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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 ให้ข้าพเจ้ามา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีน้ี	 ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบว่า	 มหาวิทยาลัยได้พัฒนากิจการด้านต่างๆ	 ให้ดำเนินก้าวหน้า
มาโดยตลอด	ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน	ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
	 บัณฑิตทั้งหลายถือเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า	 เพราะความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่เป็น
พื้นฐานสำคัญที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน	 ให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตนเอง	 และ
ประเทศชาติแต่นอกจากความรู้ในหลักวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว	 บัณฑิตยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ
อีกหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับการทำงาน	ได้แก่	ความมุ่งมั่น	ความเพียรพยายาม	ความสุขุมรอบคอบ
และความรับผิดชอบ	พร้อมกันนั้นก็ต้องรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
ข้อสำคัญ	 ในฐานะที่ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้เชิญ
พระนามกรมของสมเด็จพระบรมราชชนก	 มาเป็นชื่อ	 จึงสมควรอย่างยิ่งที่ทุกคนจะได้น้อมนำ
พระราชปณิธานของพระองค์ที่ว่า	 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว	 เป็นที่สอง	ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง”	 มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน	 หากปฏิบัติให้ได้ดังที่กล่าว
บัณฑิตก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวม	พร้อมทั้งภูมิใจ
ได้เต็มที่ว่า	แต่ละคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง
	 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต
ใหม่ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้		มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน

	 	 สำเนาถูกต้อง
	 	 ซูรียะห์
	 	 (นางซูรียะห์	โลหะสัณห์)
	 	 นักประชาสัมพันธ์	๖



	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี	 เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา	2551	 เมื่อวันที่	 22-23	กันยายน	2552	ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จำนวน	7,479	คน	แบ่งเป็น	วิทยาเขตหาดใหญ่	จำนวน	4,146
คน	วิทยาเขตปัตตานี	จำนวน	1,797	คน	วิทยาเขตภูเก็ต	จำนวน
494	คน	วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	จำนวน	325	คน	วิทยาเขตตรัง
717	คน
	 สำหรับวิทยาเขตปัตตานี	 มีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 จำนวน	 1,797	คน	แบ่งเป็น
คณะศึกษาศาสตร์	จำนวน	631	คน	ระดับปริญญาตรี	 จำนวน
457	คน	ระดับปริญญาโท	จำนวน	154	คน	ระดับปริญญาเอก
จำนวน	 2	 คน	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จำนวน
549	คน	 ระดับปริญญาตรี	 จำนวน	544	คน	 ระดับปริญญาโท
จำนวน	4	คน	ระดับปริญญาเอก	จำนวน	1	คน	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	จำนวน	176	คน	ระดับปริญญาตรี	จำนวน	156
คน	ระดับปริญญาโท	จำนวน	18	คน	ระดับปริญญาเอก	จำนวน
2	คน	วิทยาลัยอิสลามศึกษา	จำนวน	245	คน	ระดับปริญญาตรี
225	คน	ระดับปริญญาโท	จำนวน	20	คน	คณะศิลปกรรมศาสตร์
จำนวน	27	คน	คณะวิทยาการสื่อสาร	จำนวน	169	คน	ในโอกาส
ดังกล่าว	ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส	 สุวรรณเวลา	อุปนายก
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สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กราบทูลรายงานกิจการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในรอบปีที่ผ่านมาตามภารกิจ
ต่างๆ	สรุปได้ดังนี้	
	 ปีการศึกษา	2551	เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมย่างก้าวเข้าสู่ปีที่	 42	 ด้วยเป้าหมาย
การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย
ด้วยการปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต	 บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงวัฒนธรรม	 ที่มีการวิจัยเป็นฐาน	 เพื่อให้ได้
ผลผลิตและการบริการที่มีคุณภาพและมีจริยธรรม	สร้างความ
มั่นใจกับสังคมในคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตและ
บริการต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่าน
มานี้	มหาวิทยาลัยมีผลงาน	กิจกรรมและโครงการที่ดำเนินการ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	 	 มีงานสำคัญที่ต้องพัฒนา
และวางระบบหลายงาน	 อาทิ	 ระบบบุคลากร	 ระบบวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา	 ระบบการเรียนการสอน	 ระบบบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งการเรียนรู้	 ระบบมหาวิทยาลัย
หลายวิทยาเขต	 (PSU	 System)	 เป็นต้น	 ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
เพื่อเสริมสร้างความใกล้ชิดและร่วมแก้ปัญหาสามจังหวัด
ชายแดนใต้	 ผลการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัยในรอบปี
ที่ผ่านมา		



ด้านการจัดการศึกษา 

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีพื้นที่ให้บริการการศึกษา
ณ	วิทยาเขตต่างๆ	 ใน	 5	 จังหวัดภาคใต้คือ	 สงขลา	ปัตตานี	 ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี	 และตรัง	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผล	 กระทบโดยตรงกับ
ปัญหาของภาคใต้ที่เกิดขึ้น	 	 มหาวิทยาลัยจึงตระหนักและมุ่งสร้าง
ความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักศึกษาใหม่และดูแลนักศึกษาที่มี
ปัญหาด้านการเรียนควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	 รวมถึงการจัด
กิจกรรมบ่มเพาะแก่นักศึกษาให้มีจิตสำนึกต่อสังคม	 ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและ
ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	 ได้มีโอกาส
เรียนเสริม	 	 พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในระดับอุดม
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ	 ทั้งนี้เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้	 ความ
สามารถ	ดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย	มีทักษะชีวิต
สำนึกสาธารณะ	 และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล
ได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินการพัฒนา
บริการต่างๆ	 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ที่คำนึงถึงความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ	 	 เอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถสนอง
ตอบต่อความต้องการของสังคมในระดับมหภาค	 ระดับภูมิภาค
และท้องถิ่นภาคใต้	 ทั้งในแง่ของการกระจายโอกาสอุดมศึกษา
การยกระดับมาตรฐานการศึกษาในภาคใต้	 	 และการเป็นศูนย์
กลางทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคที่สามารถสนอง
ตอบต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง	 	 ในปีการศึกษา
2551	 นี้	 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง	 ๆ
รวม	299	สาขาวิชา	 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี	153	สาขาวิชา	ระดับ
ประกาศนียบัตรและปริญญาโทหรือเทียบเท่า	 98	 สาขาวิชา	 และ
ระดับปริญญาเอก	 48	 สาขาวิชา	 มีนักศึกษารวม	 35,663	 คน
คณาจารย์	2,053	คน	และบุคลากรอื่นๆ	6,974	คน

ด้านการวิจัย

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้มุ่งพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย	 โดยดำเนินการจัดตั้งกองทุนวิจัย	 พัฒนา
เครือข่ายวิจัย	 จัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง	 รวมทั้งสนับสนุนสถาน
วิจัย	 หน่วยวิจัย	 และกลุ่มนักวิจัยที่เข้มแข็งให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ	 พัฒนาระบบบริหารกองทุนวิจัย	 ยกระดับงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล	 สร้างกระบวนการให้
บุคลากรทำวิจัยมากขึ้น	 และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและมีคุณค่าเพิ่ม	 อันเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน	 ควบคู่กับการผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการ	 นวัตกรรม	 และผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ
สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2551
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ	 ทั้งในและต่างประเทศประมาณ	 300
โครงการ	 เป็นเงินประมาณ	217	ล้านบาท	มีสาขาความเป็นเลิศ	 4
สาขา	สถานวิจัยความเป็นเลิศ	7	สถานวิจัย	สถานวิจัย	12	สถานวิจัย
	 หน่วยวิจัย	 17	 หน่วย	 มีผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร	 /	 อนุสิทธิบัตร
ที่ยังมีอายุใช้งาน	 จำนวน	 21	 ผลงาน	 และมีผลงานวิจัยที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์	 และการจดสิทธิบัตรแบ่ง
ตามระดับศักยภาพ	 ระดับสูง	 202	 เรื่อง	 ระดับกลาง	 190	 เรื่อง
และระดับต่ำ	 14	 เรื่อง	 รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล	 อาทิ	
การศึกษาสมบัติทางชีวภาพของฟอติลินจากกุ้งกุลาดำ	ซึ่งสามารถ
ลดโรคระบาดไวรัสในกุ้งเพาะเลี้ยง	 และการศึกษาและพัฒนา
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแบบพลาสชีพ	ที่เป็นเครื่องมือตรวจวัด
คุณภาพอากาศ	 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ	เป็นต้น

ด้านการบริการวิชาการ

	 มหาวิทยาลัยมีบริการวิชาการ	 ในลักษณะบริการที่เปิด
กว้างหลากหลายรูปแบบ	 โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
และการเรียนการสอนมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน	ทำให้
ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต	 รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้
บทบาทของการศึกษาในสร้างสันติสุข	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และความยั่งยืนของชุมชน	 ในปีที่
ผ่านมามหาวิทยาลัยโดยคณะและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้ให้บริการ
วิชาการทั้งในลักษณะการเป็นวิทยากร	 เป็นที่ปรึกษา	 จัดอบรม
สัมมนาประชุมวิชาการ	 ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
วิเคราะห์ตรวจสอบและทดสอบ	 ทั้งแบบให้เปล่าแก่ผู้ด้อยโอกาส
และแบบเก็บค่าบริการ	งานบริการวิชาการที่สำคัญ	เช่น	การจัดงาน
ม.อ.วิชาการ	 (PSU	 open	week)	 การพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิใน
โรงเรียน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	 การสัมมนาเพื่อสร้างการเรียนรู้
สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมแกนนำองค์การบริหารนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย	ศูนย์ปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหารฮาลาล	การผลิตเครื่อง
ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	และการบริการวิชาการท่ีให้ความรู้แก่ประชาชน
ในพื้นที่	 นอกจากนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 ยังได้
ทุ่มเทให้บริการรักษาพยาบาล	 	 ซึ่งจัดบริการตรวจวินิจฉัยโดยทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ให้การ
รักษาโรคซับซ้อน	 และเป็นแหล่งรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาในการ
รักษาวินิจฉัยจากทุกจังหวัดในภาคใต้	 	 โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในภาคใต้	 ปัจจุบันมี
จำนวนเตียงที่ให้บริการรักษาพยาบาล	 855	 เตียง	 ให้บริการ
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ผู้ป่วยนอก	840,000	ราย	/	ปี	และผู้ป่วยใน	34,000	ราย	/	ปี	ขณะ
เดียวกันยังมีโรงพยาบาลทันตกรรม	ที่ให้บริการรักษาโรคในช่องปาก
แก่ประชาชนทั่วไป	และเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
โรคในช่องปากแห่งเดียวในภาคใต้	 ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางคลินิก	 และสถานที่ฝึกงานทางคลินิกของ
นักศึกษา	 สามารถให้บริการผู้ป่วย	 87,000	 ราย	 /	 ปี	 รวมทั้งมี
งานบริการด้านสุขภาพอีกหลายโครงการ	 เช่น	 สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน	ศูนย์บริการสุขภาพช่องปากชุมชนเมือง	 โครงการ
ทันตกรรมเคลื่อนที่	โครงการทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	โครงการ
ป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์	เป็นต้น

ด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรม
โดยการศึกษาวิจัย	 ส่งเสริมและสนับสนุน	 เผยแพร่	 ถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 เพื่อสร้างองค์ความรู้และคุณค่าทาง
วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและ
สังคมท้องถิ่นภาคใต้	 ส่งผลให้บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น
ตระหนักและภาคภูมิใจในคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรม
และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมต่อไป	ตัวอย่างงานดังกล่าวได้แก่
โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	 การวิจัย
รูปแบบการจัดการทางสังคมของชุมชนชาวพุทธวัดมุจลินทวาปี
วิหาร	 เพื่อการดำรงอยู่ด้านประเพณีและวัฒนธรรมในสถานการณ์
ปัจจุบัน	 การแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี
การศึกษาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านภาคใต	้ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายในอันที่จะเชิดชูทำนุบำรุงความงดงาม
ของวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง	
	 การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดังได้กราบทูลพระกรุณามาโดยสังเขปนี้นับว่าก้าวหน้าไปด้วยดี
ในปีการศึกษา	 2551	 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและมีสิทธิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรประมาณ	 7,479	 คน	 แบ่งเป็นปริญญาเอก	 49	 คน
ปริญญาโท	 940	 คน	 และปริญญาตรี 	 6,490	 คน	 สำหรับปี
พุทธศักราช	 2552	 นี้	 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำ
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ	5	ราย	และมหาวิทยาลัย
ได้ทำการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์	 1	 ราย
อาจารย์ตัวอย่างในด้านต่างๆ	 5	 ราย	 และอาจารย์ดีเด่นกองทุน
เอกิ้น	เลาเกเซ่นอนุสรณ์	1	ราย	ดังนี้
 ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2552

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
ทรงห่ วงใยชี วิ ตความเป็นอยู่ ของ เกษตรกร	 ที่ ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม	 โดยทรงมีพระราชดำริ
ให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน	 แหล่งเรียนรู้
และแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย	 ในพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศ
ในส่ วนของพื้ นที่ ภาคใต้ที่ เ กิ ดปัญหาความไม่สงบ 	 ทรงมี
พระเสาวนีย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา
อาชีพราษฎร	 ให้มีงานทำอยู่ในพื้นที่ๆ	 ปลอดภัย	 มีธนาคาร
อาหารชุมชนไว้บริโภคยามสถานการณ์ไม่ปกติ	 เพื่อให้ราษฎร
มีคุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้ น 	 อาทิ 	 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการ
เกษตรในเขตลุ่มน้ำบางนรา	 โครงการพัฒนาการพื้นที่ดินเปรี้ยว
บ้านตอแล้ง	 อำเภอตากใบ	 จังหวัดนราธิวาส	 ทรงพระราชทาน
ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อข้าวสาร
เพื่อสนับสนุนธนาคารข้าว	เป็นต้น

ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(เกษตรศาสตร์)
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรเห็นปัญหาทางด้านสุขอนามัยของราษฎร	จากการ
เสด็จฯ	 เยี่ยมเยียนพสกนิกรท่ัวประเทศ	 จึงทรงมีพระราชดำริจัดทำโครงการต่างๆ	 เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ	 โดยเฉพาะด้านทันตสุขภาพ
ทรงมีพระราชดำริที่จะเยียวยา	และฟื้นฟูราษฎรผู้ประสบภัยสึนามิ	 โดยพระราชทานทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา	 ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตแพทย์และทันตแพทย์	 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยโรงเรียน
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 และหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้รับสนองพระราชประสงค์โดยจัดตั้งหน่วยทันตกรรม
พระราชทานขึ้น	 สามารถให้บริการด้านทันตกรรมและทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนในโครงการ	 จำนวนกว่าหนึ่งแสนคน	และทรงมีพระมหา-
กรุณาธิคุณรับกองทุนเฉลิมพระเกียรติ	100	ปี	สมเด็จย่า	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ไว้ในพระราชูปถัมภ์

ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

❚❚ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 เป็นผู้มีชื่อเสียงดีเด่น
ด้านประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวม	นอกจากจะเป็นนักพัฒนา
และนักบริหารที่มีบทบาทเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาชุมชนและชนบทแล้ว	 ยังมีการทำงานที่มี
ขอบข่ายกว้างขวางทั้งด้านอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรการเกษตร	ด้านวิทยาศาสตร์
เกษตร	และด้านการศึกษา	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	 เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่
8	 ซึ่งเป็นแผนฉบับแรกที่เปลี่ยนการพัฒนาประเทศจาก	 “วัตถุ”	 มาเป็น	 “คน”	และมีบทบาทสำคัญใน
การทำงานสนองพระราชดำริและขับเคลื่อน	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ให้ถูกนำไปปฏิบัติในวงกว้างเป็น
รากฐานชีวิตและรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน	(ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ปี	พ.ศ.2549)

❚❚ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่
 แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต	 เป็นผู้ที่แสดงให้เห็นวิธีการแสวงหาความสงบสุขและสันติเป็นบุคคล
ตัวอย่างที่ทำให้หลายวิชาชีพนำแนวคิดไปปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน	 เป็นผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน
ที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 เป็นบ้านแห่งชีวิตใหม่ของผู้ที่ประสบปัญหาชีวิตจนไม่อยาก
มีชีวิตอยู่ต่อไป	 โดยใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการผสานกายและจิตเพื่อบำบัดเยียวยาผู้เจ็บป่วยซึ่งเป็น
การดูแลแบบประคับประคอง	ตลอดจนการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคมปัจจุบัน	แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้นำแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ภูมิปัญญาตะวันออกมาเผยแพร่ให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จนเกิด
การก่อตั้งโครงการสะพานสีขาวที่ช่วยบำบัดเยียวยาผู้ป่วยเอดส์	การทำกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ	เช่นกลุ่ม
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	 รวมทั้งนำสู่การใช้สอนนักศึกษาวิชาสุขภาวะกายและจิต	 ในเรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอีกด้วย
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❚❚ เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่
 เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นนักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์	 ที่สร้างคุณประโยชน์
ด้านสาธารณสุขให้กับประเทศชาติและสังคมโลก	 เป็นแบบอย่างที่ดีในความเสียสละทุ่มเทชีวิต	 มีจิต
สำนึกในมนุษยธรรมโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน	 เป็นผู้มุ่งมั่นในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยารักษาโรค
คุณภาพดีและราคาถูกแก่คนในประเทศยากจนในทวีปแอฟริกา	แม้ต้องฝ่าอุปสรรคนานัปการ	ต้องปรับ
เปลี่ยนการทำงานในสภาพที่ขาดแคลนสิ่งจำเป็นในทุกด้านบุกเบิกให้มีการผลิตยาต้านมาลาเรีย	และ
ยาต้านเอดส์ชื่อสามัญที่มีคุณภาพและราคาถูก	 โดยไม่หวังผลตอบแทน	 เพื่อให้ผู้ป่วยหลายล้านคน
สามารถเข้าถึงยาช่วยชีวิตที่มีความจำเป็นอย่างทั่วถึง	จนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลมากมาย	โดย
ล่าสุดได้รับรางวัล	 “แมกไซไซ”	สาขาบริการสาธารณะ	 ในปี	 2552	 เภสัชกรหญิง	ดร.กฤษณา	 ไกรสินธุ์
ยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบุกเบิกวางรากฐานทางวิชาการแก่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์	เมื่อช่วงเริ่มก่อตั้ง

❚❚ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ได้แก่
 ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	 เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนา	 หรือ	 UNCTAD	 โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก
(WTO)	 เป็นผู้มีความสามารถใช้กลยุทธ์การเจรจาแก้ปัญหาอุปสรรคให้ลุล่วงไปด้วยดี	 จนได้รับการ
ยอมรับและให้ความร่วมมือในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาได้มีส่วนสำคัญในการเปิดเสรี
ด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา	 เป็นผู้เสนอทางออกให้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเจรจา
เรื่องเปิดเสรีสินค้าประมงและป่าไม้ใน	WTO	หลังจากเกิดการขัดแย้งรุนแรงระหว่าง	 2	ประเทศในเวที
เอเปค	ทำให้ความขัดแย้งยุติลง	 เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้เกิดการประชุมระหว่างผู้นำเอเชีย-ยุโรป	 (อาเซม)
และสามารถโน้มน้าวให้ประเทศร่ำรวยอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป	ยกเลิกการอุดหนุนสินค้า
เกษตรซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประเทศกำลังพัฒนาได้สำเร็จ

❚❚ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาสังคม) ได้แก่
 ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง	 ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น	 และประเทศชาติโดยรวม
เป็นผู้ดูแลงานวิจัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างด้วยตนเอง	 เปิดให้มีการดำเนินโครงการวิจัยทางเลือก
ให้กับผู้ด้อยโอกาส	 เป็นการสร้างเสริมความสามารถในการดูแลตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ในระยะยาว	 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 หรือ	 สกว.
ได้ริเริ่มการสนับสนุนการวิจัยท้องถิ่น	 เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้าถึงงานวิจัย	 ได้ใช้
กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาชุมชนด้วยแนวคิด	 “วิจัยโดยผู้ใช้	ณ	ที่ใช้”	 เป็นผู้ก่อตั้ง	สกว.	สำนักงานภาค
และบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้จากการทำวิจัยด้วยตนเองเพื่อแก้ปัญหา	 สร้าง
ทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตร่วมกันในระดับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง

❚❚ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่
 Professor Dr. Brady J. Deaton อธิการบดีมหาวิทยาลัยมิสซูรี ผู้สร้างนวัตกรรมทางการ
ศึกษาหลายด้านเพื่อยกระดับการศึกษาของชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ	ซึ่งนำไปสู่การขยาย
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ	โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา	รวมทั้งให้ทุน
การศึกษาต่อแก่นักศึกษาต่างชาติ	 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า	 มหาวิทยาลัยมิสซูรีทั่วโลกเพื่อ
พัฒนาวิชาการ	ในช่วงภาวการณ์ผันผวนทางเศรษฐกิจ	 ในปี	2540	Professor Dr. Brady J. Deaton
ได้เสนอนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาไทยและนักศึกษาไทยจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในหลาย
รูปแบบ	ทำให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จำนวนหน่ึงท่ีลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้
รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการศึกษา	นอกจากน้ันยังเป็นผู้นำรณรงค์ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและ
การเงิน	แก่ผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ	 (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 ปี	พ.ศ.2551)

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

7



❚❚ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่
 Professor Miodrag Zlokolica	 เป็นผู้เช่ียวชาญด้านทฤษฎีกลศาสตร์เคร่ืองจักรกลชาว
เซอร์เบียผู้มีประวัติการทำงานและมีประสบการณ์ด้านการสอนมากว่า	20	ปี	ได้ทำงานเป็นนักวิจัยเยือน
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ	หลายแห่งทั่วโลก	มีผลงานตีพิมพ์ทั้งบทความวิจัย	 ตำราและรายงานโครงการ
กว่า	 100	 เรื่อง	 Professor	Miodrag	Zlokolica	 เป็นอาจารย์พิเศษ	สาขาวิชาวิศวกรรเครื่องกล	คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ระหว่างปี	 2544-2547	 โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ	 และ
คำปรึกษาต่างๆ	 อย่างเต็มกำลังความสามารถ	 ในการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ	 เป็นผู้ผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กับ	University	of	Novi	Sad	และขยายไปยัง
คณะอื่นๆ	 ในมหาวิทยาลัย	 เป็นผู้ทุ่มเทด้านการประสานงานแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสอง
มหาวิทยาลัย	 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคยุโรปตะวันออก

❚❚ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ปี 2552 ได้แก่
 นายสะมะแอ เจะมูดอ เป็นชาวอำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี ครอบครัวประกอบอาชีพ
ประมง	ปัจจุบันเป็นเลขาธิการสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านภาคใต้	 เริ่มต้นทำงานเพื่อชุมชนสืบเนื่องจาก
เกิดปัญหาการทำประมงของชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเรือคราดหอยลาย	ที่ทำให้คนในชุมชนที่มี
อาชีพประมงพื้นบ้านประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ	 ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลลดลง
และชาวประมงต้องออกไปหาปลาไกลมากขึ้นกว่าเดิม	ประกอบกับเป็นกรรมการสุขาภิบาลของอำเภอ
จึงถูกเรียกร้องจากชาวบ้านให้เป็นตัวแทนเพื่อไปประสานงานกับทางราชการ	และพบปัญหาบางอย่าง
ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์กับหลายฝ่ายจึงทำให้เห็นถึงพลังของของการรวมกลุ่มของ
ประชาชนเพื่อรักษาสิทธิของตนเองจึงมีแนวคิดการจัดตั้งชมรมประมงพื้นบ้านในระดับจังหวัดของ
จังหวัดปัตตานี	และรวมตัวเพื่อจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้	ทำงานในเชิงนโยบายเพื่อ
พิทักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง	นายสะมะแอ	 คือผู้หนึ่งที่เรีกร้องร่วมกับสมัชชาคนจน	ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล
ส่งผลให้รัฐบาล	จัดสรรงบประมาณให้กรมประมงจัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดปัตตาน	ี เปลี่ยน
เครื่องมืออวนรุนที่ไม่กระบต่อสิ่งแวดล้อม	 จากผลการดำเนินโครงการ	พบว่าพื้นที่อ่าวปัตตานีมีการ
แก้ไขปัญหาได้ผล	 จึงขยายพื้นที่เป็นต้นมา	 	 นับว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม	เป็นผู้อุทิศตน	เสียสละความสุขส่วนตัว	เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า

❚❚ อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2552 ได้แก่
 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม	 เป็นผู้มีความสามารถด้านการสอนอย่างโดดเด่น
ใช้ความรู้ที่ทันสมัย	ถูกต้อง	 เป็นที่ยอมรับทั้งจากแวดวงวิชาการไทยและต่างประเทศ	 ได้จัดเตรียมแผน
การสอน	 ได้ใช้แหล่งข้อมูล	 เครื่องมือการสอนที่ทันสมัย	 รวมทั้งได้สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	ตลอดจนได้รับเชิญจากหลายมหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์พิเศษอย่าง
กว้างขวาง	 	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มการวิจัยใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อคณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานราชการ	 โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ	 เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ของไทย	โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นผู้สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม	ตลอดจน
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เสนอข้อคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ต่อชุมชนทั้งในระดับประเทศ	 และ
ระหว่างประเทศ

❚❚ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงพจนรรถ เบญจกุล
	 ตลอดชีวิตของการรับราชการเป็นอาจารย์	 เป็นผู้มุ่งมั่นและเข้มงวด
ในการสอน	การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้นักศึกษาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย	 และไม่
เฉพาะแต่วิชาความรู้ทางวิชาการเท่านั้นยังสอนให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่าง
อย่างรู้คุณค่า	ทั้งยังเป็นนักวิจัยที่ดี	สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้มีผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน	 เป็นผู้มีความสามารถทางการ
บริหาร	ทั้งการบริหารตน	 เวลา	และงาน	นับเป็นศาสตราจารย์คนที่สองในสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์	 ซึ่งแม้จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้แล้ว	 ก็ยังทุ่มเททำงานหนัก
ต่อไป
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อาจารย์ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552

❚❚ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ได้แก่
 รองศาสตราจารย์ลัดดา เอกสมธราเมษฐ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้
มีความสามารถในด้านการเรียนการสอน	มีแผนการที่ดีทำให้การสอนมีประสิทธิภาพและนักศึกษาได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นผู้ผลิตสื่อการสอนในหลายรูปแบบ	ทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนอ่อนและมีปัญหา	 ให้นักศึกษาหายกังวลเมื่อได้รับคำแนะนำ
เป็นผู้ได้รับการเชิดชูเป็นอาจารย์ที่เป็นที่รักชื่นชม	และศรัทธาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	 2	 ปีซ้อน
ในงานประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์	 นอกจากภาระด้านการสอนแล้ว	 การวิจัย
การบริการวิชาการ	 เป็นแบบอย่างของการเป็นครู	 มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

เป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการจากภายในและภายนอก	และมีการสอนเสริมในวันหยุดราชการให้นักเรียนในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นผู้ดูแล
โครงการโอลิมปิกวิชาการและทำงานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นๆ	อีกด้วย

❚❚ อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้แก่
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ศรีชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ 
เป็นนักวิจัยระดับแนวหน้าทางด้านระบบนำส่งยาเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ	 มีความเช่ียวชาญด้านระบบ
นำส่งยาสู่ทางเดินหายใจ	มีความคิดริเริ่มงานวิจัยใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับยาในระบบทางเดินหายใจ	และมี
ผลงานได้รับการยื่นจดสิทธิบัตรโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	และ
ได้มีการนำผลงานวิจัยทางด้านระบบนำสงยาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีผลงาน
วิจัยมากที่สุด	 20	อันดับแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากฐานข้อมูล	 ISI	 ระหว่างปี	 2543-2548
และเป็นนักวิจัยที่ผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด	 20	 อันดับแรกของมหาวิทยาลัย	 จากฐานข้อมูล	 ISI

ประจำปี	2550	นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยตีพิมพ์รวมเล่ม	14	เรื่อง	ได้นำเสนอผลงานงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศกว่า	30	เรื่อง
และยังได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ	 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	กลั่นกรองงานวิจัยที่ขอรับทุน
จากแหล่งทุนระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปี	2551ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก	ประจำปี	2551	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดีเด่นระดับปริญญาโท	ประจำปี	2548	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

❚❚ อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ได้แก่
 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ชี้เจริญ ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ 
เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ที่นักศึกษาแพทย์	 แพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน	และผู้ป่วยให้ความรัก
และศรัทธาตลอดมา	ยังเป็นผู้ที่มีความสนใจที่ให้บริการวิชาการสู่ชุมชนทั้งระดับชาติ	และสากลในรูปแบบ
ต่างๆ	 เป็นแกนนำการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู	้ โดยมีผลงานดีเด่นในด้านบริการ
วิชาการเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 พัฒนางานด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งแก่ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในการให้บริการวิชาการแก่ผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์
ตกแต่งอย่างครบถ้วนจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต	ิ ก่อตั้งและพัฒนาเป็นศูนย์ผู้ป่วยปาก

แหว่งเพดานโหว่พิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ	 ใบหน้า	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	 ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
คลินิกกระดูกใบหน้า	 ขากรรไกรหัก	คลินิกผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่	 และนัดผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้มารับการผ่าตัดรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสงขลา-
นครินทร์	ออกตรวจที่คลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง	เพดานโหว่ซึ่งมีการดูแลผู้ป่วย	และครอบครัวอย่างเป็นสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง	จัดให้มีโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ	 ให้สามารถเข้าสังคมได้อย่างคนปกติ	 และจัดให้ครอบครัวผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่พิการแต่กำเนิดได้มีโอกาสร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

❚❚ อาจารย์ตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วัฒนอรุณวงศ์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบ
การบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์และการวิจัย
แต่ด้วยความสนใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านจิตใจโดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจ	และคุณธรรม
ของนักศึกษา	 โดยเห็นว่าการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างแท้จริง	 จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลรู้จักตนเอง
จึงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 และเข้าใจตนเอง
ของนักศึกษา	สร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียน	การดำเนินชีวิต	ทำให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ	สามารถ
นำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต	โครงการท่ีได้ดำเนินการในระดับคณะ	และมหาวิทยาลัย

ได้แก่	 ชมรมธารใจ	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจนักศึกษาด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย	 เป็นต้น	 โครงการรู้จักตน
รู้จักคน	 รู้จักชีวิต	คณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาจิตใจนักศึกษาตลอดจนบุคลากร	และมีการเผยแพร่กิจกรรมทางเวปไซต	์และรายการวิทยุ	 เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
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❚❚ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร	์ ตลอด
ระยะเวลา	 14	ปี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัญชนา	ประเทพมีความรู้ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยง
สาหร่าย	ด้านนิเวศวิทยาทางทะเลเป็นอย่างดี	 มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และดำเนินการอยู่มากกว่า	 12
เรื่อง	 เป็นผู้มุ่งมั่นริเริ่มงานวิจัยด้านสาหร่ายทะเลและหญ้าทะเลในประเทศไทยอย่างจริงจัง	ประสานงาน
กับหน่วยงานในและต่างประเทศจนได้รับความไว้วางใจและอยู่ระหว่างการเจรจาเป็นตัวแทนการศึกษา
สาหร่ายและหญ้าทะเลในภูมิภาคแปซิฟิก	เป็นผู้บุกเบิกสร้างฐานความรู้ของทรัพยากรสาหร่าย	และหญ้า
ทะเล	 รวมถึงการพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลร่วมกับโครงการ

บีอาร์ทีและนักวิจัยจากสถาบันอื่นๆ	ในประเทศ	นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นกรรมการ	ที่ปรึกษาโครงการ	เป็นคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ
สึนามิภาคใต้	 เป็นที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติการสำรวจและประเมินผลความเสียหาย	 ผลกระทบของคลื่นสึนามิ	 โครงการฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ คัดเลือกผลงานดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยประจำปี	 2552	ซึ่งเจ้าของผลงานได้เข้ารับโล่เกียรติยศและการประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์	 เมื่อวันที่	 23	กันยายน	2552
โดยมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในสาขาต่างๆ	ดังนี้
	 •	สาขาการประดิษฐ์	 ดีเด่น	ผลงาน	 เครื่องวัดการสั่นสะเทือนของเพลาแบบไม่สัมผัสของ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เจริญยุทธ	 เดชวายุกุล	และ
	 	 คณะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	 •	สาขาการแต่งตำรา	ผลงาน	วิศวกรรมและอุตสาหกรรม	ของ	รองศาสตราจารย์	ดร.เล็ก	สีคง	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 •	สาขาบริการวิชาการ	ผลงาน	โครงการหมู่บ้านประมงรักษ์สุขภาพ	และโครงการหมู่บ้านประมงรักษ์สุขภาพระยะที่	2	ของ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
	 	 ดร.ซุกรี	หะยีสาแม	และคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 •	สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	 โครงการอนุรักษ์และสืบสานดิเกร์ฮูลู	 :	สื่อพื้นบ้านชาวไทยมุสลิม	ของ	นายวาที	ทรัพย์สิน	คณะศิลป
	 	 กรรมศาสตร์
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ศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ปี 2552
❚❚ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน

นางสาวปฐมา  จันทรักษ์
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

ม.ล.ประกฤติ  สุขสวัสดิ์
ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางพันธ์ทิพ  อึ้งผาสุก
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

❚❚ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น

นายสำราญ  สะรุโณ
ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ

นายสมยศ  กีรติชีวนันท์
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

❚❚ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

นายมนตรี  ภู่พิชญาพันธุ์
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

นายประสงค์  เพิ่มอารยวงศ์
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายจำลอง ไกรดิษฐ์
ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ

❚❚ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นายสุธรรม  แซ่หลู่
ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายสมศักดิ์ ทิพยรัตน์พรทวี
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

❚❚ ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

นายแพทย์เดชา  แซ่หลี
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

นายอนุวัตร นันทรัตน์
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีและการจัดการ

นายสมศักดิ์  ลีเดร์
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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วันสงขลานครินทร์
	 	 	 	 	 	 	 สำหรับภาคค่ำ	 วันที่	 23	กันยายน	2552	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ได้จัดงานวันสงขลานครินทร์	 เพื่อสดุดีและ
ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 	 ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์
อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มอบรางวัล
ให้กับผู้ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	 ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 	 และ	 ศิษย์ เก่าดี เด่น 	 ประจำปี 	 2552
ณ	คอนเฟอร์เร้นท์	ฮอลล์	ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

● นางสาวสกาวเดือน เมืองคำ บัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
	 “ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนหนังสืออยู่ที่จังหวัดพิจิตร	 เป็นอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาที่ได้เรียนมาโดยตนเอง
ได้เป็นรุ่นแรกที่เรียนวิชาเอกภาษาไทยหลักสูตร	 5	ปี	 ถือเป็นความโชคดีมาก	 เพราะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น	 ทำให้
เวลาลงสนามจริงค่อนข้างจะมีความมั่นใจ	 และประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับการบ่มเพาะมาอย่างดี	 วันนี้เป็นวันที่
ได้กลับมา	ณ	ม.อ.ปัตตานี	 อีกครั้ง	 ได้พบเจอเพื่อนๆ	น้องๆ	และที่สำคัญได้กลับมาพบปะอาจารย์ผู้สอน	สุดท้าย
อยากฝากกับน้องทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ว่า	 ในบางครั้งอาจเจอกับอุปสรรคปัญหาบ้างในขณะใช้ชีวิตอยู่ใน
มหาวิทยาลัย	อยากให้น้องๆ	มีสติ	 เอาชนะปัญหา	และทำความเข้าใจในปัญหา	ซึ่งถ้าทำได้	 ทุกคนก็จะมีวันนี้วันที่
พวกพี่ทุกคนประสบความสำเร็จ”	

● นายศิริ ศิริรักษ์ บัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
	 “ปัจจุบัน	 เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	 จังหวัดปัตตานี	 ผมเป็นบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทย
ที่จบหลักสูตร	5	ปี	ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ได้เรียน	หลักสูตรการเรียนการสอน	5	ปี	ซึ่งคิดว่าการที่ได้เรียนในหลักสูตร	5	ปี	นั้น
เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บัณฑิตได้รับพื้นฐานความรู้ที่เข้มข้นและบัณฑิตที่จบมาค่อนข้างจะมีคุณภาพ	 ซึ่งในขณะที่
ศึกษาอยู่	 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย	 ทำให้เป็นการฝึกตนเองในการนำประสบการณ์
มาใช้ในการสอนนักเรียน	 จากการที่จะสอนแต่เพียงวิชาการ	 ก็ได้นำทักษะด้านกิจกรรมสันทนาการมาประยุกต์
ใช้ในการสอน	ทำให้นักเรียนไม่เบื่อในการที่จะเรียนรู้จากเรา”

จากใจบัณฑิต ม.อ.ปัตตานี
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● นายบูฮาซัน ราเย็น บัณฑิตสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 “เป็นชาว	อ.ละงู	จ.สตูล	ตลอด	4	ปี	ที่ได้ศึกษาหาความรู้ที่	ม.อ.ปัตตานี	ได้เรียนรู้ทั้งวิชาความรู้	และการดำเนิน
ชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกข์ไปพร้อมๆ	กันกับเพื่อน	และอาจารย์	สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือเมื่อเจอกับอุปสรรคต่างๆ
คนที่สามารถช่วยเหลือเราได้คือ	เพื่อนๆ	พี่ๆ	และ	อาจารย์	สังคม	ม.อ.ปัตตานี	ยังเป็นสังคมที่มีความอบอุ่น	มีความ
รักระหว่างพี่น้อง	ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายวัฒนธรรม	แต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก	ความเข้าใจ	และ
มีความคิดว่าว่าจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่	ม.อ.ปัตตานี	ในปีการศึกษาหน้า

● นางสาวธิติญา มีแต้ม บัณฑิตสาขาวิชาเอกการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการสื่อสาร 
	 “	 ปัจจุบันทำงานด้านประชาสัมพันธ์	 ที่วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	 	 เป็นงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่ได้เรียนมา
ถือเป็นงานที่ค่อนข้างทำได้ดี	 และมีประสบการณ์	 แต่ยังต้องมีการเรียนรู้งานพัฒนาการทำงานอีกมาก	ซึ่งบัณฑิต
ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	ทุกคน	ล้วนแต่ได้รับการบ่มเพาะเรื่องของความ
ขยัน	 มานะ	 อดทน	 และเป็นคนแห่งการเรียนรู้	 เป็นเรื่องสำคัญ	 เสียงตอบรับที่ได้รับการตอบกลับมาถึงบัณฑิต
สงขลานครินทร์	คือเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	และจิตใจดี”	

● นายพีรณัฐ หมัดเลียด บัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 “ปัจจุบันทำงานที่บริษัท	 Powerpoint	Group	ตำแหน่ง	Customer	Service	การที่ผมประสบความสำเร็จ
ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในคร้ังน้ีได้น้ัน	 ส่วนหน่ึงมาจากครอบครัว	และคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	 ที่คอยให้โอกาสและความรู้	 ซึ่งการเรียนด้านภาษานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก	แต่ด้วยความอดทนของ
คณาจารย์	 และเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือยามที่ผมท้อแท้	 ต้องการที่ปรึกษา	 เพราะฉะนั้นอยากฝากถึงน้องๆ	นักศึกษา
ที่กำลังศึกษาอยู่ว่า	ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้น	เราไม่สามารถอยู่เพียงลำพังโดยไม่มีสังคมได้เลย	จะทำให้เรา
เป็นคนที่มีมุมมองแคบและไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง	 แต่การที่มีเพื่อน	อาจารย์คอยเตือน	คอยเป็นกระจกให้
เราส่องความบกพร่องในชีวิตนั้น	ถือเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด”

● นายมะบักกรี เวะเลาะ บัณฑิตสาขาวิชาเอกมลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 “	ตั้งใจจะศึกษาต่อ	ด้านบริหารธุรกิจ	ที่ประเทศมาเลเซีย	มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในต่างประเทศ
เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนางานในประเทศไทย	 	 ประการหนึ่งรู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จในครั้งนี้
สามารถทำความหวังของพ่อแม่ได้สำเร็จ	ถือเป็นความสำเร็จขั้นแรกในชีวิต	ฝากเพื่อนบัณฑิตทุกคนว่า	ถ้ามีโอกาส
อยากให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่สนใจ	 เพื่อนำมาต่อยอดความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และ
โอกาสข้างหน้าที่จะนำมาพัฒนาตนเอง	สังคม	และการงานอาชีพในอนาคต	ซึ่งผมเชื่อว่าการเรียนรู้ในโลกใบนี้	ไม่มี
วันสิ้นสุด”

● นางสาวศุภรักษ์ นพรัตน์ บัณฑิตสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
	 “คณะศิลปกรรมศาสตร์	ม.อ.ปัตตานี	ถึงแม้จะเป็นคณะเล็กๆ	มีนักศึกษาศึกษาอยู่ไม่มากนัก	แต่ในเรื่องของ
คุณภาพด้านการเรียนการสอน	คณาจารย์	 และผลงานนักศึกษานั้น	 ไม่ได้ด้อยไปกว่าคณะอื่นๆ	 	 รู้สึกภาคภูมิใจใน
ความเป็นลูกสงขานครินทร์	 และในขณะที่ศึกษาอยู่	 ได้ยึดนำพระราชปณิธานของพระราชบิดา	 ที่ว่า	 “ขอให้ถือ
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง	 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	 ลาภ	 ทรัพย์	 และเกียรติยศ	 จะตกมาแก่
ท่านเอง	ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ	”

● นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง บัณฑิตสาขาวิชาเอกอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
	 “การเป็นนักกิจกรรมจากการทำกิจกรรมหลายอย่างร่วมกับมหาวิทยาลัย	 อาทิ	 ประธานชมรมอนาชีด
และการแสดง,	ประธานประชาสัมพันธ์	 องค์การบริหารองค์การนักศึกษา,	 และอุปนายก	องค์การบริหารองค์การ
นักศึกษา	ทำให้ได้เรียนรู้ทั้งวิชาความรู้และเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต	 	นับว่ากิจกรรมเป็นตัวเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้
กระบวนการคิด	 วิเคราะห์เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า	 จากประสบการณ์ในขณะเป็นนักศึกษา	สามารถนำมาใช้
ในการทำงานในปัจจุบัน	 ซึ่งปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา	ด้านกิจกรรมนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 	 ม.อ.ปัตตานี	 	 ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานรับใช้ให้กับสงขลานครินทร์อีกครั้ง	 ถือเป็นการ
ตอบแทนพระคุณที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้	ได้ให้สิ่งดีๆ	กับตนเองมาตลอดระยะเวลา	4	ปี	งานที่ทำอยู่ในขณะนี้	เป็นงาน
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา	ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วในช่วงทำกิจกรรมในสมัยยังเป็นนักศึกษา	การปรับตัว
ค่อนข้างไม่ยุ่งยาก	 เพราะเป็นงานที่รักและอยากเป็นรุ่นพี่ที่ดีในสายตานักศึกษาที่จะให้คำปรึกษาแก่น้องๆ	 ในฐานะ
ที่เป็นรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มาก่อน”

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

	 “ในฐานะแม่ที่เห็นลูกประสบความสำเร็จด้านการศึกษา
นั้นคือความภาคภูมิใจสูงสุด	 เพราะเป็นสิ่งเดียวที่แม่สามารถให้แก่
ลูกได้คือการศึกษา	ตลอดระยะเวลา	4	ปี	 ที่ลูกใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่	 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ถึงแม้ว่าครอบครัวจะเป็นชาวจังหวัดสตูล
ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่	 3	 จังหวัด	 แต่ยังคงมีความเป็นห่วงลูกอยู่เสมอ
แต่ด้วยความไว้วางใจในความเป็นสถาบันการศึกษา	 และได้รับ
ทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยมาตลอด	 ทำให้ลดความกังวล
ดังกล่าวไปได้	จึงอยากฝากบอกผู้ปกครองหลายๆท่านว่า	การดำเนิน
ชีวิตของคนในพื้นที่รวมทั้งนักศึกษา	 ยังคงดำเนินไปตามปกติ
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบยังคงเกิดขึ้น	 แต่ไม่ได้รุนแรง
ตามที่ได้ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อมวลชน	 เพียงแต่ต้องเพิ่มความ
ระมัดระวังเท่านั้น	และการได้มาสัมผัสรับรู้ในพื้นที่	 ทำให้เกิดความ
มั่นใจได้อีกระดับหนึ่ง”

	 “ขอชื่นชมในความอุตสาหะของหลานสาวอย่างมาก
ที่ตลอด	 4	 ปี	 ได้มีความพยายาม	 มานะ	 จนประสบความสำเร็จ
ด้านการศึกษา	 ถึงแม้ว่าในระหว่างศึกษาอาจจะมีความรู้สึก
ท้อแท้บ้าง	 ด้วยความเหนื่อยล้า	 และความเป็นเด็ก	 แต่วันนี้เขา
ก็ทำทุกอย่างสำเร็จได้	 และขอขอบพระคุณผู้บริหาร	 คณาจารย์
ทุกท่านที่มีส่วนในความสำเร็จของหลานสาวในครั้งนี้	 ส่วนตัว
ยังมีหลานอีกคนหนึ่งที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	 คาดว่าจะให้เขาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี”

นางประทุม บุญอติชาติ

คุณย่าของนางสาววนภรณ์ งดงาม

บัณฑิตสาขาวิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบสื่อ

คณะวิทยาการสื่อสาร

วันนี้เขา

ก็ทำทุกอย่างสำเร็จได้ 

ยังคงมีความเป็นห่วง

ลูกอยู่เสมอ

นางอารีรัตน์ ราเย็น 

มารดาของนายบูฮาซัน ราเย็น

บัณฑิตสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการประมง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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	 	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และบุคลากร	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๒	 พรรษา	 ๕
ธันวาคม	๒๕๕๒	ในกิจกรรม		“๙ในดวงใจ”	วันเวลามหามงคล
วันที่	 ๙	 เดือน	 ๙	 ปี	 ๒๐๐๙	 เวลา	 ๐๙.๐๙	 น.	 เมื่อวันที่
๙	 กันยายน	๒๕๕๒	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐	น.	ณ	หอประชุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กิจกรรม
ประกอบด้วย	พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	พิธีกล่าว
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ	 	 ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี	 เพลงสดุดีมหาราชา	โดยมี	ผศ.นพพร	เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เป็นประธานในพิธี

ชาวสงขลานครินทร์
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ในกิจกรรม




