย์	 สุปราณี	อัทธเสรี	 เริ่มรับราชการในคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เมื่อปี	
2507	จากนั้นมีความก้าวหน้ามาตามล�าดับ	 	 จนกระท่ังปี	 2550	 ได้บุกเบิกจัดตั้ง	 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวง	 และด�ารงต�าแหน่งด�ารงต�าแหน่งรองคณบดี	 และคณบดีส�านักวิชา
พยาบาลศาสตร ์ในปัจจุบัน	 ถึงแม้ว ่ารองศาสตราจารย ์สุปราณี	 อัทธเสรี 	 จะด�ารงต�าแหน่งเป ็น
ผู้บริหารก็ยังท�าหน้าท่ีครูผู ้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์	 อย่างสม�่าเสมอโดยมีการจัดท�าแผนการสอนที่ดี
ใช ้ เทคนิคการสอนท่ี เร ้ าความสนใจเ พ่ือให ้ศิษย ์จดจ�าได ้ ง ่ าย 	 และตลอดเวลาจะสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้ผู ้เรียนเติบโตขึ้นเป็น	 “คนเก่ง”	 และ	 	 “คนดี”	 	 นอกจากนี้ยังเป็นผู ้มีความรู ้
ความสามารถในการท�าวิจัยทางการพยาบาล	 ทั้งทางด้านการศึกษาพยาบาลและการปฏิบัติพยาบาล
	 โดยเฉพาะด้านมารดา	ทารกและการผดุงครรภ์	 	 นอกจากด�าเนินการวิจัยด้วยตนเองแล้ว	 ยังให้ค�าปรึกษา

	 ปัจจุบันรับราชการในต�าแหน่งอาจารย์	 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว	คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นผู ้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในฐานะครูผู ้อุทิศ
ตนทั้งในและนอกเวลาราชการด้วยความวิริยะ	 เสียสละ	 สร้างเสริมบรรยากาศการเรียนที่ เป ี ่ยมสุขสอดแทรก
จริยธรรม	 เสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนที่เสี่ยงภัย	 มีจิตวิญาณของความเป็นครู	 มีแนวคิดในการสร้างครู
เพ่ือสร้างชาติตามรอยพระบาทพระราชบิดาโดยให้ข้อคิดว่า	 “งานสอนเป็นงานของใจ	 ได้ให้การดูแลศิษย์ด้วยจิตวิทยา
ในพื้นท่ีสังคมพหุวัฒนธรรม	 และตั้งมั่นว่าครูท่ีเก่งคือ	 ครูท่ีลึกซื้งในการถ่ายทอดแก่นความรู้แก่ศิษย์	 ครูท่ียอดเย่ียมคือ
ครูที่เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์	 และครูท่ีย่ิงใหญ่คือ	 	 ครูท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์”	 	 ในระยะ	 5	 ปีที่ผ่านมา

รางวัลอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ประจําปี 2556  ได้แก่

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปี 2556

อันทรงคุณค่าที่เ ก่ียวกับการวิจัยแก่อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างเป็นที่ประจักษ์	 จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย	 ในฐานะนักการศึกษา	 ยังได ้ท�าหน ้าที่บริการวิชาการโดยเป ็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ส�าคัญคือ
เป็นผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา	 ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2548	 –	 ปัจจุบัน	 เป็นผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 2554-ปัจจุบัน	 และเป็นคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	พ.ศ.	2551-ปัจจุบัน

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร

	 นายแพทย์รอซาลี	ปัตยะบุตร	ปัจจุบันเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามัน	อ�าเภอรามัน	จังหวัดยะลา
หลังจากส�าเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ปฏิบัติงานท่ี
โรงพยาบาลรามัน	 จังหวัดยะลา	 เป ็นท่ีแรกและท่ีเดียวจนถึงป ัจจุบัน	 ตลอดระยะเวลา	 20	 ป ี
ที่ปฏิบัติงาน	 ได ้ทุ ่มเทในการดูแลสุขภาพของผู ้ป ่วยโดยมีหลักคิดในการท�างานเรื่องการให้	 คือ	
“อย่าคิดว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งท่ีท�าแต่ให้คิดว่าเราจะให้อะไรกับคนอื่น”	 นายแพทย์รอซาลี	 ปัตยะบุตร	
ได้ทุ ่มเท	 และเสียสละ	 จึงท�าให้โรงพยาบาลรามันสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ	 จนมีความพร้อม
ในการบริการด้านสุขภาพแก้ประชาชนและขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด	 60	 เตียงที่สามารถ
จัดบริการด ้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมได ้อย ่างลงตัวอีกทั้งยังได ้รับ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามาตรฐาน	 HA	 เป ็น 	 โรงพยาบาลแรกของจั งห วัดยะลา	

นายแพทย์รอซาลี	 ปัตยะบุตร	 ได้ให้ความส�าคัญในการจัดให้มีการบริการทางการแพทย์ตามหลักศาสนาอิสลาม	 โดยสร้างระบบการดูแลแม่
และเด็กด้วยการน�าหลักศาสนาอิสลามมาใช้ควบคู ่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน	 โดยการสร้างเครือข่ายผดุงครรภ์แบบโบราณ	 ยึดหลักการที่
ว่า	 “ไม่ท้ิงวิชาชีพ	 แต่คงรักษาจิตวิญญาณ”	 ส่งผลให้ลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กในชุมชน	 จนท�าให้โรงพยาบาลรามันเป็นต้นแบบใน
การดูแลแม่และเด็กของ	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 นอกจากนี้ยังได้มีการผลักดันให้มีโครงการผ่าตัดต้อกระจกเพ่ือคืนดวงตาแก่ผู ้สูงอายุให้
สามารถมองเห็นได้อีกครั้ง	 ทั้งที่โรงพยาบาลรามันเป็นโรงพยาบาลชุมชน	 ซึ่งไม่มีแพทย์เฉพาะทางและไม่มีห้องผ่าตัดใหญ่	 แต่ด้วยการประสาน
ขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนท�าให้โรงพยาบาลรามันสามารถด�าเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกตาได้ส�าเร็จ	 ตลอดจนได้ให้ความส�าคัญใน
การดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ	 การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะแพทย์เพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วยอย่างเต็มความ
สามารถจึงท�าให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ	 ได้แก่	 การได้รับเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลงานดีเด่น	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 จากศูนย์อ�านวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประจ�าปี	 2535	 ได้รับเลือกเป็นแพทย์ตัวอย่างภาคใต้	 จากคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ประจ�าป ี 	 2541	 	 ได ้รับเลือกเป ็นแพทย ์ดี เด ่นชนบท	 จากคณะแพทยศาสตร ์ 	 ศิริ ราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ประจ�าป ี 	 2543
และได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น	ภาครัฐ	จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาล	กระทรวงสาธารณสุข	ประจ�าปี	2551

011 วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	 คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นแกนน�าหลักในการสร้างภาคีเครือข่าย	อีกท้ังท�าหน้าท่ีเป็นวิทยากรท้ังในระดับ
ภาคและระดับประเทศ	 และเป็นแกนน�าหลักในการพัฒนาสื่อการดูแลสุขภาพช่องปากรูปแบบใหม่	 	 เช่น	 สื่อ
ทันตสุขศึกษาชุด	 “We	Care	 ส่ือสร้างสุขภาพ	ช่องปาก”	 ส่ือภาพพลิกชุด	 	 “เด็กน้อยฟันดี”	 และเกมเรียนรู้เรื่อง
สุขภาพช่องปากผ่านภาษาอังกฤษชุด	 	 “Supperfunland”	ซึ่งส่ือเหล่าน้ีได้มีการน�าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	
ทั่วประเทศ	 นับเป็นการสร้างช่องทางในการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนได้อย่าง
กว้างขวาง	 	 นอกจากนี้	 	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์หญิงจรัญญา	 หุ่นศรีสกุล	 ยังมีบทบาทส�าคัญ

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์		เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ	มุ่งมั่นในการท�างานทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย	โดยเฉพาะด้านการวิจัย	เป็น
ผู้มีความคิดสร้างสรรค์	 สร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น	 เช่น	 การริเริ่มน�าพอลิเมอร	์
จากยางพารามาประยุกต์ใช้ในทางเครื่องส�าอางและเภสัชกรรมจนเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานภายนอกให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย	 เป็นผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท้ังในระดับนานาชาติ	 เป็นท่ียอมรับ
อย่างกว้างขวาง	รวมถึงเป็นผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร	และอนุสิทธิบัตรจ�านวนหลายเรื่อง	

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
และด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานวิจัยส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน	 	 เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการ
ท�างานทั้งด้านการสอน	 และการท�างานวิจัย	 	 มีความเชี่ยวชาญในด้านการรับรู้ระยะไกล	 การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 การพยากรณ์อากาศเชิงเลข	 ภัยธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 	 เป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการ
นานาชาติ	 	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.ชินวัชร์	 สุรัสวดี	 ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ ่นใหม่ประจ�าปี	 2555
ด้วยผลงานการพัฒนาอัลกอริทึม	 AMP	 ส�าหรับประมาณค่าหยาดน�้าฟ ้าทั่วโลกจากข้อมูลที่ สังเกต
จากดาวเทียมมิลลิมิ เตอร ์ เวฟแบบแพสซิฟ	 	 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์อากาศเชิงเลข

อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ได้แก่

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่

ระดับประเทศ	 คือเป็นประธานชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	 และเป็นคณะกรรมการโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุ	 ของมูลนิธิ
ทันตนวัตกรรม	 ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์	 ซึ่งมีส่วนขับเคล่ือนนโยบายระดับปะเทศเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเด็กใต้ฟันดี	 	 ซึ่งเป็นการ
ท�างานร่วมกับองค์การอนามัยโลก	เพื่อสร้างสรรค์และประเมินนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจรัญญา หุ่นศรีสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พิชญากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี

ความละเอียดสูง	 ส�าหรับประเทศไทย	 และการพัฒนาอุปกรณ์รับรู ้คลื่นความถ่ีมิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสซิฟส�าหรับใช้บนดาวเทียม
เพ่ือตรวจวัดหยาดน�้าทั่วโลกจากผลงานวิจัยและประสบการณ์	 การท�างานวิจัยส่งผลให้	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.ชินวัชร์	 สุรัสวดี
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยท้ังจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ	 และได้รับเชิญเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ
ผลงานวิจัยส�าหรับสารสารวิชาการระดับนานาชาติและหน่วยงานต่างประเทศอยู่เสมอ

	 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 และมีทักษะในการสอนเป็นอย่างมาก	 อุทิศตนเพ่ือการสอนพร้อม
ที่จะถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ	 มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ
และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสม	 	 มีการก�าหนดรูปแบบการประเมินผลที่สอดคล้อง
กับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ้ของนักศึกษา	 น�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน	 เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจในบทเรียน	 และเป็นช่องทางให้นักศึกษาสามารถขอค�าปรึกษาหรือซักถามได้ตลอดเวลา	
ประดิษฐ์	 คิดค้น	 ประยุกต์	 ใช้เป็นทรัพยากรท่ีมีอยู ่มาเป็นเครื่องมือท่ีจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน	 และน�าผลการวิจัย	 มาใช้ประโยชน์เพ่ือการเรียนการสอนและการให้บริการทางทันตกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ทันตแพทย์หญิงสุพาณี บูรณธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุใจ	ส่วนไพโรจน์	 	 ได้รับการประเมินจากผู้เรียนในระดับดีมากทุกรายวิชาและ	ทุกภาคการศึกษา	และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลาย ร า ง วั ล 	 เ ช ่ น 	 ร า ง วั ลอาจา รย ์ ตั ว อย ่ า ง ร ะ ดับ อึ ดมศึ กษา 	 คณะศึ กษาศาสตร ์ 	 มหา วิ ทยาลั ยส งขลานคริ นท ร ์ 	 ป ี 	 2 5 56	
รางวัลอาจารย์ที่เป็นท่ีรัก	 ชื่นชม	 และศรัทธาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ปี	 2553	ปี	 2555	 และปี	 2556	 รางวัลคณาจารย์แห่งชาติ
ทางครุศาสตร์	 ประจ�าปี	 2553	 	 โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ท่ัวประเทศ	 รางวัลบุคลากรดีเด่น	ปี	 2552	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัล	Good	Practice	“การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์”	ปี	2551		และรางวัล	Best	Practice		ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	หลักสูตร
“บรม-บวร”	ปี	2550	และปี	2552	
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จาก บัณฑิตสงขลานครินทร์ ปัตตานี
ใจ

 นายอดุลย ์ 	 อับดุลเลาะ	 เจ ๊ะหลง	 มหาบัณฑิตสาขาศึกษาศาสตร ์ เ พ่ือพัฒนาชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์	 กล่าวว่า	 การเข้ารับพระราชทานปริญญาในปีน้ี	 นับเป็นของขวัญที่ส�าคัญ
ในวันเกิดของตนเอง	 และภูมิใจที่ได้ท�าตามความฝันท่ีตนเองวาดไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ	 เห็น
รอยย้ิมของครอบครัว	 เพ่ือนๆ	 ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดี	 เป็นก�าลังใจให้ได้เดินก้าวไปข้างหน้า
ต่อไป	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 คือบ้านหลังที่สองท่ีอาศัยมาเกือบสิบปี
ตั้งแต่ศึกษาในระดับปริญญาตรี	 บ ่มเพาะเลี้ยงดูให้ตนเองเติบโตและเป็นผู ้ใหญ่มากขึ้น
จนถึงปัจจุบันน้ีบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นท่ีพักอาศัยให้ตนได้เติมเต็มท้ังความรู้	 ความสามารถ	 สิบปี
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย	 มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด	 	 มีความโดดเด่นในจิตวิญญาณ
นั้นคือ 	 “ประโยชน ์ของเ พ่ือนมนุษย ์ เป ็นกิจที่ห นึ่ ง ” 	 จิตวิญญาณที่แสดงถึงตัวตนของ
บัณฑิตสงขลานครินทร์	 และในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์	 บุคลากร	 ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้	ให้ค�าปรึกษาและให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตตลอดมา

 นางนัฎฐนันท์	โรจน์สกุลกิจ	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	หลักสูตรพัฒนามนุษย์และสังคม		เปิดใจว่า 
ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่กองกิจการนักศึกษา	โดยส�าเร็จการศึกษาภายใน		2	ปี	ซึ่งเป็นความพยายาม
ที่ต้องอาศัยความอดทน	แต่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาเพราะสาขาที่เรียนนั้นมีประโยชน์ต่องานที่ท�าในปัจจุบัน	โดยเฉพาะ
งานด้านพัฒนานักศึกษา	จึงอยากให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ	ส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถให้ศึกษาต่อ
เพื่อสามารถพัฒนาตนเองและองค์กรไปด้วยกัน

 นางสาวกุลวดี	ทัพภะ		มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสารสนเทศ				คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ปัจจุบัน
ท�างานที่ส�านักวิทยบริการ		กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้	ว่า	ดีใจและภาคภูมิใจในความส�าเร็จครั้งนี้		สาเหตุที่เลือกเรียน
ในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ	เนื่องจากสอดคล้องกับการท�างานในปัจจุบัน	ซึ่งตนท�างานที่ส�านักวิทยบริการ
ม.อ.ปัตตานี	มีหน้าที่หลักคือ	การเขียนฐานข้อมูล	พัฒนาจัดเก็บข้อมูล	รวมไปถึงการจัดการระบบสารสนเทศให้
สามารถสืบค้นได้ง่ายส�าหรับผู้มาใช้บริการ

 นายศุภกิจ		บากา	บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กล่าวว่า	ตนดีใจกับความส�าเร็จ	ดีใจที่ได้ท�า
หน้าที่ของลูกส�าเร็จ	ท�าให้พ่อแม่	ผู้ปกครองมีความสุข		มหาวิทยาลัยแห่งนี้		ได้ให้อะไรหลายอย่างมาก	เช่น	
การท�ากิจกรรม	ท�าให้ตนได้รู้จักกับโลกภายนอกมากขึ้น	รู้จักกการใช้ชีวิตในสังคม	ที่ส�าคัญมหาวิทยาลัย	สอนให้
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นก่อนเสมอ	เหมือนกับพระราชปณิฐานของพระราชบิดาที่ให้ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง			
	 ขอฝากข้อคิดให้กับมหาวิทยาลัย	ว่า	วิทยาเขตปัตตานี	ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	เพื่อจะ
ได้ทันกับโลกปัจจุบันอีกทั้งจะได้เทียบเท่ากับสถาบันอื่นๆ	ยิ่งตอนนี้ก�าลังเข้าสู้ประชาคมอาเซียน	มหาลัยควร
สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนภาษาต่างประเทศให้มากหรือเลือกเรียนภาษาที่สามของอาเซียน		ตลอดจนควร
พัฒนาระบบเทคโนโลยี	ให้ทันสมัย	และเพียงพอแก่ความต้องการของนักศึกษาที่นับวันจะมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น			
ส�าหรับน้องๆ	ที่ก�าลังศึกษาอยู่	ขอให้มีความตั้งใจเรียน	ขยันอ่านหนังสือให้มาก	ที่ส�าคัญน้องๆ	ไม่ควรละทิ้งการ
ท�ากิจกรรม	เพราะการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียว	จะไม่สามารถพัฒนาทักษะการด�านินชีวิตในสังคมโลกได้

 นายอาฟิก	หยีอารุณ		บัณทิตคณะ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดใจว่า	ก�าลังคิดจะเรียนต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตเลียม	
เพื่อท�าตามความฝันที่อยากเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาต่อไป		ตนยึดหลัก
ขยัน	ไฝ่หาความรู้จากอาจารย์ในห้องเรียน	และเพื่อนๆ		และมั่นใจใน
ความเป็นบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ม.อ.ปัตตานี	ว่าเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน	และผู้ประกอบการด้านอุตสหกรรมแน่นอน	
ความเป็นลูกสงขลานครินทร์	ท�าให้ตนรู้สึกภาคภมิใจ	และเชื่อมั่นใน
ศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ที่มีความรู้และผลงานวิจัยเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งเป็นการการันตรีคุณภาพ
ของบัณฑิตที่จบไป	
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 นายธฤต	วิศาลกิจ		บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสาร	กล่าวว่า	เป็นความส�าเร็จที่เป็นจุดเริ่มต้นในการด�าเนิน
ชีวิต	รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้	ได้ให้ความรู้	ประสบการณ์	ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากการท�ากิจกรรม	
ซึ่งท�าให้ตนเองมีโอกาสได้ตอบแทนสังคม	มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเรื่องหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลายมากขึ้น	มีการปรับเข้าหานักศึกษา	และสิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน		ขอฝากน้องๆ	ที่ก�าลัง
ศึกษาอยู่ว่า	4	ปีในมหาวิทยาลัย	มันรวดเร็วมาก	มีโอกาสแล้วควรเก็บเกี่ยว	ให้คุ้มค่าที่สุด	เพราะเราไม่สามารถ
ย้อนกลับไปได้	กิจกรรมระหว่างเรียนคือสิ่งที่ส�าคัญที่ท�าให้มีพื้นฐานต่อยอดการท�างานในอนาคต	

                                          	นายธีรพัฒน์		อมรสกุล	บัณฑิตวิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
คณะวิทยาการสื่อสาร			เปิดใจว่า		พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	เป็นพิธีอันศักสิทธิ์และทรงเกียรติซึ่งเป็นมงคลแก่
บัณฑิตทุกคนที่เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร	จาก	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	
อัครราชกุมา	ความเงียบในขณะพิธีการนั้น	ท�าให้เกิดความย�าเกรง	กลัวผิดพลาด	และประหม่า	ในขณะที่จะต้อง
อยู่หน้าพระพักตร์	แต่เมื่อถึงเวลา	ที่ต้องก้าวค�านับถวายบังคม	และเอางาน	และเดินถอยหลัง	ความตื่นตันในหัวใจ
กลับผองโต	ด้วยความภาคภูมิใจว่าเราท�าได้ไม่ได้	เพียงผ่านพิธีการที่เคร่งครัด	แต่เราสามารถผ่านการอบรม
สั่งสอนจากคณาจารย์แห่งสงขลานครินทร์มาแล้ว	ระหว่างที่ก้าวเท้าเดินกลับไปยังที่นั่งอย่างเรียบร้อยนั้น	ก็หวน
ระลึกถึงห้วงเวลาที่ผ่านมาตลอด	4	ปี	ในรั้วสงขลานครินทร์	ความสุข	ความทุกข์	กิจกรรม	การเรียน	จนกระทั้งปี
สุดท้ายที่ตนจะต้องอดทนและอดกลั่น	ในการท�าไฟนอลโปรเจค	หรือ	โครงงานด้านการออกแบบสื่อ	ซึ่งจะต้องพบ
เจอกับปัญหาและอุปสรรค	แต่นับว่าเป็นความทรงจ�าที่ที่ดีและตราตรึงในใจตลอดไป	ปัจจุบันตนได้ท�างานในสาย
วิชาที่ส�าเร็จ	ในต�าแหน่ง	IMAGE	EDITOR	ณ	Laudert	Asia	co,ltd.		กรุงเทพฯ

 นางคอรีเยาะ		บาฮะคีรี		บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์			กล่าวว่า	ปัจจุบันตนประกอบอาชีพเป็นครู	โรงเรียน
นิคมสร้างตนเองแว้ง	สายโท	2	อ.แว้ง	จ.นราธิวาส	5	ปีจากรั้วมหาวิทยาลัย	ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่
หลากหลายจากชั้นมัธยมศึกษา	ด้านการเป็นอยู่ร่วมกับผู้อื่น	การเรียนที่ต่างจากมัธยม	มัธยมนั้นจะมีอาจารย์สอน	
ติดตามงาน	ส่วนมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องเรียนรู้เอง	ติดตามงานเอง		แต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์จะไม่สนใจ	เพียงแต่
อาจารย์จะสอนให้เรามีกระบวนการคิดเอง	ท�าเอง		

 นางสาวอาอีฉ๊ะ	จอหวัง		บัณฑิตคณะศึกษา
ศาสตร์		กล่าวว่า		ตนเป็นครูที่	โรงเรียนมุสลิม
ศึกษา	จังหวัดสตูล	จบคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร	
5	ปี	นับว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมาก	เพราะเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เรียนวิชาการเต็มที่	4	ปี	ส่วนปีที่	5	
ได้ฝึกสอนลงสนามจริงเป็นเวลา	1	ปี	ท�าให้เพิ่ม
ทักษะวิชาชีพครูจากประสบการณ์จริง		ในภาย
ภาคหน้าจะท�าหน้าที่ของความเป็นครูที่ดีต่อไป

	นางสาววันนิสาอ์		ฮาลีมสุลัยม์		บัณฑิต
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	กล่าวว่า	ปัจจุบันท�างาน
เอกชนโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี	หน้าที่
เจ้าหน้าที่การตลาด				สิ่งหนึ่งที่ภูมิใจจากการเป็น
บัณฑิต	ม.อ.ปัตตานี	คือ	ท�าให้เรารู้จักคิด	รู้จัก
การท�างานร่วมกับผู้อื่นเป็น		ซึ่งสิ่งนี้เราจะได้นอก
เหนือจากการเรียนในห้องเรียน		ดังนั้น	ขอฝาก
ให้น้องๆ	ต้องท�ากิจกรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอก		ตั้งใจเรียน	ท�ากิจกรรม	เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ให้มากๆ		ถามว่าล�าบากใจมั้ยกับ
การท�างานในฐานะจบทางด้านวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา		ตรงนั้นเราต้องมีจุดยืนที่แน่วแน่		และต้อง
ให้ผู้ร่วมงาน	และนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจใน
ตัวเราด้วย		ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่านายจ้าง	เข้าใจ	เรา

 นายต่วนอัมรัน	คุโน		บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์		
กล่าวว่า		คณะรัฐศาสตร์	สอนให้ตนรู้จักวิธีการ
ท�างานกับชุมชน	เป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการเข้า
ถึงชุมชน	รับทราบสภาพปัญหาที่แท้จริง	เพื่อ
สามารถน�าความรู้มาแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด		
มั่นใจว่าบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษามีผลต่อการ
แก้ไขปัญหาใน	3	จังหวัดชายแดนใต้ได้เป็น
อย่างดี	เพราะร้อยละ	80	เป็นคนในพื้นที่		
ปัจจุบันตนท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน	จังหวัดยะลา		ได้น�าวิชาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้โดยตรง

 นางสาวไอลดา	หมั่นค้า		
บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	กล่าวว่า
ตนเป็นคนจังหวัดกระบี่	จบท�างาน
ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
กระบี่		ได้เรียนรู้วัฒนธรรม	และ
สังคมที่มีทั้งสามศาสนา		แม้ตนไป

ท�างานที่ไม่ตรงสาขาวิชาที่จบ	แต่สามารถปรับใช้ในการท�างานได้
โดยเฉพาะการที่เราได้ท�ากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและชุมชน	จะ
ช่วยให้เรารู้จักการท�างานเป็นทีม		รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น			
ภาษาอังกฤษ	ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างจริงจัง
เท่ากับว่าใครพูด	อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้	ก็ผ่านการสมัครงานไป
ครึ่งหนึ่งแล้ว		สิ่งที่อยากฝากคือ	การสร้างเครือข่ายระหว่างรุ่นพี่	รุ่น
น้อง	ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า		สิ่งนี้เป็นการเชื่อมโยงทุกๆ	ด้านๆ

014วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



ระดับปริญญาตรี
	 •	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	 	 ได้แก่	 	 สาขาอิสลามศึกษา,	 สาขาอิสลามศึกษา	หลักสูตรนานาชาติ,	 	 สาขากฎหมาย
อิสลาม,	สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม,	สาขาตะวันออกกลางศึกษา
	 •	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(5	ปี)		ได้แก่	สาขาครุศาสตร์อิสลาม		
ระดับปริญญาโท
	 •	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		ได้แก่	สาขาอิสลามศึกษา
	 •	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		ได้แก่	สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ระดับปริญญาเอก
	 •	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		ได้แก่	สาขาอิสลามศึกษา
Website	:	http:/www.cis.psu.ac.th				Tel.	0	7333	1305			Fax.0	7334	8726
Facebook	:	www.facebook.com/cispsu
คณะวิทยาการสื่อสาร
	 ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารมวลชน	และนักออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น	ผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	รวมถึงนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยความรู้	ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
	 •	นิเทศศาสตรบัณฑิต	ได้แก่	สาขานิเทศศาสตร์
	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ได้แก่	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
	 •	ศิลปศาสตรบัณฑิต		ได้แก่	สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ	
Website	:	http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th			Tel	+	Fax		0		7334	9692
Facebook:	www.facebook.com/commsci.psu
คณะศิลปกรรมศาสตร์
	 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพ	 มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจและ
สร้างทักษะด้านศิลปกรรมชั้นสูงแก่บัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ	 บัณฑิตสามารถ
สร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติตลอดจนการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่	
ส่งผลให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นท่ีต้องการของหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเนื่องจาก
เป็นสาขาที่ตลาดยังมีความต้องการ
ระดับปริญญาตรี
	 	•	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	ได้แก่		สาขาทัศนศิลป์,	สาขาศิลปะการแสดง	,	สาขาศิลปะประยุกต์
Website	:	http://finearts.pn.psu.ac.th		Tel	+	Fax		0	7331	3126
คณะรัฐศาสตร์
	 การจัดต้ังคณะรัฐศาสตร์	 เน้นการวิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับสากล
เพื่ อส ร้างสรรค์ งานสั งคม	 รวมถึง เป็นองค์กรที่พัฒนาความ รู้ 	 โดยเฉพาะการวิ จัยทางด้ านการเมือง
การปกครอง	 สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและสร้างประสบการณ์ในฐานะ
นักปกครอง
ระดับปริญญาตรี
	 	•	รัฐศาสตรบัณฑิต		ได้แก่	สาขาการปกครอง,	สาขาการปกครองท้องถิ่น	,	สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	
สาขานโยบายสาธารณะ
Website:	http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci			Tel	+	Fax		0	7331	2269
Facebook:	www.facebook.com/polsci.pattani
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
	 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่ในการฝึกปฏิบัติ
นักศึกษาพยาบาล		เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2556
ระดับปริญญาตรี
	 	•	พยาบาลศาสตรบัณฑิต		(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.2555)	
Tel		0	73	31	3928-45		ต่อ	1238
Facebook:	www.facebook.com/nurse.pattani
บัณฑิตวิทยาลัย
	 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ	 	 มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 และเป็นหน่วย
งานกลางในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน	
147	หลักสูตร	แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร	2	สาขา	 วิชา	 	หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 5	สาขาวิชา
หลักสูตรระดับปริญญาโท	97	สาขาวิชา	 หลักสูตรระดับปริญญาเอก	43	สาขาวิชา
Website:	http://www.grad.psu.ac.th			Tel	0	7442	9084	
Facebook:	www.facebook.com/GraduateSchool.PSU	
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ มอ. 
	 จัดสอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ม.อ.	ปัตตานี
	 รับสมัคร	.......
	 -	ผู้ที่จบปริญญาตรี	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ		โดยกำาหนดจำานวนรับตามเขตพื้นที่จังหวัด
	 -	ผู้ที่กำาลังศึกษาชั้น	ม.6		ในจังหวัดปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส
	 -	ผู้ที่จบ	หรือ	กำาลังศึกษา	ม.6	ทั่วประเทศ	
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิดคณะใหม่ ดังนี้
	 -	โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการศาสตร์ 		ปี2559
	 -	โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์		ปี	2559
	 -	โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์			ปี	2558
	 -	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	ปี	2558
	 -	โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์	ปี	2559
	 -	โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชนบท	ปี	2559
สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

	 มหาวิทยาลัยฯ 	 ได้ตั้ งปณิธาน ท่ีจะมุ่ งมั่ นทำ าภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ 	 ให้สัมฤท ธ์ิผลและ
ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	 ดังพระราชดำารัส
ของพระองค์ท่านที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

 กว่า	40		ปี	ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ	ให้มีความรู้	คุณธรรม
จริยธรรม	 มีความเป็นผู้นำาและวิสัยทัศน์กว้างไกล	 สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ	 คือ	 การทำาหน้าท่ีผลิตบัณฑิต	 ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี	 เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี	โท	และเอก	ดังนี้
คณะศึกษาศาสตร์
	 จัดตั้งขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	2511	ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากว่า	40	ปี
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
	 •	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	 ได้แก่	สาขาคณิตศาสตร์,	สาขาเคมี,	สาขาฟิสิกส์,	สาขาชีววิทยา, สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป 
	 •	ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ได้แก่	สาขาภาษาไทย	,	สาขาภาษาอังกฤษ
	 •	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	 ได้แก่ สาขาการประถมศึกษา, สาขาศิลปศึกษา, 	สาขาพลศึกษา ,
	 	 	 สาขาสุขศึกษา,	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
	 •	ศิลปศาตรบัณฑิต							ได้แก่ 	สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต				ได้แก่		สาขาจิตวิทยา
ระดับปริญญาโท
	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 ได้แก่  สาขาการบริหารการศึกษา,	 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,	 	 สาขาการ
ศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,	สาขาหลักสูตรและการสอน	วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา	วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ศึกษา	วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้		วิชาเอกการประถมศึกษา		วิชาเอกสร้างเสริมสุขภาพ	วิชาเอกพลศึกษา
	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต			ได้แก่	สาขาจิตวิทยา
ระดับปริญญาเอก
	 •	ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	ได้แก่ 	สาขาการบริหารการศึกษา	,	สาขาภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
Website		:	http://eduit.pn.psu.ac.th		Tel		0	7333	1301	Fax.	073-348322
Facebook	:	www.facebook.com/edu.psu
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2517	 กว่า	 35	 ปีท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มีชื่อเสียงและ
ความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างประเทศ	 โดยเฉพาะภาษาจีน	 ภาษาเกาหลี	 และภาษาญ่ีปุ่น
รวมถึงภาษาไทยที่มีคุณภาพ	 เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ	 นอกจากนี้ยังมี	 สาขาสังคมศาสตร์ภูมิศาสตร์	
ประวัติศาสตร์	 พัฒนาสังคม	 การจัดการสารสนเทศ	 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ	 การเรียนการสอนเน้นการฝึก
ประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ระดับปริญญาตรี
	 	•	ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ได้แก่  สาขาภาษาและวรรณคดีไทย,	 สาขาปรัชญาและศาสนา,	 สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา,	 สาขาพัฒนาสังคม,	สาขาการจัดการสารสนเทศ,	สาขาประวัติศาสตร์,	 สาขาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, 
สาขาภาษาญี่ปุ่น,	สาขาภาษาเกาหลี,	สาขาภาษาจีน	,	สาขาภาษาจีน	(นานาชาติ)	,	สาขาภาษามลายู	,	สาขามลายูศึกษา,	
สาขาภาษาอังกฤษ,	สาขาภาษาฝรั่งเศส,	สาขาภาษาเยอรมัน	
	 •	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	ได้แก่	สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ	,	สาขาเศรษฐกิจอาเซียน
	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต		 ได้แก่		สาขาภูมิศาสตร์		
	 •	บริหารธุรกิจบัณฑิต			ได้แก่	สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ,		สาขาการบัญชี			
	 •	สังคมสงเคราะห์บัณฑิต		ได้แก่		สาขาสังคมสงเคราะห์		
ระดับปริญญาโท
	 •	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต			ได้แก่		สาขาภาษาไทย	,	สาขาการจัดการสารสนเทศ	,	สาขาภาษาอังกฤษ	,	
	 		สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
ระดับปริญญาเอก
	 •	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	ได้แก่ สาขาภาษาไทย
Website	:	http://huso.pn.psu.ac.th		Tel.	0	7333	1304			Fax.	0	7331	2232		
Facebook	:	www.facebook.com/husopsu
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 3	 ตุลาคม	 2528	 เป็นคณะท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพทางการสอนและการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ 	 มีความเข้มแข็ งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 	 วิทยาศาสตร์บริสุท ธ์ิและ
ด้านเทคโนโลยี	 จนได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในต่างประเทศให้ความร่วมมือทางวิชาการ	 โดยเฉพาะ
ประเทศฝร่ังเศส	 ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ เมอร์	 เคมีอุตสาหกรรม	 ซ่ึงมีแหล่งอุตสาหกรรม
ในพื้นท่ี	 เช่น	 อุตสาหกรรมยางพารา	 อุตสาหกรรมประมง	 อุตสาหกรรมอาหารทะเลคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ยังมีความแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์	 สถิติ 	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยี
การประมงและวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 วิธีวิทยาการวิจัยซ่ึงมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีมี
ความต้องการของตลาดแรงงานสูง
ระดับปริญญาตรี
	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต	 	ได้แก่	 	สาขาเทคโนโลยียาง,	สาขาโภชนศาสตร์และการกำาหนดอาหาร,	สาขาเทคโนโลยี
การประมง,	 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์,	 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,	 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร,		
สาขาเคมี-ชีววิทยา,	สาขาเคมีอุตสาหกรรม,	สาขาฟิสิกส์,	สาขาวิทยาศาสตร์นิเทศ
	 •	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต			ได้แก่		สาขาวิศวกรรมเคมี
ระดับปริญญาโท
	 •	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต			ได้แก่	สาขาเคมีประยุกต์,		สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์,	สาขาฟิสิกส์ประยุกต์,
สาขาชีววิทยาประยุกต์,	สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,	สาขาเทคโนโลยีการประมง,	สาขาวิธีวิทยาการวิจัย	,	
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 •	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		ได้แก่		สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์	,	สาขาวิธีวิทยาการวิจัย
Website : http://www.sat.psu.ac.th  Tel. 0 7333 1303  
Fax.	0	7333	5130
Facebook	:	www.facebook.com/satpattani
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี	 11	 ธันวาคม	 2532	 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เทียบเท่าต่างประเทศ	 เปิดสอน
วิทยอิสลามนานาชาติ	 วิทยาการอิสลาม	 เศรษฐศาสตร์อิสลาม	 โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ
องค์กรในต่างประเทศ	บัณฑิตจึงมีความพร้อมในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

หอพัก
	 หอพักนักศึกษา	 11	หอ	นักศึกษาช้ันปี	 1	มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
	 	-		บริการสุขภาพอนามัยที่หน่วยพยาบาล
	 	-	การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ				
	 -		กรณีป่วยมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์		โรงพยาบาลปัตตานี
โรงพยาบาลยะลา
	 -	กรณีอุบัติเหตุ	มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ	เอกชน	คลินิก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
	 	-	ทุนการศึกษาทั่วไป	 	 	
	 	-	ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 		 	 -	 เงินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน	2,000	บาท
	 		 	-	กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา	รัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม	ไม่เกิน		
100,000		บาท/คน/ปี
	 	 -	ทุนเรียนฟรี	250	ทุนๆ	ละ	60,000	บาท
ต่อปีการศึกษาจนจบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Prince of Songkla University, Pattni Campus
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

	 1.	 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
	 	 บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
	 	 พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
	 	 ในหลากหลายรูปแบบ
	 2.	 สร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 ในสาขาท่ี
	 	 สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้
		 	 และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
	 3.	 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
	 	 ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง
	 	 ปัญญาคุณธรรม	สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
	 	 ให้แก่บัณฑิต


