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สำาเนา

พระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓

***************************

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจำาปีนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้พัฒนากิจการ

ด้านต่าง ๆ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด ขอแสดงความชื่นชมกับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

 ปัจจุบัน นานาประเทศต่างเร่งสร้างทรัพยากรบุคคล ให้มี

ความรู้ความสามารถสูง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองให้มี

ความเจริญก้าวหน้า บัณฑิตทั้งหลายผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย จึงถือเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคม ซึ่ง

จะเปน็กำาลงัสำาคญัในการสรา้งสรรคค์วามเจรญิรุง่เรอืงใหแ้กป่ระเทศ

ของเราต่อไป การจะสร้างความเจริญให้ได้ดังที่กล่าวนั้น  นอกจาก

แต่ละคนจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว ยังจำาเป็นต้องมี

คุณธรรม ที่สำาคัญคือ ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ และ

ความเสียสละด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะที่บัณฑิตสำาเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้ 

เชิญพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนกมาเป็นชื่อ จึงควรจะได้

นอ้มนำาพระราชปณธิานของพระองคท์ีว่า่ “ขอใหถ้อืประโยชนส์ว่นตวั

เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นหลักใน

การดำาเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน หากปฏิบัติได้ดังนี้ บัณฑิต 

กจ็ะสามารถสรา้งสรรคค์วามเจรญิรุง่เรอืงใหแ้กต่น แกส่ว่นรวม และ

แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแน่นอน

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ขออวยพร

ให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขและความสำาเร็จทุกประการ ทั้งขอให้

ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน

สำานักราชเลขาธิการ

๑๓ กันยายน ๒๕๕๓
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พระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

***************************

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อกี

วาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ ได้รับรางวัล และ

บัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

 เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า 

บณัฑติเปน็ทรพัยากรอนัทรงคณุคา่ของประเทศ ควรจะไดส้รา้งสรรค์

ความเจริญให้แก่บ้านเมืองโดยใช้ความรู้และคุณธรรมพร้อมทั้ง

นอ้มนำา พระราชปณธิานของสมเดจ็พระบรมราชชนกทีว่า่ “ขอใหถ้อื

ประโยชนส์ว่นตวัเปน็ทีส่อง ประโยชนข์องเพือ่นมนษุยเ์ปน็กจิทีห่นึง่” 

มาเป็นหลักในการดำาเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน

 วนันี ้ใครจ่ะกลา่วเพิม่เตมิแกท่า่นทัง้หลายวา่ ในการปฏบิตัิ

งานนัน้ หากจะใชค้วามรูท้างวชิาการในสาขาทีบ่ณัฑติไดศ้กึษามาแต่

เพียงอย่างเดียว อาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะการทำางานทุกอย่าง ถ้า

จะใหด้ีใหส้มบรูณแ์ลว้ จะตอ้งอาศยัความรูห้ลาย ๆ  ดา้นประกอบกนั 

อีกทั้งวิทยาการต่าง ๆ  เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในปัจจุบันนี้ ก็เจริญรุดหน้า

และเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็  จงึสมควรอยา่งยิง่ทีแ่ตล่ะคนจะได้

ขวนขวายศึกษา หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม  และติดตาม

ข้อมูลข่าวสารให้ทันโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอ จะได้นำาความรู้ 

ทั้งหลายมาปรับใช้ ตลอดจนนำามาเป็นพื้นฐานในการคิดพิจารณา 

และวินิจฉัยตัดสินเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้งานที่ทำาสำาเร็จผลอย่างมี

ประสิทธิภาพได้ดังประสงค์

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ขออวยพร

ให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตและกิจการงาน 

ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้  มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน

สำานักราชเลขาธิการ

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓
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4 วารสารข่าว ศรีตรัง  

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อคัรราชกมุาร ีเสดจ็แทนพระองคพ์ระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่ส้ำาเรจ็

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2552 

เมือ่วนัที ่13-14 กนัยายน 2553 ณ ศนูยป์ระชมุนานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดยมบีณัฑติเขา้รบัพระราชทานปรญิญา

บัตร จำานวน 6,719 คน แบ่งเป็นวิทยาเขตหาดใหญ่ จำานวน 3,951 คน  

วิทยาเขตปัตตานี จำานวน 1,582 คน วิทยาเขตภูเก็ต จำานวน 466 คน 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำานวน 257 คน และวิทยาเขตตรัง จำานวน  

463 คน

 สำาหรับวิทยาเขตปัตตานี มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับ

พระราชทานปรญิญาบตัร จำานวน 1,582 คน แบง่เปน็คณะศกึษาศาสตร ์

645 คน ระดับปริญญาตรี จำานวน 519 คน ระดับปริญญาโท จำานวน 

123 คน ระดับปริญญาเอก จำานวน 3 คน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำานวน 401 คน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 189 คน ระดับ

ปริญญาตรี จำานวน 160 คน ระดับปริญญาโท 16 คน ระดับปริญญา

เอก จำานวน 13 คน วิทยาลัยอิสลามศึกษา จำานวน 108 คน ระดับ

ปริญญาตรี จำานวน 93 คน ระดับปริญญาโท จำานวน 15 คน  

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  จำานวน 21 คน  

คณะวิทยาการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี  จำ านวน 146 คน  

คณะรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำานวน 72 คน ในโอกาสดังกล่าว 

ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร ์ กราบทลูรายงานกจิการมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ในรอบปีที่ผ่านมาตามภารกิจต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี

เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 ปีการศึกษา 2552 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปฏบิตัภิารกจิรบัใชส้งัคมยา่งกา้วเขา้สูป่ทีี ่43 ดว้ยเปา้หมายการพฒันา

สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำาระดับภูมิภาคเอเชีย ในการปฏิบัติภารกิจด้านการ

ผลติบณัฑติ บรกิารวชิาการ และทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม ทีม่กีารวจิยั

เปน็ฐาน เพือ่ให้ไดผ้ลผลติและบรกิารวชิาการทีม่คีณุภาพและจรยิธรรม 

เปน็ทีย่อมรบัของประชาคมในมาตรฐานคณุภาพของผลผลติและบรกิาร

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 การดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมานี้ มหาวิทยาลัยมีผลงาน 

กิจกรรม และโครงการที่ดำาเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ก้าวทัน 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งระดับประเทศและนานาชาติ  

มีงานสำาคัญที่กำาลังพัฒนาหลายระบบงาน อาทิ ระบบบุคลากร ระบบ

วิจัยและบัณฑิตศึกษา ระบบการเรียนการสอน ระบบบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบมหาวิทยาลัย 

หลายวิทยาเขต (PSU System) เป็นต้น ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้

มีความร่วมมือกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความใกล้ชิด

และร่วมแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา สรุป

ได้ดังนี้

 ด้�นก�รจัดก�รศึกษ� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี

พื้นที่ให้บริการการศึกษา ณ วิทยาเขตต่าง ๆ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ คือ 

สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับ 

ผลกระทบโดยตรงกับปัญหาชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัย 

จึงตระหนักและมีบทบาทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม 

การศกึษาใหน้กัเรยีนในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต ้ไดม้ีโอกาสเรยีนเสรมิตาม

โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจัดให้มีการดูแลนักศึกษาใหม่ที่มีปัญหา 

ด้านการเรียน ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และการจัดกิจกรรมบ่มเพาะ

นักศึกษาให้มีจิตสำานึกต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ ได้บัณฑิตที่มีความรู้  

ความสามารถ ดำารงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะ

ชีวิต สำานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล

ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ดำาเนินการพัฒนาบริการ

ตา่ง ๆ  ผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ทีค่ำานงึถงึความพงึพอใจของนกัศกึษา

และผู้ใช้บริการ เอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถสนองตอบความต้องการ
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ของสังคมในระดับมหภาค ระดับภูมิภาค และท้องถิ่นภาคใต้ ทั้งในแง่

ของการกระจายโอกาสอดุมศกึษา การยกระดบัมาตรฐานการศกึษาใน

ภาคใต้ และการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค

ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ใน 

ปีการศึกษา 2552 นี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ต่าง ๆ รวม 308 สาขาวิชา  เป็นหลักสูตรปริญญาตรี  151 สาขาวิชา 

ระดับประกาศนียบัตรและปริญญาโทหรือเทียบเท่า 103 สาขาวิชา  

และระดับปริญญาเอก 54 สาขาวิชา มีนักศึกษารวม 36,683 คน 

คณาจารย์ 2,053 คน และบุคลากรอื่น ๆ 6,974  คน

 ด้�นก�รวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มุ่งพัฒนา

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ นำาไปสู่การพัฒนาและ 

แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาค โดยดำาเนินการบริหารจัดการ 

ดา้นการวจิยัและบณัฑติศกึษา เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายทีก่ำาหนด พฒันา

เครือข่ายวิจัย  จัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง รวมทั้งสนับสนุนสถานวิจัย 

หน่วยวิจยั และกลุม่นกัวิจยัทีเ่ขม้แขง็ใหมุ้ง่สูค่วามเปน็เลิศทางวชิาการ  

พัฒนาระบบบริหารกองทุนวิจัย ยกระดับงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้มี

คณุภาพระดบัสากล  สรา้งกระบวนการใหบ้คุลากรทำาวจิยัมากขึน้  และ

ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและมี 

มูลค่าเพิ่ม อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ควบคู่กับ 

การผลักดันให้มีการนำาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อ

การวจิยัจากหนว่ยงานของรฐัและหนว่ยงานอืน่ ๆ  ทัง้ในและตา่งประเทศ

รวม 1,074 โครงการ เป็นเงิน 227.3 ล้านบาท มีเครือข่ายวิจัยจำานวน  

40 เครือข่าย แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. สาขาวิจัยความเป็นเลิศ  

2 เครือข่าย 2. สถานวิจัยความเป็นเลิศ 7 เครือข่าย 3. สถานวิจัย  

16 เครือข่าย และ 4. หน่วยวิจัย 15 เครือข่าย มีผลงานที่ได้รับ 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยังมีอายุใช้งาน 23 ผลงาน และมีผลงานวิจัย

ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง รวมทั้งมีผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และมีนักวิจัย

และผลงานวจิยัไดร้บัรางวลัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศหลายรางวลั 

อาทิ เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิ โทเรประเทศไทย ได้รับทุน  

“เมธีวิจัยอ�วุโส สกว.” ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม 

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ รางวัลทะกุจิประเภทนักวิจัยดีเด่น และ

ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัล The  IFIA Innovation Gold Medal 

เป็นต้น

5วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี

 ด�้นก�รบรกิ�รวชิ�ก�ร มหาวทิยาลยัมงีานบรกิารวชิาการ

หลากหลายรูปแบบ โดยการนำาองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยและ 

การเรียนการสอนมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ทำาให้ชุมชน 

เข้าถึงแหล่งความรู้ ได้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้บทบาทของ

การศึกษาในการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้าง

ศักยภาพของมนุษย์ และความยั่งยืนของชุมชน ในปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยโดยคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้บริการวิชาการทั้งใน

ลกัษณะการเปน็วทิยากร เปน็ทีป่รกึษา จดัอบรมสมัมนาประชมุวชิาการ 

ใหบ้รกิารเครือ่งมอืและอปุกรณต์า่ง ๆ   วเิคราะหต์รวจสอบและทดสอบ 

ทั้งแบบให้เปล่าแก่ผู้ด้อยโอกาสและแบบเก็บค่าบริการ งานบริการ

วิชาการที่สำาคัญ เช่น กากรพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลสู่มาตรฐาน  

การพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูล (GIS - MIS Database  

Consolidation) และคลังข้อมูลจังหวัดสงขลา (Songkhla Data   

Warehouse) เป็นต้น

 ด้�นก�รทำ�นุบำ�รุงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้ดำาเนิน

ภารกิจด้านทำานุบำารุงวัฒนธรรม โดยการศึกษาวิจัย ส่งเสริมและ

สนบัสนนุ  เผยแพร ่ถา่ยทอดและแลกเปลีย่นวฒันธรรม เพือ่สรา้งองค์

ความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิถีชีวิตความเป็น

อยูข่องชมุชนและสงัคมทอ้งถิน่ภาคใต ้ สง่ผลใหบ้คุลากรและประชาชน

ในท้องถิ่นตระหนักและภาคภูมิใจในคุณค่าและความสำาคัญของ

วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมต่อไป ตัวอย่างงาน 

ดังกล่าว  ได้แก่ การจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ โครงการ “สืบส�น

ศลิปวฒันธรรม ม.อ. สูช่มุชน”  โครงการ “ส�นสมัพนัธศ์ลิปวฒันธรรม 

สืบศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้” เป็นต้น

 การดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับว่า

ก้าวหน้าไปด้วยดี ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีจำานวนผู้สำาเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและมีสิทธิเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 6,769 คน แบ่งเป็นปริญญาเอก 64 คน 

ปริญญาโท 1,044 คน และปริญญาตรี 5,661 คน สำาหรับปี 2553 นี้  

สภามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ไดม้มีตเิปน็เอกฉนัทข์อพระราชทาน

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และอนุมัติมอบปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ ทรงคุณวุฒิที่ ได้ทำ า 

คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 5 ราย และมหาวิทยาลัย 

ได้ทำาการคัดเลือกผู้ ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ 1 ราย  

อาจารยต์วัอยา่งของมหาวทิยาลยัในดา้นตา่ง ๆ   5 ราย อาจารยต์วัอยา่ง

รุ่นใหม่ 2 ราย และอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 

1 ราย 
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ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายปรญิญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาพัฒนาสังคม แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรง

เปน็พระมหากษตัรยิน์กัพฒันา ทีส่นพระทยั

ใฝรู่แ้ละทรงศกึษาอยา่งจรงิจงั ลกึซึง้ในการ

ค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

โดยเฉพาะดา้นการพฒันาชนบท การพฒันา

ชุมชน และการพัฒนาสังคม ทรงให้ความ

สำาคัญที่การพัฒนาคนให้อยู่ได้ด้วยการพึ่ง

ตนเอง นับตั้งแต่ทรงเถลิงถวัลย์สิริสมบัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 

2489 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าหกสิบสี่ปี ผลการพัฒนาตามแนว 

พระราชดำาริของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ทั่วกัน ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง

กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำาให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 การที่ไดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรในภมูภิาคตา่ง ๆ  

ทั่วประเทศ เปรียบประดุจการสร้าง “พระคลังข้อมูลด้�นก�รพัฒน�” ทรง

คำานงึดว้ยพระเมตตาธรรมวา่ “หากพสกนกิรของพระองคส์ามารถพึง่ตนเอง

ได้แล้ว ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติในส่วนรวมได้ในที่สุด” 

ในส่วนของโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริซึ่งจนถึงปัจจุบันมี

จำานวนทั้งสิ้นกว่า 2,400 โครงการ ได้ทรงให้ความสำาคัญที่การพัฒนาคนให้

อยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยใช้หลักในการ

พัฒนาที่เป็นเหตุเป็นผล โดยคำานึงถึงความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 

สาระสำาคัญของโครงการพัฒนาชนบทในระยะแรกถึงปัจจุบัน จะเกี่ยวข้อง

กับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ราษฎรทั้งสิ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกินดี

อยู่ดี โดยได้ทรงศึกษาและหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยพระองค์เอง

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงย้ำาวา่การทีจ่ะบรรลถุงึเปา้หมาย

อันก่อให้เกิดความมั่นคงโดยรวม ต้องมีวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาโดย 

ยดึปญัหาและสภาพแวดลอ้มของแตล่ะพืน้ทีเ่ปน็หลกั โดยทรงใหค้วามสำาคญั

กับความกระตือรือร้นของคนในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนเหล่านั้นมากเป็นพิเศษ ทรงเน้นเสมอถึงความจำาเป็นที่จะต้อง

กระตุน้ใหเ้กดิการรวมตวักนัในรปูแบบตา่ง ๆ  เพือ่แกป้ญัหาทีช่มุชนเผชญิอยู่

ร่วมกัน หรือเพื่อให้การทำามาหากินของชุมชนดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเกษตร) ได้แก่ 
นายวิวัฒน์ ศัลยกำาธร 

 นายววิฒัน ์ศลัยกำาธร ไดท้ำางานสนอง

เบือ้งพระยคุลบาท พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

เปน็เวลา 15 ป ีในสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ

พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชดำาริ (กปร.) จึงมีโอกาสสัมผัสกับชีวิต 

ของเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประจำาปี  2553 

พบกบัปญัหาตา่ง ๆ  ทัง้เรือ่ง ทีด่นิทำากนิ ความยากจน ความรูเ้รือ่งการเกษตร 

ปัญหาด้านสุขภาพ การศึกษาและปัญหาอื่น ๆ จึงได้นำาแนวคิดจากการ

ทำางานมาประยกุต์ใชก้บัการเกษตรและการดำารงชวีติ โดยใชเ้ทคโนโลยแีละ

ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา ได้ก่อตั้ง “ชมรมกสิกรรมธรรมช�ติไท” 

ทำาการรณรงค์ เผยแพร่ ให้ความรู้ในเรื่องการทำากสิกรรมธรรมชาติ เพื่อ

พสิจูน์ใหเ้หน็วา่ สามารถทำาการกสกิรรมแบบธรรมชาตแิละสามารถอยูอ่ยา่ง

พอเพียงได้จริง และเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตร โดยอาศยัหลกักสกิรรมธรรมชาตแิละเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็แนวคดิ

ในการดำาเนินงานที่สำาคัญ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญา) ได้แก่ 
พระพรหมจรยิาจารย ์ (สงดั ปญัญาวโุธ) 

 พ ร ะพรหมจ ริ ย า จ า รย์  ( ส งั ด 

ปัญฺญาวุโธ) เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัด

ตรัง เป็นเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นพระมหาเถระ

ที่มีความสามารถในการแสดงพระธรรมเทศนา

ได้อย่างมีอรรถรส เป็นธรรมกถึกในการยก 

พทุธธรรมและพทุธฎกีาขึน้มาสาธยายไดอ้ยา่งมี

สาระ ได้ทำาหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่

เอาใจใสด่แูลความเปน็ไปของวดัและพทุธศาสนกิชนในภาคใตเ้ปน็อยา่งดยีิง่ 

ทำาหน้าที่บริหารงานด้านศาสนกิจ เป็นกำาลังสำาคัญในการสนับสนุนส่งเสริม

พระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ จนสามารถดำาเนินการได้อย่างราบรื่นและ

ต่อเนื่อง เป็นพระมหาเถระที่ได้รับภาระในการบริหารงานคณะสงฆ์และ

เผยแผพ่ระพทุธศาสนาใหเ้จรญิมาโดยตลอดจนไดร้บัพระราชทานสมณศกัดิ์

เป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ ซึ่งนับเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่พระราชาคณะ

ในต่างจังหวัดจะได้รับการสถาปนาเว้นแต่จะเป็นผู้มีความสามารถใน 

การบริหารงานคณะสงฆ์อย่างแท้จริง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ 
นายโสภณ สุภาพงษ์

 นายโสภณ สุภาพงษ์ เคยได้รับการแต่งตั้ง

ใหเ้ปน็รองผูว้า่การของการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

และเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินในธุรกิจน้ำามัน

ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ทำาการปฏิรูป

องค์กรของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสร้าง

ผลกำาไรอย่างงดงามให้กับองค์การ หลังจากนั้นได้เป็น

ผูบ้รหิารของบรษิัทบางจากปโิตรเลยีมในป ี2528 ซึง่ตอ่มาไดก้ลายเปน็บรษิัท

น้ำามันชั้นนำา นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ส่งเสริมการเกษตร โดยให้ผู้ผลิตสามารถ

นำาผลผลติทางการเกษตรมาวางจำาหนา่ยในสถานบีรกิารน้ำามนัของบางจาก

ได้ โดยใช้ชื่อร้านสะดวกซื้อว่าร้านเลมอนกรีน ซึ่งมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งใน

การกระจายรายได้ และสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร ท่านเคยได้รับ

พระราชทานรางวลับคุคลดเีดน่แหง่ชาต ิ(สาขาพฒันาเศรษฐกจิ) และรางวลั

แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในปี 2541

6 วารสารข่าว ศรีตรัง  
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อิสลามศึกษา) ได้แก่ 
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นผู้นำาองค์ความรู้

และภูมิปัญญาจากวิทยาการอิสลามและมุสลิม

ศึกษา มาบูรณาการและพัฒนาสังคมได้อย่างเป็น

รูปธรรม เริ่มจากการพัฒนาศักยภาพครอบครัว 

ชุมชน สังคม และองค์กรบริหารทางศาสนาอิสลาม 

ได้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ เอกชน 

ภาคประชาสังคม และระหว่างมุสลิมและพี่น้อง 

ต่างศาสนิก โดยการใช้กระบวนการสานเสวนา อันเป็นพื้นฐานสำาคัญใน 

การสร้างความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกัน ยกย่องในศักดิ์ศรีของ 

แตล่ะฝา่ยเพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุในสงัคมไทยและสงัคมโลก ได้

ใช้จิตวิทยาศาสนาผสมผสานกับการใช้ศาสนบำาบัด โน้มน้าวจิตใจของ

ประชาชาติมุสลิมให้มีคุณภาพและคุณธรรม ผ่านกลไกที่หลากหลาย อาทิ 

แท่นเทศนาธรรม หนังสืออิสลาม บทความทางวิชาการ เวทีบรรยาย เสวนา 

รายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำาให้บุคคลและหน่วยงาน

หลากหลายอาชีพ นำาแนวคิด ไปปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การนำาศาสนวิถีมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ของโลก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ 
Dr. Cornelis Kees Swennen

 Dr .  Corne l i s Kees Swennen  

นักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้มี 

ความรูค้วามสามารถทางวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์

ทางทะเลในหลายสาขา มผีลงานตพีมิพเ์ผยแพร่

ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 

100 เรื่อง ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญของโลกทาง

ด้านการจัดจำาแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มทากเปลือยใน

แหล่งอาศัยต่าง ๆ ของโลก โดยเฉพาะใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้สร้าง

ความตระหนักให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี เห็น

ความสำาคญัของการทำาวิจยัและการสรา้งเครือข่ายวจิัย โดยประสานงานให้

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของคณะฯ และนักวิจัยจาก

ตา่งประเทศ ไดอ้าสาสมคัรปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็อาจารยพ์เิศษ อาจารยท์ีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์ของคณะฯ และเข้าทำางานวิจัยในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติงานศึกษาวิจัยร่วมกับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนสามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้

จำานวนมาก รวมทั้งการค้นพบทากเปลือยล่าสุดที่ ได้รับการตั้งชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า “ไอ้เท่ง อ�เธอร์ Aiteng ater” ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น

สุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกประจำาปี 2553

รางวัลอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 
ประจำาปี 2553 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีวามชำานาญในการวจิยัดา้นวศิวกรรมเครือ่งกล 

7วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี

เน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมด้าน

ความร้อน พลังงานทดแทน และ 

สิ่ งประดิษ ฐ์  มีผลงานตีพิมพ์  

เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติจำานวน 30 เรื่อง ในที่

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

จำานวน 25 เรื่อง จัดทำาหนังสือและ

ตำาราเรียนจำานวน 3 เล่ม นอกนั้นยังได้รับรางวัลการทำาวิจัยจำานวนหลาย

รางวัลคือ รางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีประจำาปี 2546 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัล PTT 

AWARD ประเภท Young Scientist ประจำาปี 2546 - 2547 จากสถาบัน

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจำาปี 2549 - 2550 มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

ได้แก่ เครื่องกรอและตีเกลียวเส้นไหม และเครื่องทอเสื่อ ซึ่งเป็นผลงานที่

สามารถช่วยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เปิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

และยังเป็นผู้มีความสามารถด้านบริการวิชาการแก่สังคม โดยคำานึงถึง

ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำาปี 2553 ได้แก่ 
นายจาง ฟุ้งเฟื่อง

 ปัจจุบันเป็นประธาน

กลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า 

(ธนาคารปู) บ้านเกาะเตียบ 

ตำาบลปากคลอง อำาเภอ 

ประทิว จังหวัดชุมพร เป็น

ผู้ นำ า ใ น ก า ร ชั ก ช ว น ใ ห้  

ชาวชุมชนเกาะเตียบทำ า

ธนาคารปเูพือ่ความตอ้งการ

ให้ชุมชนและกลุ่มประมงชายฝั่งเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร

ชายฝั่งและป่าชายเลน อ่าวทุ่งมหา เพื่อให้เป็นแหล่งทำามาหากิน ซึ่ง 

การดำาเนินการในครั้งแรกนั้นไม่ได้รับความสนใจจากชาวประมงในชุมชนมี

สมาชิกเพียง 4 รายเท่านั้นที่ให้ความร่วมมือ โครงการธนาคารปู เริ่มจาก

การรับซื้อแม่ปูที่มีไข่ในราคาตัวละ 4 บาท แล้วนำาไปปล่อยไว้ที่ธนาคารปู ซึ่ง

อยู่กลางทะเลห่างจากฝั่ง 3 กิโลเมตร เป็นประจำาทุกวัน จากนั้นนำาแม่ปูที่

วางไข่แล้วไปขายต่อ เงินที่ได้จากการขายแม่ปูมาเก็บไว้ในบัญชีของกลุ่ม 

เพือ่เปน็ทนุในการชว่ยเหลอืสมาชกิกลุม่ ตอ่มาชาวประมงจงึเหน็ความสำาคญั

ของโครงการซึ่งไม่ได้เป็นแค่ความฝัน จึงให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ 

พันธุ์ปูม้ามากขึ้น และได้กำาหนดกติกาของการหาประโยชน์ร่วมกันจาก

ทรัพยากรธรรมชาติที่อ่าวทุ่งมหา ปัจจุบันการดำาเนินงานของธนาคารปูเป็น

ระบบมากขึน้ มกีารตัง้เปน็กองทนุเพือ่การกูย้มืตามความจำาเปน็ของสมาชกิ 

แต่เป้าหมายหลักของธนาคารปูคือเพื่อการอนุรักษ์ปูม้าไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง

สามารถจับขายเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน และแนวคิดธนาคารปูได้แพร่กระจาย

สู่หลายพื้นที่ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ทำาให้ชุมชนบ้านเกาะเตียบกลาย

เปน็ชมุชนตน้แบบการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลและชายฝัง่ 

จนแนวคิดดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและนำาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตนเองจน

ประสบผลสำาเร็จ
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อาจารย์ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2553
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 ภาควชิา

เคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเคย

ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2534 

- 2540 ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติ

หน้าที่อาจารย์มากว่า 35 ปี รองศาสตราจารย์ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ มี 

ความรูค้วามสามารถในดา้นการเรยีนการสอน สามารถสอนเรือ่งทีเ่ขา้ใจยาก

ใหเ้ปน็เรือ่งทีง่า่ย เปน็ผูผ้ลติสือ่การสอน เชน่ LMS หนงัสอืประกอบการสอน 

อีกทั้งยังทำา E-learning ทั้งที่เป็นเนื้อหาวิชาและการทำาโจทย์เพื่อใช้สอน

นักเรียนที่อยู่จุดเสี่ยง นอกจากนี้เป็นผู้วางตนอย่างเหมาะสมในการเป็นครู

เป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่มีวินัย ดูแลนักศึกษาและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

ด้านการเรียนการสอนและช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักศึกษาบางรายด้วย 

เปน็ผูม้จีติวญิญาณความเปน็คร ูเนน้คณุธรรม จรยิธรรมและปลกูฝงันกัศกึษา 

ยังเป็นผู้นำาทางการบริการวิชาการ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น 

และร่วมงานซึ่งจัดโดยนักศึกษาทุกครั้งเป็นที่ประทับใจต่อทั้งนักศึกษาและ

อาจารย์ที่ร่วมงาน อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา 

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาค

วิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็น

นกัวจิยัทีม่คีวามมุง่มัน่และทำางาน

จริงจังอย่างสม่ำาเสมอ โดยมี

ผลงานที่นำาเสนอในการประชุม

วิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor รวมแล้วกว่า 80 เรื่อง  

ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัย 

แห่งชาติ มีการยื่นจดสิทธิบัตร ได้รับรางวัลจากการนำาเสนอผลงานของ

นักศึกษาในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 35 รางวัล ได้รับ

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดีเด่นจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 

และวิทยานิพนธ์ดีเด่นอื่น ๆ อีกทั้งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งนอกจาก 

ผลงานดังกล่าวจะมีคุณค่าในแง่วิชาการแล้ว ได้เป็นผู้จัดและผู้ร่วม 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติมาตลอด สร้างชื่อเสียง 

ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประเทศไทย 

เปน็อนัมาก นอกจากนีย้งัเปน็ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาโครงการวจิยัระดบัชาต ิ

บทความทางวชิาการของวารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาตหิลายฉบบั 

และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทั้งในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

ระดบันานาชาตอิยา่งสม่ำาเสมอ และไดร้ว่มมอืในดา้นการวจิยักบัมหาวทิยาลยั

ทั้งในและต่างประเทศมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

10 วารสารข่าว ศรีตรัง  

รองศาสตราจารย์ฤดีกร วิวัฒนปฐพี  

 ปั จ จุ บั น ดำ า ร ง ตำ า แ ห น่ ง

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชา

เทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์ 

เปน็นกัวจิยัทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้น

เทคโนโลยเีภสชักรรม มคีวามเชีย่วชาญ

ในการพัฒนาสูตรตำารับสารชีวภาพ

สำาหรบักำาจดัศตัรพูชื  และสตูรตำารบัยา

สำาหรบัการนำาสง่สูอ่วยัวะเปา้หมาย โดยไดส้รา้งสรรคแ์ละพฒันางานวจิยัใน

ลกัษณะบรูณาการรว่มกบันกัวจิยัสาขาเกษตรอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง  โดย

สามารถผลิตสูตรชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์และผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย

สารสกดัจากพชื และไดถ้า่ยทอดเทคโนโลยขีองผลงานวจิยัใหแ้ก่โรงงานเพือ่

ผลิตในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังร่วมมือกับนักวิชาการเกษตร 

ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ชีวภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดปริมาณ 

การใช้สารเคมีของเกษตรกร ในด้านการพัฒนาระบบนำาส่งยา มีผลงาน 

เกี่ยวกับการดัดแปรและประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในการควบคุมการนำาส่งยา 

สู่ตำาแหน่งเป้าหมายในร่างกาย ซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยใน

หลายประเทศโดยผ่านทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  

 รองศาสตราจารย์ฤดีกร วิวัฒนปฐพี ได้รับรางวัลด้านการวิจัยใน

ระดับคณะ มหาวิทยาลัยและระดับชาติหลายรางวัล ผลงานดีเด่นของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2551  สาขาการวิจัย  (วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี รางวัลยอดเยี่ยม ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน  

ประจำาปี 2552 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างด้าน 

การวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552 และ 

รางวลันกัวจิยัดเีดน่ The Iaguchi Award for Biotechnology Research 2009 

จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยและกองทุนทะกุจิ วารสาร

วิชาการระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 50 เรื่อง โดยได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor สูงในสาขาเภสัชศาสตร์ และ 

มีผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตร 4 เรื่อง และอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง 

อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล   

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้ช่ วย

ศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชา 

ทันตกรรมป้องกัน คณะทันต-

แพทยศาสตร์  เป็นผู้ เชี่ ยวชาญ 

ด้านทันตกรรม จัดฟัน ทำาหน้าที่เป็น

อาจารย์ผู้ ให้การอบรมนักศึกษา

ระดบัปรญิญาตรแีละหลงัปรญิญาใน

เรือ่งการรกัษาผูป้ว่ยปากแหวง่เพดานโหว ่เปน็ทีป่รกึษาและคณะทำางานทาง

ด้านการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในโครงการยิ้มสวยเสียงใส และ

เป็นผู้ให้คำาปรึกษาในด้านการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้แก่ทันตแพทย์จัดฟันทั่วไป

โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ ทั้งยังเป็นวิทยากร เป็นผู้นำาการฝึกอบรม และ 

อุทิศตนในการทำางานบริการวิชาการด้านการรักษาแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง 

เพดานโหว่ ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม
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อาจารย์ตัวอย่างด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล  
 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชา 

เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์  

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้มีความ

สามารถด้านเภสัชเวทฯ มาใช้บริการ

วิชาการด้านสมุนไพร ของคณะ

เภสัชศาสตร์ อีกทั้งผนวกงานวิชาการ

มาประยกุต์ใช้ในการสำารวจภมูปิญัญา

เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็น

งานหลักของศูนย์สมุนไพรทักษิณ

อย่างต่อเนื่อง และได้ทุ่มเทแรงกาย-ใจในการปรับปรุงห้องแสดงสมุนไพร

และสวนสมุนไพรรอบคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการให้ความรู้ด้าน

สมุนไพรกับนักศึกษา ศูนย์ฯ มีการพัฒนาและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 

ทำาใหค้ณะเภสชัศาสตรเ์หน็ความสำาคญัของศนูยส์มนุไพรทกัษณิในการเปน็

แหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร และภูมิปัญญาในการนำาภูมิปัญญาพื้นบ้านและ

องค์ความรู้ด้านสมุนไพรมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก นับเป็นแนวใหม่ของ 

การสร้างวัฒนธรรมในการเป็นเภสัชกร ที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับยาจาก

สมุนไพรได้อย่างลงตัว

อาจารยต์วัอยา่งรุน่ใหมข่องมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ไดแ้ก ่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์  

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

อาจารย์ ๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เป็น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิศวกรรม

วัสดุ มีความชำานาญในงานวิจัย

สาขาการหล่อ โลหะ รวมทั้ ง

สามารถสร้างความก้าวหน้าทาง

วชิาการและประดษิฐค์ดิคน้กระบวนการหลอ่โลหะแบบใหม ่ซึง่เปน็ประโยชน์

ต่อวงการวิชาการและอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัลและเกียรติประวัติ 

ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งหมด 11 ชิ้น เช่น ระดับชาติ คือ 

นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำาปี 2552 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในพระบรมราชปูถมัภ ์นกัโลหะวทิยารุน่ใหมด่เีดน่ ประจำาป ี2550 

และยังได้รับการจดสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 เรื่อง และอยู่ 

ในระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรนานาชาติอีก 1 เรื่อง มีผลงานวิจัยตีพิมพ ์

ในวารสารระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็นจำานวน 15 บทความ  

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมากกว่า 23 โครงการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศ วงศ์ธนเสน 

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาแผนกวิชา 

ภาษาเกาหลี  ภาควิชาภาษา 

ตะวนัออก คณะมนษุยศาสตรแ์ละ

สั งคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ

เชีย่วชาญใหก้ารสอนการวจิยัดา้น

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ใน

ประเทศไทย  มผีลงานวจิยัตพีมิพแ์ละเผยแพรท่ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

จำานวน 20 เรื่อง มีผลงานหนังสือตำาราเรียนภาษาเกาหลี จำานวน 10 เล่ม 

ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง โดยเฉพาะตำาราหลักภาษาเกาหลี อันเป็น

ตำาราสำาคัญในการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  นำาไปใช้

สอนในสถาบันเหล่านั้น เป็นผู้มีบทบาทด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

ในประเทศไทย เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศ

เกาหลี ใต้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากนี้ยังเป็นผู้บุกเบิกสร้างฐาน 

ความรู้ภาษาเกาหลี โดยพัฒนาผลงานวิจัยพจนานุกรมภาษาไทย-ภาษา

เกาหล ีรว่มกบัศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิและ

พจนานุกรมภาษาเกาหลี-ภาษาไทย ร่วมกับ Hunkuk University of Foreign 

Studies ซึง่เปน็สิง่ทีช่ว่ยเสรมิการเรยีนรูภ้าษาเกาหลีใหส้ะดวกและแพรห่ลาย  

เปน็ผูร้ว่มดำาเนนิการจดัตัง้สมาคมผูส้อนภาษาเกาหลีในประเทศไทยในฐานะ

รองประธานสมาคม รวมทัง้เปน็ผูท้รงคณุวฒุิในการรา่งหลกัสตูรภาษาเกาหลี

ในหลายสถาบัน กรรมการนโยบายภาษาเศรษฐกิจของราชบัณฑิตยสถาน 

ที่ปรึกษาโครงการสอนภาษาเกาหลีของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำาปี 2553 ดังนี้

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน ได้แก ่
 รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล ศิษย์เก่�คณะวิศวกรรมศ�สตร ์
ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อปี 2513 - 2517 พบ.ม. (การเงินการคลัง) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Ph.D. (Business Admin.) Oklahoma 

State University, USA ปัจจุบันรับราชการตำาแหน่งรองศาสตราจารย์  

ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นางพรทิวา นาคาสัย ศิษย์เก่�คณะมนุษยศ�สตร์และ
สงัคมศ�สตร ์ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาภมูศิาสตร ์ คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อปี 

2522 - 2526  ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขารฐัศาสตรก์ารปกครอง  มหาวทิยาลยั

รามคำาแหง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประกาศนยีบตัรชัน้สงู สาขาการบรหิารเศรษฐกจิ

สาธารณะ วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้ ปจัจบุนัดำารง

ตำาแหนง่รฐัมนตรีวา่การกระทรวงพาณชิย ์สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจงัหวัด

ชัยนาท เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย

 นายอดุม พฤกษานศุกัดิ ์ศษิยเ์ก�่คณะทรพัย�กรธรรมช�ต ิ 

ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี  2524 - 2528  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัทศรีตรัง จำากัด

 พล.ต.ต.สุเมธ พงษ์ลิมานนท์ ศิษย์เก่�คณะวิทย�ศ�สตร ์ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ เมื่อปี 2515 - 2519 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้บังคับการ 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 และรองผู้บัญชาการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

 ดร.จงรัก พลาศัย ศิษย์เก่�คณะวิทย�ก�รจัดก�ร ศึกษา

ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2532 ระดับปริญญาโท 



12 วารสารข่าว ศรีตรัง  

Prince of Songkla UniversityPSU PATTANI CAMPUS

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2541 

ปริญญาเอก Doctor of Education University of Baguio Phillipines เมื่อปี 

2551 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น  ได้แก่

 เภสัชกรสมบัติ รุ่งศิลป์ ศิษย์เก่�คณะเภสัชศ�สตร์ ศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ เมื่อปี 2525 - 2529 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเจ้าของบริษัท 

ไทยนาโนเซลลูโลส จำากัด

 ดร.นพวรรณ ตนัตพิฒัน ์ศษิยเ์ก�่คณะวทิย�ศ�สตร ์ศกึษา

ระดับปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยม อันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2521 - 2525 Ph.D. Quantum  

Chemistry, University of Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA เมื่อปี 

2526-2530 Postdotoral Fellow in Statistical for Chain Molecules,  

Institute of Polymer Science, University of Akron, Akron, Ohio, USA  

เมื่อปี 2531-2533 Postdotoral Fellow in Computational Molecular  

Biology and Drug Design, Medicinal Chemistry, Virginia Commonwealth  

University, Richmond, Virginia, USA เมื่อปี 2533 - 2535 ปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์ รับผิดชอบงานด้าน International  

Cooperation, สื่อสารองค์กรและโครงการสมองไหลกลับของ สวทช. 

 ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ศิษย์เก่�คณะวิทย�ก�รจัดก�ร 
สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 

2535 - 2539 M.S. in Computer Science, The George Washington  

University, Washington D.C., USA เมื่อปี 2540 M.S. in Information  

Systems, University of Maryland, Baltimore Country, Maryland, USA 

เมื่อปี 2542 Ph.D. in Information Systems, University of Maryland,  

Baltimore Country, Maryland, USA เมื่อปี 2543 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและ
สถาบัน ได้แก่

 นายวชัรนิทร ์พทุธพรไพสฐิ ศษิยเ์ก�่คณะวศิวกรรมศ�สตร ์
สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เมื่อปี 2514 - 2518 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน 

บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำาพัน ศิษย์เก่�คณะทรัพย�กร
ธรรมช�ติ ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2522 - 2526 ปริญญาโท MS.  

AQUACULTURE CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY เมื่อปี 2530  

ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี 2546 

ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่ รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 คณะเทคโนโลยกีารประมง

และทรัพยากรทางน้ำา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 นายประพนัธุ ์บณุยเกยีรต ิศษิยเ์ก�่คณะวทิย�ก�รจดัก�ร 
ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เมือ่ป ี2523 บรหิารธรุกจิ

มหาบณัฑติ สาขาการตลาด สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์เมือ่ป ี2526 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำากัด

 นายเทพสนิ ผอ่งแกว้ ศษิยเ์ก�่วทิย�ลยัชมุชนสรุ�ษฎรธ์�น ี
ศึกษาระดับปริญญาตรี อนุปริญญา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช เมื่อปี 2538 ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2548 ปัจจุบัน 

ดำารงตำาแหนง่พนกังานการตลาด การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย สำานกังาน

ภาคใต้ เขต 5  

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่

 รศ.ดร.วรรณชนก จนัทรชมุ  ศษิยเ์ก�่คณะมนษุยศ�สตร์
และสังคมศ�สตร์ ศึกษาปริญญาตรี สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เมื่อปี 2527 - 2531 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ

ประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี 2533 - 2535 ปริญญา

เอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี 2545 

- 2549 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สาขาวิชาการ

บริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ผศ.ประสาท มแีตม้ ศษิยเ์ก�่คณะวทิย�ศ�สตร ์ศกึษาระดบั

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ เมื่อปี 2514 - 2518 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์ประจำาภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่  ได้แก่

 นายประพนัธุ ์ จนัทรช์ว่ย ศษิยเ์ก�่คณะทรพัย�กรธรรมช�ต ิ
ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2538-2542 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้

ประกอบการธุรกิจ บริษัท เซาเทิร์น คาร์ด แอนด์ มีเดีย โซลูชั่น จำากัด

 ผศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ ศิษย์เก่�คณะวิทย�ศ�สตร์ 
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ เมื่อปี 2536 - 2540 ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2542 - 2544  

ปรญิญาเอก  สาขาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

เมื่อปี 2544 - 2547 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาภาค

วิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 นายสยาม รัศมีเฟื่อง ศิษย์เก่�คณะอุตส�หกรรมเกษตร 
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาอตุสาหกรรมเกษตร คณะอตุสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2540 - 2544 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานเต้าหู้ปลาสยาม

 นายวเิชยีร ตนัตพิมิลพนัธุ ์ศษิยเ์ก�่คณะวทิย�ก�รจดัก�ร 
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาการตลาด คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ ปัจจุบันเป็นนักประพันธ์เพลงอิสระ

 นายศุภชัย ฟูจิตร์ ศิษย์เก่�คณะวิทย�ก�รจัดก�ร ศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2538 - 2542 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
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	 				วันสงขลานครินทร์
 สำาหรับภาคค่ำา วันที่ 14 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ได้จัดงานวันสงขลานครินทร์ เพื่อสดุดีและประกาศ

เกียรติคุณแด่ผู้ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

ผู้ ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ มอบรางวัลให้กับผู้ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2553  

ณ คอนเฟอร์เร้นท์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

นายมูฮำามัดตามีซี เมาะมูลา บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 
รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่มุ่งเน้น ปลูกฝังให้

นักศึกษาที่จบมาเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพทั้งทักษะวิชาชีพและจิตอาสาที่ไม่ได้เห็น 

แก่ความสุขของตนเอง แต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตอนนี้วางแผนที่จะ 

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ได้อย่างมีคุณภาพ “อ�ชีพครูก็เปรียบได้กับเรือจ้�งที่ส่งผู้โดยส�รให้ ไปถึงฝั่ง

โดยปลอดภัยและถึงจุดหม�ยที่ตั้งไว้ แต่ระหว่�งท�งอ�จต้องเจอกับคลื่นลมที่พัดม�ซึ่งเปรียบได้กับปัญห� ที่เมื่อพวกเร�ซึ่งเป็นลูกศิษย์เผชิญปัญห�

อ�จ�รย์มิได้นิ่งเฉย แต่ม�แก้ ไขปัญห�ให้กับเร�ด้วย อย�กบอกว่�รักอ�จ�รย์ทุกท่�นครับ” น�ยมะนุ และน�งตอยยีบะ เม�ะมูล� บิด�ม�รด�บัณฑิต

น�ยมูฮำ�มัดต�มีซี เม�ะมูล� เปิดเผยว่� ตนมีบุตร 9 คน ซึ่งนายมูฮำามัดตามีซี เป็นบุตรคนที่ 7 ภูมิใจที่ลูกชายจบการศึกษาอย่างที่คาดหวังและมี

งานทำา และลูกทุกคนทำาให้พ่อแม่ภูมิใจทุกคนจบมามีงานทำา บางคนเป็นแพทย์ บางคนเป็นเภสัชกร และครู แต่สิ่งที่ดีใจมากคือสามารถส่งลูกเรียนจน

สำาเร็จการศึกษา มีงานทำา เป็นคนดี เชื่อฟัง และยึดมั่นในหลักศาสนาอิสลาม

จากใจบัณฑิต

ม.อ.ปัตตานี

13วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี

นายอับดุลฟาต๊ะห์ บินเจ๊ะและ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปัจจุบัน ประกอบอาชีพครูสอนภาษามลายูที่โรงเรียนอำาเภอยะหริ่ง สถาบันการศึกษาอย่าง 

ม.อ.ปัตตานี ไม่ได้เพียงให้วิชาความรู้ แต่ได้ให้ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรมได้

อยา่งลงตวั มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัอยูต่ลอดเวลา สิง่หนึง่ทีข่อฝากรุน่นอ้งการทำากจิกรรมระหวา่งเรยีน

ทำาให้เรามีการพัฒนาตัวเอง รู้จักการทำางานเป็นทีม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ บางครั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

อาจพบกับปัญหาและอุปสรรคไปบ้าง แต่ขอให้น้อง ๆ ทุกคนอดทนและฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นให้ ได้  

วันหนึ่งเมื่อเรามาถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหันมองกลับไปดูเหตุการณ์เหล่านั้น เราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ 

มีประสิทธิภาพคนหนึ่งที่ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นได้
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นายเสกสรร เก็ม เพ็ญหมาด บัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันนี้นับว่าเป็นวันสำาเร็จก้าวหนึ่งของชีวิตและต้องขอขอบคุณทุกคน

ที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จ ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี สถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะความรู้ ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และ 

ทกุกำาลงัใจทีม่ีใหม้าตลอด โดยเฉพาะเพือ่น ๆ  ทีเ่รยีนมาดว้ยกนั คอยชว่ยเหลอื

กันเสมอ ปัจจุบันได้ช่วยธุรกิจของครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสงขลา ตั้งใจว่าจะ 

เรียนต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่จบมา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่

ให้มากขึ้น อยากจะฝากน้อง ๆ เรื่องการทำากิจกรรมในระหว่างเรียนว่ามี 

ความจำาเป็นต่อการสมัครเข้าทำางานมาก เพราะในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็น 

หนว่ยงานภาครฐัหรอืเอกชน เนน้บณัฑติทีม่ปีระสบการณ์ในการทำากจิกรรมใน

ระหว่างการศึกษา เพราะบัณฑิตเหล่านั้นสามารถปรับตัวได้เร็ว มีความคิด

สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกมากกว่าบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

นายศราวุธ เกื้อขาว บัณฑิตคณะศิลปกรรม 

ปัจจุบันทำางานเป็นครูพิเศษศิลปการแสดง ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่   

วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดที่เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่และคนที่รักเราทุกคน โดยเฉพาะอาจารย์ เพื่อน ๆ  

ในมหาวิทยาลัย ระยะเวลาเพียง 4 ปี แต่ความผูกพันนั้น ยิ่งกว่าบ้านเกิด เพราะมหาวิทยาลัยได้ให้

อะไรมาก โดยเฉพาะคณะศลิปกรรมศาสตร ์สาขาศลิปการแสดง ทีบ่อ่ยครัง้ไดท้ำาการแสดงชว่ยกจิกรรม

ของมหาวิทยาลัย อยากให้ผู้ใหญ่เปิดโอกาสและสนับสนุนนักศึกษากลุ่มดังกล่าวที่ทำากิจกรรมให้

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ซึ่งหลายคนมักคิดว่าการเลือกเรียนในสาขาอังกล่าวจบมาหางานทำาอยาก  

แต่ในสภาพความเป็นจริงนั้นปัจจุบันการแสดงแบบไทย ๆ เป็นการแสดงที่หาดูยาก ถ้าเรานำาความรู้

เหลา่นีม้าประยกุต์ใหเ้หมาะกบังาน อาชพีและเหมาะกบัสถานที ่โดยเฉพาะสถานทีท่ีเ่ปน็เมอืงทอ่งเทีย่ว

ที่มีชาวต่างชาติ จะนิยมชมการแสดงแบบไทย ๆ หรืออาจจะเปิดสอน หรือรับงานที่เกี่ยวกับการแสดง

มาเป็นอาชีพหลักก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองโอกาสให้กับตนเองหรือไม่

“ขอฝากนอ้ง ๆ  ใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีท่างมหาวทิยาลยัจดัขึน้ เพราะเปน็การเพิม่ประสบการณ์

ในการใชช้วีติรว่มกบัผูอ้ืน่ และสามารถนำากจิกรรมหรอืรปูแบบการจดักจิกรรมเมือ่สมยัเรยีนมาประยกุต์

ใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ที่สำาคัญสามารถเป็นที่ปรึกษาปัญหาของเด็ก ๆ ให้รู้กระบวนการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ”

  “และเป็นห่วง แต่ก็ไว้ใจในระบบความปลอดภัยของ ม.อ.ปัตตานี เชื่อว่าจะดูแลลูกของแม่อย่าดี และวันนี้ก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 

จริง ๆ ขอบคุณ ม.อ.ปัตตานี ค่ะ” คำาพูดจากใจของ นางเห้ง เนียมนวล ที่กล่าวด้วยความคาดหวังและเชื่อมั่นใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ในเรื่องการให้ความรู้ และการดูแลบุตรชาย ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของแม่คนหนึ่งที่มีต่อลูก

นายอภิรัฐ แก้วประทุม บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ระยะเวลา 4 ปี ที่ศึกษาในสาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้สังคมใน

ระดบัหนึง่ ซึง่เมือ่จบการศกึษาไปเราตอ้งเผชญิกบัสงัคมการทำางานถอืเปน็การใชช้วีติในโลกทีก่วา้งขึน้

กว่าเดิม ซึ่งผมเองได้ยึดหลักประจำาตัวมาตลอด คือ การเป็นตัวของตัวเอง ทำาให้สามารถผ่านพ้น

อุปสรรค แต่คนที่ไม่รู้จักตัวเองก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุข เพราะไม่สามารถค้นพบความต้องการ 

ที่แท้จริงได้ แต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่พอดี

14 วารสารข่าว ศรีตรัง  



ศาสตราจารย์คนแรกของ ม.อ.ปัตตานี   

 ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปตัตาน ีไดร้บัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ใหเ้ปน็ศาสตราจารย์

คนแรกของวิทยาเขตปัตตานี ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์จากงานวิจัยและ

หนังสือที่ชื่อ “อาณาจักรลังกาสุกะ ประวัติศาสตร์ยุคต้นของ

คนชายแดนใต”้ การประชมุคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนั

อุดมศึกษาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2550 

 ศาสตราจารย์ครองชัย หัตถา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี จบการศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่  

5 มิถุนายน 2522 ตำาแหน่งอาจารย์ 4 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ต่อมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์ตามลำาดับ  

 ตำาแหน่งทางการบริหาร เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและ 

การศึกษาต่อเนื่อง หัวหน้าแผนกวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ และปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทั้งยังดำารงตำาแหน่งสำาคัญ ๆ  ทาง

สังคม อาทิ อุปนายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการ 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจ

การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการเตรียมการเพื่อเสนอรายชื่อ

แหล่งโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง 

มรดกโลก (กรมศิลปากร) เป็นต้น 

 สำาหรบัผลงานทางวชิาการ จำานวน 55 ผลงาน แยกเปน็ประเภท

หนังสือ งานวิจัย บทความและเอกสารวิชาการ และผลงานอื่น ๆ ที่ 

เผยแพร่ทางวิชาการ ได้แก่ 

 ประเภทหนังสือ ได้แก่ ภูมิลักษณ์อ่าวปัตตานี มัสยิดกรือเซะ 

มรดกอารยธรรมปัตตานี เป็นต้น

 ประเภทงานวิจัย ได้แก่ การสำารวจปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

บริเวณพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีการศึกษาสำารวจเพื่อขยายฐานความรู้ทาง

โบราณคดแีละประวตัศิาสตร์ในพืน้ทีเ่มอืงโบราณปตัตานทีีต่นัหยงลโุละ 

จงัหวดัปตัตาน ีกรอืเซะ : มมุมองใหมจ่ากหลกัฐานภมูปิระวตัศิาสตรแ์ละ

โบราณคดี กรณีศึกษามัสยิดกรือเซะ และความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ 

เป็นต้น

 ประเภทบทความและเอกสารวิชาการ ได้แก่ การศึกษา

ตำาแหน่งที่ตั้งเมืองโบราณปัตตานีจากภาพถ่ายทางอากาศและการสำารวจ

ทางธรณีสัณฐาน ภูมิศาสตร์กับการศึกษาด้านมนุษยนิเวศวิทยา “ลังกาสุกะ : 

เมืองท่าบนเส้นทางแห่งเอเชียและอารยธรรมในสมัยพุทธศตวรรษที่ 7-21  

สภาพภูมิศาสตร์ของปัตตานีในอดีต กรณีศึกษาเรื่องแหล่งแร่ ทองคำาและ

ยุคทองของปัตตานี เป็นต้น

 ประเภทผลงานอื่น ๆ  ที่เผยแพร่ทางวิชาการ เช่น  กรือเซะ มรดก

อารยธรรมปัตตานี ลังกาสุกะ มรดกอารยธรรมคาบสมุทรมลายู สถานที่

สำาคัญในประวัติศาสตร์อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

 ศาสตราจารย์ครองชัย หัตถา เปิดเผยว่า ตลอด 30 ปี 

จากการทำางานด้านวิชาการ แรกเริ่มมีความสนใจเรื่องทรัพยากรและ 

ความขดัแยง้ตา่ง ๆ  แตก่ารไดส้มัผสักบัพืน้ทีท่ำาใหพ้บประเดน็ประวตัศิาสตร์

เชิงลึกและเป็นปัจจัยที่แฝงอยู่ ในความขัดแย้งของจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ การดำาเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 มีความสนใจ 

สิ่งแวดล้อม โดยศึกษาวิจัยเรื่องขยะ น้ำาเสีย น้ำาทิ้ง ระยะที่ 2 จะเน้นศึกษา

วิจัยเรื่องอ่าวปัตตานี ทำาให้เห็นว่าการพัฒนาชายฝั่งต้องมีองค์ความรู้  

เชิงประวัติศาสตร์ ระยะที่ 3 มีความสนใจศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัด

ชายแดนภาคใตท้ีส่ง่ผลกระทบตอ่ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จงึไดศ้กึษา

งานด้านประวัติศาสตร์ชิ้นแรก ชื่อหนังสือ “อ�ณ�จักรลังก�สุกะ 

ประวัติศ�สตร์ยุคต้นของคนช�ยแดนใต้” มีการค้นคว้าข้อมูลมาตั้งแต่ปี 

2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน



วิสัยทัศน์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็น

สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ

ชีน้ำาและพฒันาสงัคม ทั้ง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

ภายในปี 2555

พันธกิจ
 1. สรา้งองคค์วามรูจ้ากสภาพปญัหาและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

เพื่อขยายผลไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ

 2. บูรณาการความรู้ประยุกต์สู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา 

สมรรถนะจริยธรรมและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

 3. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา อย่างมี

คุณภาพในระดับสากล

 4. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้

 5. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม

 6. ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมเพื่อความเป็นนานาชาติ 

ภายในปี 2555
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