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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจำาปีการศึกษา 2559  ณ  ม.อ.หาดใหญ่

	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ประจำาปีการศึกษา	 2559	 เมื่อวันที่	 30	 กันยายน	 –	 2	 ตุลาคม	 2560	ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ฉลองสริิราชสมบัตคิรบ	60	ป	ี	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตหาดใหญ	่	โดยในปนีี	้มบีณัฑติผูส้ำาเรจ็การศกึษาและมีสทิธิเ์ขา้รบัพระราชทาน
ปริญญาบัตร	จำานวน	8,632	คน	แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก	138	คน	ปริญญาโท	852	คน	และปริญญาตรี	7,624	คน	สำาหรับวิทยาเขตปัตตานี		
มีบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 จำานวน	 2,082	 คน	 	 แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก	 จำานวน	 12	 คน	 ระดับปริญญาโท	 จำานวน	 
200	คน		และ	ระดับปริญญาตรี	จำานวน	1,870	คน
	 ในโอกาสดังกล่าว	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์จรัส	 	 สุวรรณเวลา	 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กราบทูลรายงานกิจการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในรอบปีการศึกษา	 	 2559	 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมและประเทศชาติ 
ยา่งกา้วเขา้สูป่ทีี	่50	ดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาเปน็มหาวทิยาลยัวจัิยเพือ่นวตักรรมและสงัคมทีม่คีวามเปน็เลศิทางวชิาการ	และมุง่สูม่หาวทิยาลยั 
ชั้นนำา	 1	 ใน	 5	 ของอาเซียนภายในปี	 2579	 ตามแผนพัฒนาระยะ	 20	 ปี	 (2560-2579)	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยมีพันธกิจ 
เป็นผู้นำาทางวิชาการและนวัตกรรม	มีการวิจัยเป็นฐาน	เพื่อการพัฒนาประเทศ	เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
สงัคมฐานความรูบ้นพ้ืนฐานพหวุฒันธรรม	และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยใหผู้้ใฝรู่ไ้ดม้โีอกาสเข้าถงึความรูไ้ดห้ลากหลายรปูแบบ	และ
สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ	มีจิตสาธารณะ	และทักษะในศตวรรษที่	21	สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์
จากการปฏิบัติ	
ผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
 ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง	 มีเอกลักษณ์ความเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร์	ดว้ยการดำาเนนิการสอนหลกัสตูรตา่ง	ๆ 	และการจดัโครงการกจิกรรมท่ีสนบัสนุนและเสรมิการเรยีนรูวิ้ชาชพีจากการปฏบิตังิานจรงิ
ของนักศกึษา	และคณาจารย	์อาท	ิการพฒันาการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการศกึษาในศตวรรษที	่21	การพฒันาหลกัสตูรใหย้ดืหยุน่และ 
บูรณาการให้เป็นสากล	 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การศึกษาในภูมิภาค	 และเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสำาหรับการรวมตัว 
ของประชาคมอาเซียนโดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศจำานวนมาก	รวมถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 
(Memorandum	 of	 Understanding	 :	 MoU)	 ร่วมกับสถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ	 จำานวน	 316	 สถาบัน	 โดยเป็นข้อตกลง 
ความรว่มมอืกบัประเทศในทวปีเอเชีย	(ASIA)	161	สถาบนั		ทวปียโุรปและอเมรกิา	110	สถาบนั	และอืน่	ๆ 	45		สถาบนั	ในปกีารศกึษา	2559			มหาวทิยาลัย 
มกีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรต่าง	ๆ 	รวม	346	หลกัสตูร/สาขาวชิา	เปน็หลกัสตูรปริญญาตร	ี155	หลกัสตูร/สาขาวชิา	ระดบัประกาศนยีบตัร
และปริญญาโทหรือเทียบเท่า	118	หลักสูตร/สาขาวิชา	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	2	หลักสูตร/สาขาวิชา	และระดับปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่า	72	หลักสูตร/สาขาวิชา	มีนักศึกษา	40,693		คน	คณาจารย์	2,494		คน	และบุคลากรอื่น	ๆ	8,610	คน
 ด้านการวิจัย 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 เป็นมหาวิทยาลัยฐานความรู้	 เน้นการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	 มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
วิจัยเพื่อนวัตกรรม	ทำาวิจัยโดยคำานึงถึงนวัตกรรมใหม่	ๆ	ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้		ด้วยการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชนและสังคม	การเพิ่ม
มลูคา่	สรา้งรายได้	รวมถงึเพ่ิมคณุภาพชวีติของคนในชมุชนและสังคม	เนน้การใช้ประโยชนผ์ลงานวจิยัในเชิงพาณชิย	์ดว้ยการสรา้งกลไกสนบัสนนุ 
การขบัเคลือ่นการนำาผลงานวจิยัไปสูเ่ชงิพาณชิยเ์ปน็ระบบอยา่งครบวงจร	อกีทัง้ใหส้ามารถนำาผลงานไปใชใ้นหนว่ยงานของรฐั	และองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ทัง้ระดบัภมูภิาค	ระดบัประเทศ	และใช้ประโยชนผ์ลงานวจิยัในการจัดการเรยีนการสอนเพือ่ถา่ยทอดใหก้บันกัศกึษามคีวามรูเ้พิม่เตมิ
จากตำาราเรียน	โครงการทีส่ำาคญั	เชน่	โครงการ	1		คณะ	1	ชมุชน	โครงการตรงัศกึษา	โครงการราไวยโ์มเดล		เครือ่งกรองนำา้ดืม่โดยใชเ้ซรามกิเมมเบรน
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เครื่องมือวัดระดับของเหลวด้วยหลักการวัดค่าความจุไฟฟ้าผลิตจากแผ่นวงจรพิมพ์	 บทบาททางด้านยางพาราโดยการมีส่วนร่วมท่ีสำาคัญ 
ในโครงการ	Rubber	City	ของรัฐบาล		การพัฒนาและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย		การเสนอแผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย	
ระยะ	 5	 ปี	 ระหว่างปี	 2559-2562	 ต่อรัฐบาล	 	 การทำาข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมยางพาราในนิคมอุตสาหกรรม 
ภาคใต้	 เป็นต้น	 	 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล	 ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล	
เช่น	 รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ	 ประจำาปี	 2559	 (ด้านสังคม)	 จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
จากผลงานวิจัย/ประดิษฐ์	 การพัฒนาโพรไบโอติกแลกโตแบซิลลัสพาราเคซิอิเอสดีหนึ่งเพื่อใช้ป้องกันฟันผุ	 :	 ต้นแบบการใช้ในชุมชน	 โรคที่ 
พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด	รางวัลที่	1	สิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ	ทบ.	ประจำาปี	2559		เรื่องโครงการติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
รกัษาตอ้กระจกยคุใหม่ดว้ยแอปพลเิคชนั	เปน็ความรว่มมอืระหวา่งโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิม์นตรกีบัหนว่ยวจิยั	INTACT	ทีพ่ฒันาแอปพลเิคชัน่ขึน้ 
เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยหลังการผ่าตัดรักษาต้อกระจกอย่างใกล้ชิด	 ช่วยลดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดลง	 	 ผลงานรับรางวัลระดับ
นานาชาติ	จากรางวัล	Highly	Cited	Researchers	2016	โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม	Top	1%	of	 researchers	 for	most	cited	
documents,	 in	 the	field	of	Agricultural	 Sciences	จากบริษัท	Thomson	Reuters	ผู้จัดทำาฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	
Web	 of	 Science	 รางวัล	 Spallanzani	 Award	 จาก	 North	 American	 Society	 for	 Bat	 Research	 (NASBR)	 ในที่ประชุมวิชาการ	 
NASBR	เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นด้านค้างคาวจากประเทศต่าง	ๆ 	นอกทวีปอเมริกาเหนือ	และ	3	รางวัลจากการจัดแสดง
นิทรรศการเวทีนานาชาติ	2016	Kaohsiung	International	Invention	and	Design	EXPO	(KIDE	2016)	ประเทศไต้หวัน	ได้แก่	รางวัล		Best	 
International	Invention	Award	รางวัล	Gold	Medal	Award	และรางวัล	Valuable	Award	จาก	Highly	Innovation	Unique	Foundation	
(HIUF)	ประเทศ	Saudi	Arabia	จากผลงานวิจัยเรื่องชีวภัณฑ์	Bacillus	subtilis	เพื่อผลิตผักปลอดภัย	เป็นต้น
 ด้านการบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน	 เพื่อสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น	ภูมิภาค	ประเทศและชุมชน	อันนำาไปสู่การชี้นำาสังคมทางปัญญา		การพัฒนาที่ยั่งยืน	และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง	
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่นำาความรู้ที่ได้จากงานวิจัย	 เพื่อสร้างการเรียนรู้	 การพัฒนาบุคลากร	 และความเข้มแข็ง 
ของชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 มีการประเมินความสำาเร็จของการบริการวิชาการและนำามาจัดทำาเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนำามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย	 และการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการขยายและการให้บริการเชิงรุก	 ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้บริการ
วิชาการทั้งในรูปแบบการให้เปล่าแก่ผู้ด้อยโอกาสและรูปแบบมีค่าบริการ	 โดยมีกิจกรรม/โครงการ	 งานบริการวิชาการที่สำาคัญ	 ๆ	 เช่น	 ผลงาน
ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน	 เพื่อการจัดการปัญหาโรครากเน่าสำาหรับการปลูกผักโดยการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย	 จาก 
ผลงานจัดการอาหารสัตว์นำ้าโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร		นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าจากมหาวิทยาลัย		ได้แก่	
สนามฟุตซอลยางพารา	 หมอนหนุนยางพารา	 ยางบีบมือ	 โดยเป็นผลงานที่เช่ือมโยงความรู้สู่ชุมชน	 ทำาให้สังคมภายนอกได้เห็นบทบาทหน้าที่
ผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนภาคใต้	 การสร้างเครือข่ายเพื่อบริการวิชาการในโครงการต่าง	 ๆ	 เช่น	 
ความร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำาริในโครงการพื้นท่ีต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ความร่วมมือกับมูลนิธิ 
รากแก้วเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังของนิสิตนักศึกษาในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่		ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในโครงการ	 	 Phuket	 Smart	 City	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
ยังให้บริการวิชาการในด้านการรักษาพยาบาลและสร้างศักยภาพการบริการรักษาพยาบาลทางวิชาการที่เปิดกว้าง	 เพ่ือยกระดับความเข้มแข็ง 
ของชุมชน	 และพัฒนาระบบการเผยแพร่วิชาการออกสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง	 ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างต่อเน่ือง	 ปัจจุบันโรงพยาบาล 
สงขลานครินทร์	 คณะแพทยศาสตร์	 ให้การบริการรักษาพยาบาลและพัฒนาด้านการรักษาจนเป็นที่ยอมรับในฐานะสถาบันทางการแพทย์ 
ที่รักษาพยาบาลโรคซับซ้อนในระดับตติยภูมิ	 มีจำานวนเตียงที่ให้บริการรักษาพยาบาล	855	 เตียง	 ให้บริการผู้ป่วยนอก	 	850,000	ราย/ปี	 และ
ผู้ป่วยใน	 34,000	 ราย/ปี	 ขณะเดียวกันยังมีโรงพยาบาลทันตกรรมที่ให้บริการรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป	และเป็นโรงพยาบาลที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคในช่องปากแห่งเดียวในภาคใต้		ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางคลินิก	และสถานที่ฝึกงานทางคลินิก
ของนักศึกษา	 สามารถให้บริการผู้ป่วย	 87,000	 ราย/ปี	 	 รวมทั้งมีงานบริการด้านสุขภาพอีกหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 
ในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนใต้	สถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชุมชน	ศนูยบ์รกิารสขุภาพช่องปากชมุชนเมอืง	และโครงการทนัตสาธารณสขุชนบทภาคใต้	
 ดา้นการทำานบุำารงุวฒันธรรม		มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์	ดำาเนนิงานการเพือ่อนรุกัษ	์พฒันา	ถา่ยทอด	และเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม
ของท้องถิ่นภาคใต้และของชาติ	 และได้จัดทำาแผนและแนวทางการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 เพื่อธำารงรักษา	 และ
เสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรมเพื่ออนุชนรุ่นหลัง	 ขยายผลสู่การปลูกฝังจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์	 และทำานุบำารุงวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและ
ประชาชน	 โดยได้ศึกษาวิจัย	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 พัฒนาและถ่ายทอดวัฒนธรรม	 เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
และสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้งเชื่อมโยงงานด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู้	 อาทิ	 การอนุรักษ์	 พัฒนา	 ถ่ายทอดและ 
เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ภาคใตแ้ละของประเทศชาต	ิไดด้ำาเนนิการในโครงการต่าง	ๆ 	อยา่งตอ่เนือ่ง	เชน่	การวจิยัเกีย่วกบัศลิปวัฒนธรรม	
ด้วยการศึกษาวิจัย	และรวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้และของชาติ	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร 
ในมหาวทิยาลยั	การแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมระหวา่งสถาบนัการศึกษา	การแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมระหวา่งสถาบนัการศึกษาในเขตสามเหลีย่ม
เศรษฐกิจ	ไทย	อินโดนีเซีย	และมาเลเซีย	(IMT-GT)	โครงการ	The	ASEAN	and	ASEAN	+3	Youth	Cultural	Forum	การจัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัย	การนำาเสนอข้อมูลทางวิชาการและสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	เป็นต้น	และในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ	
“วัฒนคุณาธร”	จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม	ประจำาปี	2559
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 พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 ทรงมีโครงการในพระอุปถัมภ์เพ่ือช่วย
เหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน	 อาทิ	 “มูลนิธิเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก”	 สภากาชาดไทย	 
เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยาก 
จากอุทกภัย	 “โครงการกำาลังใจ”	 เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม
ไทย	 “โครงการแม่และเด็ก”	 ซึ่งเยียวยาและช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่เป็นกลุ่มน้อย	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้หญิงที่ตั้งครรภ์	 และเด็กติดผู้ต้องขัง	 ทรงเริ่มให้มีการพัฒนาทักษะความรู้และวิชาชีพ 
ให้ผู้ต้องขัง	 รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง	 ได้ทรงน้อมนำาแนวทางตาม	 “หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”	 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มาปรับใช้ในการ 
ดำารงชีวิตของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ	 ทรงศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตตาม	 “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง”	เพื่อการดำารงชีวิตและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสังคมไทยให้สามารถดำารงอยู่ได้อย่างมั่นคง	
ยั่งยืน	ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง.

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเล็งเห็นถึงความจำาเป็นที่จะต้อง
ดำาเนินการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความยั่งยืน	 และส่งผลต่อความเป็นอยู่ 
ที่ดีของราษฎร	ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลที่จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่	ๆ	เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง	ๆ	 ให้ประสบความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	นอกจากนั้น	 ได้ทรง
เรียนรู้เทคโนโลยีและศาสตร์ใหม่	ๆ 	โดยเฉพาะการศึกษาเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลหรือ	remote	
sensing	ซึง่สามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร	พืน้ทีป่่าไม	้การบรหิาร
แหล่งนำ้า	 	 การสำารวจทางธรณีวิทยา	 	 แหล่งแร่และนำ้ามันปิโตรเลี่ยม	 	การทำาแผนที่	 	 การใช้ที่ดิน	 
การวางแผนสำาหรับการพัฒนาเมืองและชนบท	ประชากรศาสตร์	การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ทรงตระหนักว่าสุขภาพ
พลานามัยอันดีของประชาชน	 จะเป็นปัจจัยสำาคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ	
เปน็พลงัในการพฒันาประเทศ	ทรงเปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการสง่เสรมิใหพ้สกนกิรหนัมาใสใ่จและดแูล
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง	ทรงสนับสนุนการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์	 เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย	 
เพื่อสามารถให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน	 และทรงรับผู้ป่วยยากไร้ไว้ในพระราชานุเคราะห์	 ปัจจุบัน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	21	แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	ได้สนองพระราชปณิธาน	มีการ
พัฒนาในทุกด้าน	ทั้งด้านการบริหาร	การบริการ	และด้านวิชาการ	แสดงให้ประจักษ์ถึงพระปรีชา
และพระวิสัยทัศน์ทางด้านการแพทย์	และสาธารณสุข.

	 การดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ดังได้กราบทูลพระกรุณามาโดยสังเขปน้ี	 นับว่าก้าวหน้าไปด้วยดี	 
ในปกีารศกึษา	2559		มหาวทิยาลยัมจีำานวนผูส้ำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัเปิดสอนและมสีทิธเิขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร	จำานวน	 
8,632	คน	แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก	138	คน	ปริญญาโท		825		คน	และปริญญาตรี	7,642	คน		สำาหรับปีพุทธศักราช	2560	นี้	สภามหาวิทยาลัย	
สงขลานครนิทร	์	มมีตเิปน็เอกฉนัทข์อพระราชทานทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายปรญิญาแพทยศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์แดส่มเดจ็พระเจา้อยูหั่ว		 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม	 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 แด่พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้า 
พัชรกิติยาภา	 	 และสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและ 
ประเทศชาติ	6	ราย	และมหาวิทยาลัยได้ทำาการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์	1	ราย	อาจารย์ตัวอย่างในด้านต่าง	ๆ	8	ราย	และ
อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น	เลาเกเซ่นอนุสรณ์	1	ราย  

	 ทูลเกล้าฯ	ถวายปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
แด่พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา		

	 ทูลเกล้า	ฯ	ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี			

ทูลเกล้าฯ	ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		 
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ		บดินทรเทพยวรางกูร			
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	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์	 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
การทดสอบพอลิเมอร์และเทคโนโลยียาง	 ที่	 University	 of	 Applied	 Sciences	Osnabrück	 เป็นผู้เช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยียางท่ีมีชื่อเสียงลำาดับต้น	 ๆ	 ของประเทศเยอรมัน	 และแวดวงวิชาการด้านเทคโนโลยียางของโลก	 
มผีลงานตีพมิพม์ากกวา่	100	เรือ่ง	และได้รบัการจดสทิธบิตัรทัง้ในประเทศเยอรมนั	สหรฐัอเมรกิา	และยโุรป	จำานวน 
หลายเรื่อง	 สิทธิบัตรสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทดสอบยาง	 คือ	 เครื่อง	 Temperature	 Stress	 Scanning	 
Relaxation	(TSSR)	ทีส่ามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงในระดบัโมเลกลุแลว้นำาไปประยกุตก์บัการแปรรปูยาง	การใช้
ประโยชนย์างในวงกวา้ง	รวมถงึการนำาไปใชใ้นการอธบิายปรากฏการณต์า่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสตรด์า้นเทคโนโลยยีาง 
ได้มีความร่วมมือด้านวิชาการกับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มานานกว่า	 10	 ปี	 ทำาให้เกิด 
งานวิจัยร่วมจำานวนหลายโครงการมี	 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	จำานวน	11	คน	นักวิจัยหลังปริญญาเอก	1	คน	และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของประเทศเยอรมัน	
จำานวน	5	คน	ทีเ่ดนิทางทำางานวจิยัภายใตก้ารเปน็ทีป่รกึษารว่มของคณาจารยจ์ากสองมหาวทิยาลยั	จนเกดิผลงาน 
ตพีมิพร์ะดบันานาชาติร่วมกนัจำานวน	32	เรือ่ง	ผลงานกำาลงัยืน่จดสทิธบิตัร	1	เรือ่ง	และมกีารวจิยัรว่มกับอุตสาหกรรม
ยางและสถาบันอ่ืน	 ๆ	 ในประเทศเยอรมัน	 กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ท่ี 
ผลกัดนัและมสีว่นชว่ยใหเ้กดิความรว่มมอืกบัคณะ	และสาขาวชิาตา่ง	ๆ 	ของทัง้สองมหาวทิยาลยัอยา่งตอ่เนือ่ง	เชน่	 
คณะวิทยาการจัดการและคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เป็นต้น	 จนทำาให้เกิดความร่วมมือที่นำาไปสู่ความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างกว้างขวาง	 โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยียาง	 เป็นผู้ประสานงาน
หลัก	 	 ให้นักวิจัยด้านยางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เข้าถึงอุตสาหกรรมยางของเยอรมัน	 เช่น	 ทำาให้เกิด 
ความรว่มมอืกบับรษิทั	Boge	Rubber	and	Plastics,	บรษิทั	Continental	tire	และ		German	Rubber	Institute	(DIK)	 
เป็นต้น.

	 ดำารงตำาแหน่งในภาคธุรกิจเอกชน	 ทั้งที่เป็นองค์กรแสวงหากำาไรและไม่ได้แสวงหากำาไร		 
เป็นผู้มีส่วนในการผลักดันคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้มีความเข้มแข็งระดับแนวหน้า
ของประเทศ	 ยังสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในระดับนักเรียนและอุดมศึกษา	 และการหาแหล่งเงินทุนจาก
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะจากธนาคารกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 เพ่ือสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
ของคณะเศรษฐศาสตร์ให้แก่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน	ได้แก่	ประเทศเมียนมาร์	ลาว	กัมพูชา		เป็นผู้ที่มีส่วน 
ในการกำาหนดและบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจของประเทศกล่าวคือ	 	 รับตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี	นายชวน	หลีกภัย	 เมื่อปี	 2540	–	2544	 เพื่อช่วย
แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี	 2540	 ในฐานะที่เคยกำากับดูแลด้านนโยบายการเงินและนโยบาย 
อัตราแลกเปลี่ยนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยในปี	 2520-2537	 รวมทั้งอาศัยประสบการณ์ที่เคยทำางาน 
ในสถาบันการเงินไทยและกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	ในตำาแหน่ง	Economist,	Exchange	and	
Trade	 Relations	 Department,	 IMF,	Washington	 D.C.	 ปี	 2530-2533	 ทำาให้เข้าใจสภาพปัญหา 
ทีเ่ศรษฐกจิไทยเคยมบีทเรยีนมากอ่นหนา้นีแ้ละแนวทางการแกป้ญัหาวกิฤตเศรษฐกจิโดย	IMF	ทีด่ำาเนนิการ
กับประเทศต่าง	ๆ	ที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย	จนทำาให้เศรษฐกิจ
ไทยสามารถผ่านพ้นจากภาวะล่มสลายในท้ายที่สุด.

	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งองคมนตรี		ได้ใช้ความรู้ทางด้านกฎหมาย	และความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของ
ประชาชนปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม	 โดยให้ผู้เสียหายและจำาเลยได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันต่อหน้า
จนเกิดความเห็นอกเห็นใจระหว่างผู้เสียหายและจำาเลย	 	 เป็นที่มาของกระบวนการสมานฉันท์และสันติ
วิธี		จึงถูกนำาไปใช้ในทุกศาลทั่วประเทศส่งผลให้คดีอาญาได้รับการพิสูจน์ความผิดตามความเป็นจริงที่เกิด
จากความสมคัรใจของคูพ่พิาททกุฝา่ย			ยงัใหค้วามสำาคญัของการมสีว่นรว่มของประชาชนและเยาวชนตอ่ 
การเข้าถึงความรู้ทางด้านกฎหมาย	 และกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย	 จึงริเริ่มโครงการที่มีประโยชน์ต่อ
สงัคม	เช่น	โครงการตน้กลา้ตลุาการ		โครงการเยาวชนไทยหวัใจเดยีวกนั		โครงการเผยแพรค่วามรูท้างดา้น
กฎหมายแก่ประชาชน	ภายใต้ชื่อ	“ศาลยุติธรรมกับประชาชนบนเส้นทางสายเดียวกัน”	เป็นต้น.	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาเทคโนโลยียาง

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาเศรษฐศาสตร์	
 

			นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์					นายวิรัช		ชินวินิจกุล

นายพิสิฐ		ลี้อาธรรม

Professor	Dr.	Norbert		Vennemann	(ศาสตราจารย์	ดร.	นอร์เบิร์ด	เฟนเนอมันน์	)
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	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	บริษัทนิวเทคโนโลยี่	เอ็นจิเนียริ่ง	คอนสตรัคชั่น	
จำากดั		บรหิารงานดว้ยความรูแ้ละระบบงานคณุภาพ	ISO	จนเปน็บรษิทัเครอื		เทค	กรุป๊	ได้รบัรางวลั
และโล่ประกาศเกียรติคุณ	Best	Practice	ด้านบุคลากร	และผลประกอบการในการบริหารจัดการ
ธรุกจิบรกิารกอ่สรา้งและวศิวกรรม	ประจำาป	ี2559	ในโครงการการพัฒนาศกัยภาพการบริหารจดัการ
ในด้านดังกล่าว	 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 	 ได้รับรางวัล	 AFEO	Honorary	
Member	Award	ในการประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียนครั้งที่	32	ณ	สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมยีนมาร	์อกีทัง้รางวลั	“บคุคลดเีดน่แหง่ป	ี2558”	จากโครงการคณุธรรมนำาแผน่ดนิ		คนทำาดต้ีนแบบ
สังคมแห่งปี	2558	“คนดีเพื่อพ่อ”	 	 ในปี	2550	 	 ได้เลื่อนคุณวุฒิจากภาคีเป็นสามัญ	 	และได้เป็น 
วุฒิวิศวกรโยธา	 ในด้านวิชาการได้จดอนุสิทธิบัตรสองรายการ	 ด้านชุดประกอบการหล่อคอนกรีต	
ชุดแรกเม่ือปี	 2535	 และชุดที่สองเมื่อปี	 2558	 เป็นผู้นำาความรู้	 ความสามารถจากประสบการณ์
การทำางานไปถ่ายทอดแก่วิศวกรท่ัวไปผ่านวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	
ทั้งการเป็นวิทยากร	 ผู้จัดทำาหลักสูตรการอบรมควบคุมงานก่อสร้าง	 หลักสูตรการประมาณราคา
แบบมืออาชีพ	 หลักสูตรการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรด้านงานสนามของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (วสท.)	 ผู้จัดทำาระบบมาตรฐานช่างฝีมือและผู้ประกอบ
การก่อสร้างสถาบันการก่อสร้างไทย	 และผู้จัดทำามาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร	 ซึ่งเป็น
มาตรฐานสำาหรับวิศวกรในประเทศได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป.		

	 นับตั้งแต่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 เม่ือปี	 2525	 ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 
ที่คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ทำาให้เกิดการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ 
ในหลาย	ๆ	ด้าน	อาทิ	ริเริ่มให้มีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	โดยเน้นการให้บริการสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมกับวัย	 เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล	
นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น	 ๆ	 เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของคณะพยาบาล
ศาสตร์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (พยาบาล)	 เป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ซึ่งส่งผลให้เกิด
การเปลีย่นแปลงหลกัสตูรของสถาบนัตา่ง	ๆ 	ในประเทศไทยเปน็พยาบาลศาสตรบณัฑิตตามมา	และ
ยังเป็นคนแรกในประเทศไทยที่นำา	 “แบบแผนสุขภาพ”	 มาใช้ในวิชาชีพการพยาบาลจนเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายทั้งประเทศ	 	นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	
สาขาวิชาการพยาบาลบิดา	มารดาและเด็ก	(Parent	Child	Nursing)	ในปี	2533	อีกทั้งยังร่วมเป็น
ผู้นำาในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกทางการพยาบาลร่วม		4	สถาบัน	ได้แก่	มหาวิทยาลัยมหิดล	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

	 ปจัจบุนัไดร้บัคดัเลอืกเปน็หมอพืน้บา้นทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นโรคอมัพฤกษ	์อมัพาต	และ
โรคทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก	 ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		 
พบวา่ในแตล่ะวันจะมผู้ีปว่ยมารับการรกัษา	โดยแบง่เป็นผู้ปว่ยโรคหมอนรองกระดกูทบัเส้นประสาท	
ประมาณวันละ	 20-30	 คน	 โรคอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ประมาณวันละ	 15-20	 คน	 โดยเปิดรักษา 
ในวันอังคารถึงวันเสาร์	 ตั้งแต่เวลา	 07.00	 –	 21.00	 น.	 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ยกเว้นค่ายกครู 
ในผูป้ว่ยรายใหม่	รายไดส้ว่นใหญจ่ะไดร้บัในวันไหว้ครปูระจำาป	ี	เปน็ทัง้หมอและครทูีใ่หค้ำาปรกึษาและ 
คำาแนะนำาด้านการรักษาโรคต่าง	ๆ	อนุเคราะห์ข้อมูลให้นักศึกษาและบุคลากรเก็บข้อมูลการรักษา
โรคสำาหรับการเรียนการสอน	 และการทำาวิจัย	 ปัจจุบันคณะการแพทย์แผนไทย	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 ได้รับความอนุเคราะห์จากนายประวิทย์	 แก้วทอง	 เปิดบ้านเป็นแหล่ง 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	ถือเป็นแหล่งฝึกที่สำาคัญและมีคุณภาพ	ช่วยสร้างเสริม
ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาได้อย่างดียิ่ง.

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		สาขาวิศวกรรมโยธา

รองศาสตราจารย์ศิริพร		ขัมภลิขิต
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		สาขาพยาบาลศาสตร์

นายทศพร		ศรีเอี่ยม

	การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์						นายประวิทย์		แก้วทอง 
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	 เป็นนักพัฒนาเอกชนในจังหวัดปัตตานี	 	 ตำาแหน่งผู้ประสานงานโครงการพ้ืนท่ีชุ่มนำ้า	
และผู้ประสานอาวุโสโครงการสนับสนุนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้	 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	 
เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทำางานด้านพัฒนาสังคม	 	 ทำาให้เห็นปัญหาความรุนแรงในพื้นที่	
จึงเกิดแนวคิดอยากแก้ไข	 เยียวยา	 จนเป็นท่ีรักและไว้วางใจจากชาวบ้าน	 จนได้รับสมญานามว่า	 
“ผู้ประสานสิบทิศ”	 มีผลงานที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความสันติสุขแก่ภาคใต้	 เช่น	 การจัดตั้ง
ประสานและสนับสนุนสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจัดการทรัพยากรชายฝ่ังในกลุ่มต่าง	 ๆ		
จนทำาให้เกิดองค์กรชุมชนในการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ัง	 	 	 ก่อตั้งศูนย์เยียวยา
ภาคประชาชน	 	 ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพ่ือสันติภาพทำางานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์กรณีตากใบ	กรือเซะ	 และผู้ได้รับผลกระทบรายวัน	 	 นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานในชมรม 
ผู้หญิงเพื่อสันติภาพทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กลุ่ม	WEMOVE	ผลักดันและร่วมก่อตั้ง
คณะทำางานจากผูห้ญงิชายแดนใต	้จากสมาชกิองคก์รผูห้ญงิและองคก์รทีท่ำางานดา้นผูห้ญงิ	23	องคก์ร	
ในจังหวัดชายแดนใต้	รวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ	จนทำาให้ได้รับรางวัลต่าง	ๆ	
เช่น		รางวัลดีเด่นผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน	เนื่องในวันสตรีสากล	เมื่อปี	2548	จากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและภาคี	 และรางวัลดีเด่น	 ผู้หญิงผู้สร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน 
ภาคใต	้เนือ่งในวนัสตรสีากล	ป	ี2549	จากกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย	์	เปน็ตน้.

	 ศาสตราจารย์ชุติมา	สัจจานันท์		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช	 เป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกล	 
โดยการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์	 ซ่ึงเป็นหลักสูตรแรก 
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้	นบัเปน็การเปดิโอกาสทางการศกึษาให้แกป่ระชาชนอยา่งทัว่ไป		ไดผ้ลติงาน
วิจัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางด้านสารสนเทศศาสตร์	จนเป็นที่ยอมรับ
ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพด้วยการได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันการศึกษาและองค์กร
ทางวิชาชีพเป็นจำานวนมากทั้งในและต่างประเทศ	 อาทิ	 รางวัลพระราชทานพระเกี้ยวทองคำาและ 
โลป่ระกาศเกยีรตคิณุ	“อกัษรศาสตรด์เีดน่”		ป	ี2558	จากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	รางวลั	CONSAL	
2515	Outstanding	Librarian	Award	(Gold	Prize)	ปี	2559	จากสภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	โดยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลที่อันทรงเกียรตินี้	เป็นต้น	และยังเป็นบุคคล
แรกในแวดวงสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	 ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	 (คปก.)	
ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 	 ตั้งแต่ 
ปี	 2557	 จนถึงปัจจุบัน	 อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ 
สารสนเทศศาสตร์ได้อย่างดี.

	 สำาเร็จการศึกษา	Doctor	of	Philosophy	สาขาวิชา	Nursing	จาก	University	of	Mary-
land	at	Baltimore	เมื่อปี	2540		และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	เช่น	
รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน	 ของคณะพยาบาลศาสตร์	 ปี	 2557	 	 รางวัลอาจารย์
ปัจจุบันที่ได้รับการเสนอช่ือโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นท่ีรัก	 ช่ืนชม	 เเละศรัทธา	 ปี	 2557	 รางวัล
บุคลากรดีเด่น	 ประเภทอำานวยการระดับสูง	 (รองศาสตราจารย์)	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ปี	 2557	
รางวัลอาจารย์พยาบาลต้นแบบ	ทคพย.	ปี	2559	และรางวัลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น	กลุ่มสาขา
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ปี	2560		เป็นผู้ริเริ่มการเรียนการสอนที่เป็น	Active	learning	

	รางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น	เลาเกเซ่นอนุสรณ์	ประจำาปี	2560	

	 อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ประจำาปี	2560	
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์วันดี สุทธรังษี คณะพยาบาลศาสตร์

	 รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์	ประจำาปี	2560			นางสาวลม้าย		มานะการ
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อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย 
ศาสตราจารย์ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์  (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 วุฒิการศึกษา	 Doctor	 of	 Applied	 Economics	 
สาขาวิชา	 Economics	 and	 Applied	 Economics	 จาก	 	 Universiteit	 Antwerpen	ประเทศ
เบลเยี่ยม	 เป็นผู้นำาวิธีการสอนแบบ	 Problem	 Based	 Learning	 มาใช้ในการสอนวิชาบัญชี 
ในชั้นเรียนขนาดใหญ่อย่างมีระบบ	 โดยนำาผลการประเมินการสอนมาประชุมทีมอาจารย์ผู้สอน 
ในสาขาวิชาเพื่อทบทวน	ปรับปรุง	รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน	วางแผนการสอน	ประเมิน
ผลการสอนแบบ	active	learning	และสามารถบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริหาร
วิชาการในสาขาการบัญชีได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยออกแบบการเรียนการสอนในช้ันเรียนควบคู่กับ
การเรียนรู้และแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงในชุมชน	 	 จนทำาให้นักศึกษามีผลงานวิจัยไปนำาเสนอ
ผลงานที่ประชุม	 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการและส่งผลงานประกวดได้รับรางวัลผล
งานวิจัยระดับชาติ	

	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร	 	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 สาขาวิชา	
Agricultural	System	จาก	Asian	 Institute	of	Technology	 (AIT)	 	 เป็นผู้ที่นำาองค์ความรู้จาก
งานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
เกษตรกร	การเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรสวนยางพาราขนาดเล็กในภูมิภาคต่าง	ๆ 	ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นจากการเพิ่มมูลค่ายางพาราของประเทศไทย	 นอกจากนี้	 ยังได้ออกแบบและพัฒนา 
ระบบสารสนเทศด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อนำาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ	 เช่น	 ระบบสารสนเทศ
อุตสาหกรรมยางพารา	 (ต้นนำ้า	 	 กลางนำ้า	 และปลายนำ้า)	 การออกแบบและการจัดการระบบ 
ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมยางพารา	 ปี	 2560	 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนา
ศกัยภาพคณุภาพชวีติตามแผนชมุชนหมูบ่า้นในพืน้ที	่3	จงัหวดัชายแดนภาคใต	้	การจดัทำามาตรฐาน
คณุวฒุวิชิาชพียางพาราและปาล์มนำา้มนั	รวมทัง้การกำาหนดเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัการจัดการสวนยางตาม
หลัก	FSC	ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการผลิตและส่งออกไม้ยางพาราไปยังต่างประเทศ.

	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	สาขาวิชา	 Soil	 Science	 จาก	 The	University	 of	
Adelaide	 	 เป็นหนึ่งในคณาจารย์รุ่นแรกที่ร่วมพัฒนาภาควิชาจุลชีววิทยา	 เป็นผู้มีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาจุลชีววิทยา	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 และ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง	 มีความมุ่งมั่นในการทำาวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 มีผลงานตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพที่ได้รับการอ้างอิงมากกว่า	70	เรื่อง	นอกจากนี้	ศาสตราจารย์
ดวงพร	คนัธโชต	ิยงัมคีวามคิดรเิริม่	สามารถตอ่ยอดงานวจิยัเพือ่สรา้งผลงานทีส่ามารถนำาไปใช้ได้จรงิ	
ดังจะเห็นได้จากสิทธิบัตร	และอนุสิทธิบัตรต่าง	ๆ	ที่ได้รับ	เช่น	กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส
ลาบ-นำ้าตกท่ีมีส่วนผสมกาบา	 (Gamma-aminobutyric	 acid)	 กรรมวิธีผลิตฟิล์มยางด้วยแม่พิมพ ์
ทีเ่คลอืบดว้ยไทเทเนยีมไดออกไซดส์ำาหรบัผลติภัณฑย์างแบบจุม่ปุย๋ชวีภาพแบคทีเรยีสงัเคราะห์แสง 
ในรูปแบบของแข็งร่วนและกรรมวิธีการผลิต	 สูตรต้นเชื้อแบคทีเรียผลิต	 กรดแลกติกในรูปแป้ง
แผ่นแห้ง	 (dry	 sheet)	 และกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว	 สูตรแหนมที่ประกอบด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรีย 
ที่ผลิตกาบา	เป็นต้น.

อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ มณีมัย คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำาความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่ายขึ้นพร้อมสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	 แก่นักศึกษาทุกครั้งที่มีโอกาส	 และ 
นำาพระราชปณิธานมาใช้เป็นแบบอย่างในชีวิตประจำาวัน	เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำางานอุทิศตนสมำ่าเสมอ		มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น.	
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	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	 จากมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองคณบดี	 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นบุคคลที่คิดดี	 ทำาดี	 โดยแสดงออกในด้านของการ 
ประพฤติปฺฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา	 ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน	 และให้คำาแนะนำาแก่
นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา	 รวมถึงนักศึกษาทั่วไป	 ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ		นอกจากนี้ได้พัฒนากระบวนการด้านกิจการนักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ	โดยการนำา
ระบบประกันคณุภาพมาใช้ในการจดักจิกรรมของนกัศกึษา	เปน็ทีป่รกึษาในการทำาวจิยัดา้นการพฒันา
นักศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานักศึกษา	 อีกทั้งเป็นผู้จัดทำาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการ
พฒันานกัศกึษา	โดยออกแบบโครงสรา้งขอ้มูลและพฒันาเวบ็ไซต	์www.dekwtt.com	เพือ่ใหน้กัศกึษา
และผู้สนใจทั่วไป	 สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว	 และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของนักศึกษาได้อีก 
ช่องทางหนึ่ง.

	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 	 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในคณะวิศวกรรมศาสตร์	 และหน่วยงานภายนอก 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	 อาทิ	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	และรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	
3	รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่	ประจำาปี	2559	ระดับอุดมศึกษา	จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหง่ชาต	ิ(วช.),		รางวลั	Silver	Medal	Award	ในงาน	43rd	International	Exhibition	of	Inventions	
ณ	กรงุเจนวีา	สมาพนัธรฐัสวสิ	ประจำาป	ี2558		รางวลัวทิยานพินธ	์ระดบัดเีดน่		(สาขาวศิวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย)	รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	 :	รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น	 	ประจำาปี	2557		รางวัล
ระดับชาติ	 รางวัลประกาศเกียรติคุณ	ประจำาปี	 2557	ของสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ
รางวัลอื่น	ๆ	อีกหลายรางวัล	เป็นต้น.		

	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 มหาวิทยาลันเกษตรศาสตร์	
เป็นผู้ ท่ี มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการสอนและการวิจัย	 จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ท้ังในคณะวิทยาศาสตร์	 และหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	 อาทิ	 รางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่เป็น	Corresponding	Author	ตั้งแต่	3	บทความขึ้นไป	ปี	2557	และปี	2559-
2560		รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่จดอนุสิทธิบัตร	จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ปี	2559	รางวัล 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่	จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์	ปี	2559		
รางวัลบุคลากรดีเด่นตำาแหน่งประเภทวิชาการ	 คณะวิทยาศาสตร์	 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
ปี	2559	และรางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น	คณะวิทยาศาสตร์	ปี	2560	เป็นต้น.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณ ทองประจุแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤช   สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่

อาจารย์สุธา  เกลาฉีด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์วราภรณ์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

	 อาจารย์ด้านกิจการนักศึกษา		ได้แก่	อาจารย์สุธา	เกลาฉีด	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 สำาเร็จการศึกษา	 Doctor	 of	 Philosophy	 สาขาวิชา	 Nursing	 จาก	 Florida	 Atlantic	 
University	เมือ่ป	ี2552	เปน็ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัรางวลัตา่ง	ๆ 	อยา่งตอ่เนือ่ง	เชน่	รางวลัอาจารย์
ตัวอย่างด้านการวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ประจำาปี	 2555	 รางวัลนักวิจัยดีเด่น	 สมาคมพยาบาล 
แหง่ประเทศไทย	สาขาภาคใต	้ป	ี2556		รางวลันกัวจิยัดา้นสังคมศาสตรท์ีม่ผีลงานตพีมิพ	์จากฐานขอ้มลู	
Web	of	Science	ป	ี2558		มคีวามเชีย่วชาญในงานวจิยัเปน็ทีย่อมรบัทัง้ในดา้นเนือ้หา	และระเบยีบวธิี
วจิยั	และไดร้บัเชญิจากศาสตราจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศใหเ้ปน็หวัหนา้โครงการ
วิจัยย่อย	 และผู้ร่วมวิจัยผลงานวิจัย	 รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานวิจัยในประเทศไทยและได้รับทุนวิจัย 
ในการวิจัยกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 เป็นผู้ท่ีมี	 สามารถสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตีพิมพ์เผยแพร่ 
เป็นท่ียอมรับอย่างสมำ่าเสมอ	 ทั้งในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
ระดับชาติ		นอกจากนี้เป็นผู้นำาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย.

อาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา
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มหาวิทยาลัย

วิทยาเขตและหน่วยประสานงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี  	 ที่ตั้ง	181	ถนนเจริญประดิษฐ์	ต�ำบลรูสะมิแล	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดปัตตำนี	94000	
	 		 			 โทร.	(073)		313928	–	50		โทรสำร		(073)		335128		E-mail	:	all-pattani@ratree.psu.ac.th
วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ตั้ง		15	ถนนกำญจนวนิช	ต�ำบลหำดใหญ่	อ�ำเภอหำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ	90112
			 		 			 โทร.	(074)	282000,	โทรสำร		(074)	212828	E-mail	:	all-hatyai@ratree.psu.ac.th
วิทยาเขตภูเก็ต  		 ที่ตั้ง	ถนนวิชิตสงครำม	ต�ำบลกะทู้		อ�ำเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต	83120
			 		 			 โทร.	(076)	202554-5		โทรสำร		(076)	202553		E-mail	:	all-phuket@ratree.psu.ac.th
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ที่ตั้ง		30		ถนนสุรำษฎร์–นำสำร		ต�ำบลมะขำม	เตี้ย		อ�ำเภอเมือง	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	84100		
      โทร.	(077)	355040		โทรสำร		(077)	355041	E-mail	:	all-surat@ratree.psu.ac.th
วิทยาเขตศึกษาตรัง ที่ตั้ง		ต�ำบลควนปริง		อ�ำเภอเมือง		จังหวัดตรัง	92000	
		 		 			 โทร.	(075)		212035		โทรสำร		(075)	212036	E-mail	:	all-trang@ratree.psu.ac.th
งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ตั้ง		ชั้น		11		อำคำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	
	 		 			 ถนนศรีอยุธยำ		เขตรำชเทวี		กรุงเทพฯ		10400		โทร.	(02)		2458771–3		
	 		 			 โทรสำร		(02)		2467834				E-mail	:	psubkk@ratree.psu.ac.th

วิทยาเขตปัตตานี
สงขลานครินทร์

คณะวิทยาการสื่อสาร   http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th   
	 	 	 	 	 	 โทร.	/โทรสาร	07334	9692
ระดับปริญญาตรี
	 	 •	(นิเทศศาสตรบัณฑิต)	สาขานิเทศศาสตร์
	 	 •	(วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
	 	 •	(ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการสร้างสรรค์สื่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์  	 http://finearts.pn.psu.ac.th/				
	 	 	 	 	 	 โทร./โทรสาร	07331	3126
ระดับปริญญาตรี	(หลักสูตร	4	ปี)
	 	 •	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 แขนงวิชาทัศนศิลป ์ , 	 แขนงวิชาออกแบบประยุกต ์ศิลป ์
	 		 	 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
ระดับปริญญาตรี	(หลักสูตร	2	ปี)
	 	 •	สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์	

คณะรัฐศาสตร ์  http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ 
	 	 	 	 	 	 โทร./โทรสาร	07331	2269
ระดับปริญญาตรี
	 •	 (รัฐศาสตรบัณฑิต)	 สาขาการปกครอง,	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	 นโยบายสาธารณะ,
		 	 การปกครองท้องถิ่น

คณะพยาบาลศาสตร ์ 	 	http://nur.pn.psu.ac.th/2557/

	 •	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ความเป็นนานาชาติ

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 นออกจากจะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่
ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีหลายเชื้อชาติ	ศาสนา	และประเพณีปฏิบัติแล้วปัจจุบันยังมีนักศึกษาต่างชาติ
กว่า	100	คน	จากทวีปเอเชีย	ยุโรป	แอฟริกา	กว่า	18	ประเทศ	อาทิ	นักศึกษา	จากประเทศมาเลเซีย	
กั ม พูชา 	 เวี ยดนาม	 จี น 	 อิน เ ดีย 	 กี นี 	 ตู นี เซี ย 	 กานา 	 เนปาล 	 ภูฏาน 	 อี ยิ ปต ์ 	 ซู ด าน		
โซมาเลีย	รัฐเซีย	และโมร็อกโก	เป็นต้น	เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี	ถึงระดับปริญญาเอก

สวัสดิการและสิ่งอ�านวยความสะดวก
	 หอพักนักศึกษา
	 	 -	หอพักนักศึกษา	11	หอ	นักศึกษาชั้นปีที่	1	มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน
	 ประกันสุขภาพ
	 	 1.	มีบริการสุขภาพอนามัยที่หน่วยพยาบาล		กองกิจการนักศึกษา
	 	 2.	การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
	 	 3.	กรณีป่วยมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์		
	 	 		โรงพยาบาลปัตตานี	โรงพยาบาลยะลา		
	 	 4.	กรณีอุบัติเหตุ	มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ	เอกชน	คลินิก
	 						และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 
	 1.	ทุนการศึกษาทั่วไป
	 2.	ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 -	เงินยืมเพื่อการศึกษา	นักศึกษาสามารถยืมเงิน
	 	 	 วิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน		2,000	บาท
	 	 -	กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา	รัฐบาลจัดตั้งกองทุน
	 	 	 ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม
	 	 	 ไม่เกิน	100,000	บาท	/	คน	/	ปี
		 4.	ทุนเรียนฟรี	250	ทุน	ทุนละ	60,000	บาท
	 	 ต่อปีการศึกษา	จนจบหลักสูตร

 
            “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง     ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
        ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

      มหาวทิยาลยัฯ ไดต้ัง้ปณธิานทีจ่ะมุง่มัน่ทำาภารกจิหลักของมหาวิทยาลยัฯ ใหส้มัฤทธิผ์ลและตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

                 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้
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1.  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้   
 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
 พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
 ในหลากหลายรูปแบบ

2. สร้างความเป็นผู้นำาทางวิชาการ ในสาขาที่
 สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ 
 และ เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล

3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน 
  ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน 
 เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะ
 และโลกทัศน์สากล ให้แก่บัณฑิต
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วารสารข่าว

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้	 เริ่มก่อตั้งที่ต�าบลรูสะมิแล
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 เมื่อปีพุทธศักราช	 2509	 ในขณะที่ด�าเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า	
“มหาวิทยาลัยภาคใต้”	 โดยมี	 พันเอกถนัด	 คอมันตร์	 ซึ่งขณะน้ันด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ	เป็นประธานคณะกรรมการด�าเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้	และท�าหน้าที่เป็นอธิการบดี
	 เพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจของประชาชนชาวไทย	 และเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย	
จึงน�าความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อขอพระราชทานชื่อให้แก่มหาวิทยาลัย	 ซึ่งได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ	 “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”	 ตามพระนามฐานันดรศักด์ิ
ของสมเด็จพระบรมราชชนก	 เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์	 เมื่อวันที่	 22	 กันยายน	
พุทธศักราช	2510
	 กว่า	 30	 ปีที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ	 เพื่อให้เอื้อต่อความเป็นมหาวิทยาลัย
หลายวิทยาเขตและพัฒนาด้านการศึกษา	 เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยค�านึงถึง
ศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา

 ตรามหาวิทยาลัย
   มหาพิชัยมงกุฎ	 คือ	 ศิราภรณ ์ 	 	 ซึ่ ง เป ็นสัญลักษณ ์ส�าคัญแสดงว ่า	 ทรงเป ็น
	 	 	 	 พระมหากษัตริย์
  	 จักรกับตรีศูล		 คือ	ตราเครื่องหมายประจ�าพระบรมราชวงศ์จักรี
  	 ม.อ.		 คือ	 อักษรย่อจากพระนามเดิม	 สมเด็จพระบรมราชชนกเจ้าฟ้า
	 	 	 	 “มหิดลอดุลยเดช”
  	 สงขลานครินทร์		 คือ	 พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก	 (พระบาทสมเด็จ
	 	 	 	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5)	 โปรดเกล้าฯ	 สถาปนาเจ้าฟ้า
    “มหิดลอดุลยเดช”	 ด�ารงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ เป ็น
	 	 	 	 เจ ้ากรม	 โดยพระราชทานชื่อเมืองสงขลาเป ็นพระนามทรงกรม	
	 	 	 	 เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2446	 เสมือนเป็น
	 	 	 	 เจ้าแห่งนครสงขลา
  	 ดอกศรีตรัง		 เป็นดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
  	 สีน�้าเงิน		 เป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัย

	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้ด�าเนินการขยายการศึกษาไปยังพื้นที่ต ่างๆ	 ในภาคใต้
ประกอบด้วยวิทยาเขตปัตตานี	วิทยาเขตหาดใหญ่	วิทยาเขตภูเก็ต	วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	และเขตการศึกษาตรัง

 ปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นท�าภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ	 ให้สัมฤทธิ์ผลและตามรอยเบ้ือง
พระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 ดังพระราชด�ารัสของ
พระองค์ท่านที่ว่า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ		ทรัพย์		และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

 หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะศึกษาศาสตร์                           		http://eduit.pn.psu.ac.th/			โทร.	0	7333	1301

ระดับปริญญาตรี	5	ปี
	 	 •	(วิทยาศาสตรบัณฑิต)	คณิตศาสตร์,	ฟิสิกส์,	เคมี,	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป
	 	 •	(ศิลปศาสตรบัณฑิต)	ภาษาไทย,	ภาษาอังกฤษ
	 	 •	(ศึกษาศาสตรบัณฑิต)	 การประถมศึกษา,	 ศิลปศึกษา,	 พลศึกษา,	 สุขศึกษา,	
	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี	4	ปี
	 	 •	(ศิลปศาสตรบัณฑิต)	เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
	 	 •	(วิทยาศาสตรบัณฑิต)	จิตวิทยา
ระดับปริญญาโท	
 	 •	(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	 การบริหารการศึกษา,	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,	
	 	 	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,	 การวิจัยและประเมินผลการศึกษา	 การสอน
	 	 	 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,	หลักสูตรและการสอน		  
	 	 •	(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	จิตวิทยา
ระดับปริญญาเอก
	 	 •	(ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)	 การบริหารการศึกษา,	 ภาวะผู ้น�าและนวัตกรรม
	 	 	 ทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	1	ปี
	 	 •	(ประกาศนียบัตรบัณฑิต)	 วิชาชีพครู	 นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี	 5	 ปี	
จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังส�าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    http://huso.pn.psu.ac.th/
        	 โทร.	07333	1304		โทรสาร	07331	2232
ระดับปริญญาตรี	
	 	 •	(ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 ภาษาและวรรณคดีไทย,	 ภาษาจีน	 (หลักสูตรปกติ),	 ภาษาจีน
	 	 	 (หลักสูตรนานาชาติ),	 ภาษามลายู,	 มลายูศึกษา,	 ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
		 	 	 ภาษาญี่ ปุ ่น , 	 ภาษาเกาหลี , 	 ภาษาอั งกฤษ,	 ภาษาฝรั่ ง เศส, 	 ภาษาเยอรมัน ,	
	 	 	 การจัดการสารสนเทศ,	ประวัติศาสตร์,	สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,	พัฒนาสังคม,		 	
	 	 ปรัชญาและศาสนา
	 	 •	(เศรษฐศาสตรบัณฑิต)	เศรษฐกิจอาเซียน
	 	 •	(วิทยาศาสตรบัณฑิต)	สาขาภูมิศาสตร์
	 	 •	(บริหารธุรกิจบัณฑิต)	แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
	 	 •	(สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต)	สังคมสงเคราะห์
ระดับปริญญาโท
	 	 •	(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	ภาษาไทย,	การบริหารการพัฒนาสังคม 
ระดับปริญญาเอก
	 	 •	(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://www.sat.psu.ac.th/			โทร.	07333	1303		
	 	 	 																																																 โทรสาร	07333	5130
ระดับปริญญาตรี
	 	 •	(วิทยาศาสตรบัณฑิต)	เทคโนโลยียาง,	เทคโนโลยีการประมง	คณิตศาสตร์ประยุกต์,		 	
	 	 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,	 เทคโนโลยีการเกษตร,	 เคมี-ชีววิทยา,	
	 	 	 เคมีอุตสาหกรรม,	ฟิสิกส์,	วิทยาศาสตร์นิเทศ,	โภชนศาสตร์การก�าหนดอาหาร
ระดับปริญญาโท
  • (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)	 เคมีประยุกต์,	 เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	 ฟิสิกส์ประยุกต์,	
	 	 	 วิธีวิทยาการวิจัย,	 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,	 ชีววิทยาประยุกต์,	 เทคโนโลยี
	 	 	 การประมง,	คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
	 	 •	(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย

วิทยาลัยอิสลามศึกษา   http:/www.cis.psu.ac.th/				โทร.	07333	1305	
	 	 	 																											 	 		โทรสาร	07334	8726
ระดับปริญญาตรี
							 	 •	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 สาขาอิสลามศึกษา,	 สาขากฎหมายอิสลาม,	 สาขาเศรษฐศาสตร์
	 	 	 และการจัดการในอิสลาม	สาขาตะวันออกกลางศึกษา
								 	 •	(ศึกษาศาสตรบัณฑิต)	สาขาการสอนอิสลามศึกษา
								 	 •	(ศิลปศาสตรบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)	
ระดับปริญญาโท
	 	 •	(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา		สาขาบริหารและจัดการอิสลาม
ระดับปริญญาเอก
								 	 •	(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	สาขาอิสลามศึกษา
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
	 	 ผลิตนักเรียนที่มีภาวะความเป็นผู้น�า	เป็นคนดี	คนเก่ง	
	 	 มีจิตอาสา	มีคุณธรรมและด�ารงชีวิตตามวิถีอิสลาม


