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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร

ประจ�าปีการศึกษา 2556 ณ ม.อ. หาดใหญ่

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่  2-4 กันยายน 2557  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีบัณฑิตที่มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ�านวน 7,398 คน แบ่งเป็น
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ�านวน 4,074 คน วิทยาเขตปัตตานี จ�านวน 1,776 คน วิทยาเขตภูเก็ต จ�านวน 490 คน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จ�านวน 556 คน และวิทยาเขตตรัง จ�านวน 502 คน  แยกเป็นระดับปริญญาตรี  จ�านวน 6,400 คน  ระดับปริญญาโท จ�านวน 909 คน 
และระดับปริญญาเอก จ�านวน 89 คน

 ส�าหรับวิทยาเขตปัตตานี แยกเป็นคณะ สาขาวิชา ได้แก่ 
คณะศึกษาศาสตร์  รวม 653 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จ�านวน
559 คน ระดับปริญญาโท จ�านวน 90 คน ระดับปริญญาเอก 4 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 509 คน แยกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ�านวน 505 คน ระดับปริญญาโท จ�านวน 4 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 123 คน แยกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ�านวน 110 คน ระดับปริญญาโท จ�านวน 12 คน
ระดับปริญญาเอก 1 คน  วิทยาลัยอิสลามศึกษา รวม 237 คน
แยกเป็นระดับปริญญาตรี จ�านวน 219 คน ระดับปริญญาโท
จ�านวน 16 คน ระดับปริญญาเอก 2 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี จ�านวน 18 คน คณะวิทยาการสื่อสาร ระดับ
ปริญญาตรี จ�านวน 109 คน คณะรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
จ�านวน 127 คน 
 ในโอกาสดังกล่าว ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล นายกสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  ในรอบปีการศึกษา  2556   เป็นปีที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมย่างก้าวเข้าสู่ปีท่ี 46
ด้วยความมุ ่งมั่นท่ีจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย ท�าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท�านุบ�ารุง
วัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้ได้ผลผลิตและบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของประชาคมใน
มาตรฐานคุณภาพของผลผลิตและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 การด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง การเชื่อมโยง
ภารกิจเป็นระบบที่ทรงประมิทธิภาพ การบริหารมหาวิทยาลัย
และระบบวิทยาเขต พร้อมก�าหนดทิศทางหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สู ่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประชาคม

อาเซียน และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษา
ให้เป็นสากล ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีอาเซียน ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เสริมสร้างความใกล้ชิดและร่วมแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมท้ังค�านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ในการท�างานของบุคลากร 
ยกระดับความสุขการท�างานด้วยการพัฒนาสู ่องค์กรสร้างสุข 
ผลการด�าเนินของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

 ด้านการผลิตบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตท่ี
มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดแรงงานสากลบนพ้ืนฐาน
แห่งคุณธรรม ส�านึกสาธารณะ มีความภูมิใจใน “สงขลานครินทร์” 
ความเป็นไทย พร้อมด้วยความเข้าใจในศิลปศาสตร์ ทักษะวิชาชีพ 
จริยธรรม และสมรรถนะสากล  ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ และ
การจัดโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนและเสริมการเรียนรู้วิชาชีพจาก
การปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาและคณาจารย์  อาทิ การพัฒนาการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
การพัฒนาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นและบูรณาการให้เป็นสากล การ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การศึกษาในภูมิภาค และเตรียม
บัณฑิตให้พร้อมส�าหรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน  โดยในปี
การศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ต่างๆ รวม 309 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 143 สาขาวิชา  
ระดับประกาศนียบัตร และปริญญาโท หรือเทียบเท่า 104 สาขาวิชา
และระดับปริญญาเอก 62 สาขาวิชา มีนักศึกษารวม 40,613 คน
คณาจารย์  2,392 คน  และบุคลากรอื่นๆ รวม 8,571 คน
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ด้านการวิจัย

 เป็นภารกิจส�าคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีการวางกลยุทธ์ในการน�ามหาวิทยาลัยสู่สังคมแห่ง
ปัญญา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีพ่ึงแก่ชุมชน โดยใช้งานวิจัยมา
ช่วยสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน สามารถน�าองค์
ความรู้ท่ีได้ไปประมวลผลเพ่ือใช้แก้ปัญหาของชุมชน ท�าให้งาน
วิจัยสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างแท้จริง ตอบโจทย์
เชิงบูรณาการที่หลากหลายของประเทศ และยกระดับศักยภาพ
ของชุมชน ส�าหรับการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับ
การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วย
งานอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศประมาณ 1,136 โครงการ เป็นเงิน
ประมาณ 267.82 ล้านบาท มีผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ที่ยังมีอายุใช้งาน จ�านวน 44 ผลงาน มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ จ�านวน 1,131 เรื่อง มีเครือข่ายวิจัยในลักษณะสาขา
ความเป็นเลิศ 3 สาขา สถานวิจัยความเป็นเลิศ 5 แห่ง สถานวิจัย
21 แห่ง และหน่วยวิจัย 21 หน่วย โดยมีผลงานวิจัยและนักวิจัย
ท่ีได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติหลากหลายโครงการ
เช่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2556
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
อัลกอริทึมประมาณค่าหยาดน�้าฟ ้าทั่วโลกส�าหรับดาวเทียม
มิลลิมิเตอร์เวฟแบบพาสซีฟ” และสาขาปรัชญาเรื่อง “มโนทัศน์
เ รื่ อ ง นิ พ พ า น ใ น บ ท ก วี นิ พ น ธ ์ ข อ ง อั ง ค า ร  กั ล ย า ณ พ ง ศ ์ ” 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี เรื่อง “ระบบคาพาซิทิฟ
แอฟฟินิตีเซนเซอร์แบบตรวจวัดตามเวลาจริง” และเรื่อง “น�้ายาง
โปรตีนต�่าและการใช้เป็นวัตถุดิบชนิดใหม่ ส�าหรับเภสัชภัณฑ์
และเครื่องส�าอางหลายชนิด” เป็นต้น

ด้านการบริการวิชาการ

 มหาวิทยาลัยด�าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
เป็นภารกิจหลัก 1 ใน 4 ด้านของมหาวิทยาลัย  โดยการสร้าง
ศักยภาพการบริการวิชาการที่เปิดกว้าง เพ่ือยกระดับความเข้ม
แข็งของชุมชน พัฒนาระบบการเผยแพร่วิชาการออกสู่ชุมชนอย่าง
ทั่วถึง และให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู ้ได ้อย่างหลากหลาย  
เป็นการบริการทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การ
สาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยกว้าง ในลักษณะการเป็นวิทยากร 
เป็นที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาประชุมวิชาการ บริการด้านสุขภาพ 
ส�ารวจวิเคราะห์ บริการทดสอบตรวจสอบ บริการเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในปีท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยโดยคณะและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ให้บริการวิชาการ ทั้งแบบให้เปล่าแก่ผู้ด้อยโอกาส และแบบ
เก็บค่าบริการ โดยในปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการจ�านวน 593 โครงการ งานบริการวิชาการที่ส�าคัญ  
เช่น โครงการหน่ึงคณะหนึ่งชุมชนเข้มแข็ง  โครงการตามรอยวิถี
ชุมชน  การสัมมนานาชาติ  “Islamic Studies in Changingworld :
Challenge and Opportunities”  โครงการพัฒนาชุมชนประมง
ต้นแบบน�าร่อง โครงการสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ
บ้านหัวแหลม (ฝั่งกระโจม)  โครงการจัดท�าแผนที่และฐานข้อมูล
การจัดท�าทุ ่นและเครื่องหมายแนวเขตเพ่ือการอนุรักษ์ในพ้ืนที่
อ ่าวไทยตอนล่างและทะเลสาบสงขลา โครงการต้นแบบศูนย์
ทางไกลเพ่ือการศึกษาและพัฒนาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และการจัดงาน ม.อ.วิชาการ  (PSU Open Week) 

ภายใต้แนวคิดหลัก “บ่มเพาะคนดี ชี้น�าสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนา
งานวิจัย 2556 ม.อ.วิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน”  นอกจากนี้
ยังมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ทุ่มเทให้บริการรักษาพยาบาล 
และพัฒนาจนเป ็นที่ยอมรับในฐานะสถาบันทางการแพทย์
ที่รักษาพยาบาลโรคซับซ้อนในระดับตติยภูมิ เป็นท่ีพ่ึงพิงและ
เป็นความภาคภูมิใจของสังคมมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ
ดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในภาคใต้
และผู้ป่วยท่ีมีปัญหาในการรักษาวินิจฉัยจากทุกจังหวัดในภาคใต้ 
ปัจจุบันมีจ�านวนเตียงที่ให้บริการรักษาพยาบาล 855 เตียง ให้
บริการผู้ป่วยนอก 850,000 ราย/ปี และผู้ป่วยใน 34,000 ราย/ปี
ขณะเดียวกันยังมีโรงพยาบาลทันตกรรมที่ให้บริการรักษาโรค
ในช่องปากแก่ประชาชนท่ัวไป และเป็นโรงพยาบาลท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะโรคในช่องปากแห่งเดียวในภาคใต้ ศูนย์กลาง
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางคลินิก และสถานท่ี
ฝึกงานทางด้านคลินิกของนักศึกษา สามารถให้บริการผู ้ป ่วย
87,000 ราย/ปี รวมท้ังมีงานบริการด้านสุขภาพอีกหลายโครงการ
เช ่น โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้  
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ศูนย์บริการสุขภาพช่องปาก
ชุมชนเมือง โครงการทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ เป็นต้น
 

ด้านการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนการด�าเนินงานด้าน
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง โดยธ�ารงรักษาและ
เสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรม เพ่ืออนุชนรุ่นหลังและขยายผล
สู่การปลูกฝังส�านึกด้านการอนุรักษ์ และท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมให้แก่
นักศึกษาและประชาชน จากการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
และถ่ายทอดวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งเชื่อมโยงงานด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู้  
ตลอดจนบูรณาการกับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างงาน
ดังกล่าว  ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรม
ท้องถ่ิน การจัดการองค์ความรู้วัตถุทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม
ของปราชญ์ท้องถ่ิน การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงและ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMTGT) 
การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย การน�าเสนอข้อมูล
ทางวิชาการและสาระความรู้  ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
 การด�าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดังได้
กราบทูลพระกรุณามาโดยสังเขปน้ีนับว่าก้าวหน้าไปด้วยดี ในปี
การศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและมีสิทธิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร  จ�านวน 7,398 คน แบ่งเป็นปริญญาเอก 89 คน
ปริญญาโท 909 คน และปริญญาตรี  6,400 คน ส�าหรับปี
พุทธศักราช  2557 นี้  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มี
มติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทย
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  และมอบปริญญากิตติมศักดิ์  แก ่ผู ้ทรง
คุณวุฒิท่ีได้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 4 ราย
และมหาวิทยาลัยได ้ท�าการคัดเลือกผู ้ ได ้รับรางวัลอนุสรณ์
สงขลานครินทร์  1 ราย  อาจารย์ตัวอย่างในด้านต่าง ๆ  7  ราย  และ
อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น  เลาเกเซ่นอนุสรณ์  1  ราย  ดังนี้
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 ในปี 2557 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติขอ
พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยทรงมีพระราชด�าริให้พัฒนาและจัดท�าโครงการต่างๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพอนามัยของราษฎร ได ้แก่ การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถ่ิน
ทุรกันดาร โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โรคหนอนพยาธิ
และโรคมาลาเรีย และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน พระองค์พระราชทานหน่วยแพทย์ออกตรวจรักษาราษฎร
ในถ่ินทุรกันดาร ทรงริเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
คนพิการ ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ
และสร้างอาชีพต่อไปในอนาคต โครงการให้การศึกษาส�าหรับ
เด็กป่วยท่ีต้องเข ้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลเป็นระยะ
เวลานาน โดยใช ้คอมพิวเตอร ์ เป ็นสื่อในการเรียนรู ้  ทรงมี
พระราชด�าริให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติประสานงานเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ
น�ามาใช้ส�าหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
 ในส ่วนที่ เ ก่ียวข ้องกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ์
ทรงมีพระราชด�าริท่ีจะจัดต้ัง “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ภาคใต้” ขึ้นที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในการดูแลรักษาฟื ้นฟูผู ้ป ่วยทั่วไปหรือพิการท่ีเกิดจากปัญหา
ความไม ่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้และอุบัติ เหตุ
เพื่ อป ้อง กันไม ่ ให ้ เ กิดความพิการหรือลดความพิการกลับ
คืนสู ่สภาพที่ใกล ้ เคียงกับปกติมากที่สุดท้ังทางร ่างกายและ
จิตใจ ตลอดเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
การรับส่ง ต่อด้านการฟื้นฟูผู้พิการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เป็นแม่ข่าย

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

นายชวน  หลีกภัย
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ผู ้ ใช ้แนวทางการพัฒนาประเทศโดยหลักการกระจาย
อ�านาจ กระจายรายได้โอกาส และความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ
ท้องถ่ินชนบท การปฏิรูปการศึกษาและระบบบริหารราชการ เป็น
นักการเมืองที่มีความสมถะ เรียบง่าย ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือบ้านเมืองโดยยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีตั้ง เป็น
ผู ้เชื่อมั่นว่าการปกครองด้วยหลักนิติธรรมจะช่วยแก้ไขปัญหา
บ้านเมืองและสร้างระบบการบริหารบ้านเมืองที่ดีได้ 

นายชูเกียรติ  ปิติเจริญกิจ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ผู้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูงในด้านการบริหารธุรกิจซึ่ง
มาจากความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมองการณ์ไกล เป็นนักธุรกิจ
ตัวอย่างท่ีพัฒนาตนเองจากการเป็นลูกจ้างมาสู่เจ้าของธุรกิจท่ี
ประสบความส�าเร็จ เป็นผู้ที่ก้าวข้ามการบริหารธุรกิจแบบดั้งเดิม
มาใช้แนวคิดการบริหารธุรกิจแบบครบวงจรท่ีช่วยเอื้อประโยชน์
ต่อกันท�าให้ได้ผลประกอบการท่ีดี โดยใช้หลักการเชื่อมโยงธุรกิจ
ย่อยท่ีส่งต่อคุณค่าแก่ลูกค้าในแต่ละช่วงต่อเนื่องกันไป ซึ่งใน
ปัจจุบันคือ แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า ที่น�ามาใช้ในการบริหารจัดการ
เพ่ืออ�านวยความสะดวกหรือสร้างประโยชน์สุดท้ายที่ลูกค้าต้องการ 
เป็นผู้ให้ “โอกาส” ของการสร้างคน สร้างคุณภาพชีวิต เสริมพลังใจ
ให้แก่คนรุ ่นหลังที่ได้เห็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจของ
การใช้ชีวิต เปิดโอกาสให้ตนเองเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นผู้ให้ด้วย
จิตบริสุทธ์ิ โดยนึกถึงผลประโยชน์ของสังคมและผู ้ด้อยโอกาส 
ได้บริจาคทุนทรัพย์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างให้กับสถาบันการศึกษา
ทุกระดับ หน่วยงานราชการ เอกชน โรงพยาบาล องค์กรทางศาสนา
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รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจ�าปี 2557  ได้แก่

  ข ้าราชการบ�านาญ เป็นที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือ
ข่ายเรียนรู ้ท้องถ่ิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ตลอดระยะเวลาของการรับราชการ ได้ศึกษาค้นคว้าหาความ
รู้ และน�าความรู้ความสามารถท่ีมีมาถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงานและนักศึกษา โดยได้
ขับเคล่ือนงานวิจัยสู่ชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้ได้เรียนรู ้นวัตกรรมประสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีตั้งอยู ่บน
พ้ืนฐานของการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร ่วมกัน เป ็นผู ้ ท่ีชาวบ้าน
ไว้วางใจ เชื่อถือ กล้าพูดคุย และปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ จึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุกูล รัตนดากุล

อย่างย่ิงในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ร่วมกับชาวบ้านและชุมชน ให้ความรู้และสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแก่ชาวบ้านและชุมชน การท�างานร ่วมกับภาครัฐเพ่ือร ่วมกันอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ของอ่าวปัตตานี นอกจากน้ี ยังเป็นนักส่งเสริมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้โดย ได้ร ่วมก่อตั้งคณะดิเกร์
ฮูลูบ้านแหลมทราย และน�ามาใช้เป็นสื่อกลางในการช่วยบอกเล่าเรื่องราวปลูกฝังให้ชาวบ้านรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 เป ็นแบบอย ่างที่ของบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล
ที่มี วิสัยทัศน ์  มีความมุ ่งมั่น อุทิศตนร ่วมคิดและร ่วมมือกัน
เพ่ือน�าสู่ความเป็นเอกภาพของวิชาชีพ โดยขณะท่ีด�ารงต�าแหน่ง
นายกสภาการพยาบาล ได้ร่วมผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพการพยาบาล จัดตั้งสมาคมพยาบาลเฉพาะทาง  สร้างสถาบัน
วิจัยและพัฒนาการพยาบาลเพ่ือน�าไปสู ่ความเท่าเทียมกันของ
วิชาชีพทางสุขภาพ เป็นผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นเวลากว่าย่ีสิบปี มีบทบาท
ส�าคัญในการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรด้วยการจัดท�าแผน
เพ่ิมการผลิต และแผนพัฒนาอาจารย์พยาบาลให้มีคุณวุฒิตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พร้อมน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ให้พยาบาลเป็นสาขาขาดแคลนในปี พ.ศ. 2535 ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์พยาบาลทั่วประเทศ ท�าให้
อาจารย์พยาบาลท่ีส�าเร็จการศึกษาดังกล่าวได้กลับมาเป็นก�าลัง
ส�าคัญของคณะ ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนองตาม
ความต้องการของสังคมได้กว้างขวางขึ้น จนส่งผลให้ประเทศไทย
เป็นผู้น�าทางการศึกษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Prof.Dr.Toshiaki ltami

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วาริชศาสตร์)

 ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ ้มกันและสุขภาพสัตว์น�้า โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงภูมิคุ้มกันโรคของกุ้ง โดยในปี พ.ศ. 2533 ได้พัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคท่ีเกิดจากเชื้อ Vibrio penaeicida และมีการพัฒนา
ความรู้ในเชิงลึกระดับยีน และมีการค้นพบยีนที่เก่ียวข้องกับกลไก
การป้องกันโรคมากกว่า 80 ยีน เพ่ือน�ามาใช้ในการสร้างระบบ
ประเมินสุขภาพกุ้งท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการเกิดโรค
ในการเพาะเล้ียงกุ้ง พัฒนาระบบการตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส
ในกุ ้ งที่มีประสิทธิภาพสูง ได ้ร ่วมมือกับคณาจารย ์ในภาค
วิชาวาริชศาสตร ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ค ้นพบเชื้อไวรัส
ก่อโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง เป็นครั้งแรกของโลกและพิสูจน์ว่า
เชื้อโรคชนิดนี้สามารถก่อให้เกิดโรคได้ในสัตว์ทะเลหลายชนิด 
ที่เป็นพาหะท�าให้เกิดการแพร่ของเชื้อชนิดน้ีในบ่อเลี้ยงกุ้ง ตลอดจน
ร่วมกันศึกษาวิจัยแนวทางการป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อดังกล่าว
ด้วยการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆ ที่มีการน�าไปใช้ในการ
ป้องกันโรคได้อย่างแพร่หลายในการเพาะเล้ียงกุ้งของประเทศไทย
ประเทศญ่ีปุ ่น และประเทศต่างๆ ได้ประสานงานและจัดหา
งบประมาณสนับสนุนคณะอื่นๆ เช่น ให้ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ไปเยือน University of Miyazaki เพ่ือหาแนวทางการขยาย
กิจกรรมความร่วมมือในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่เดิมแล้ว
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รางวัลอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจ�าปี 2557  ได้แก่

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปี 2557

อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ได้แก่

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ได้แก่

 อาจารย ์ประจ� าส� านัก วิชาพยาบาลศาสตร ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 
ผู ้ เป ็นตัวอย ่างของครู  ที่สอนนักศึกษาให้เกิดทั้งความรู ้  ทักษะ และเจตคติท่ีดี
เป็นผู ้ท่ีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพ่ือน�ามาปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนการสอน มีการเตรียมการสอนอย ่างดีล ่วงหน ้า  พัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู ้อย่างเป็นระบบ สร้างความสัมพันธ์
อันดี กับบุคลากรและ เอาใจใส ่ดูแลและสอนนักศึกษาในคลิ นิกอย ่างใกล ้ชิด
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู ้ของนักศึกษา สอนให้
นักศึกษาบันทึกการเรียนรู้ของตนเองด้วยการใช้ “แผนที่ความคิด หรือ Mind Map” และ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสอนร่วมกับเทคนิควิธีการอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบขยายความคิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ประกาศ สว่างโชติ 
 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู ้มีความมุ ่งมั่นทุ ่มเท อุทิศเวลา
ในการท�างานด้านบริการวิชาการเป็นอย่างมาก จึงเป็นผู ้น�าทางด้านบริการวิชาการ
ที่ เป ็นประโยชน์ต ่อสังคมและเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานทุกคน เช ่น โครงการ
ร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ ซึ่งเป็นผู้น�าและผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์กับชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้เล็งเห็นความส�าคัญ
ต่อคุณค่าของพ้ืนท่ีเขาคอหงส์ซึ่งเป็นป่ากลางเมืองผืนเดียวที่เหลืออยู่ เป็นผู ้ที่มีความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสิน จันทร์วิทัน 

 หัวหน ้าภาควิชากุมารเวชศาสตร ์  คณะแพทยศาสตร ์  ได ้ พัฒนาภาควิชา
ให้มีความก้าวหน้าอย่างมาก ท้ังในด้านการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรระบบการเรียนการสอน
การบริการรักษาพยาบาล และการส ่งเสริมงานวิจัย ได ้จัดอบรมวิชาการในด ้าน
สาขาวิชาทารกแรกเกิดแก่บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับองค์กรภายนอกต่างๆ ทุกปี
เพ่ือพัฒนางานทารกแรกเกิดสู ่ชุมชนต่างๆ ท้ังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป
และโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดโดยไม่ต้องเดินทาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบ�ารุง

และความเข ้าใจที่ ถูกต ้องของนักศึกษา เป ็นผู ้ที่ท�างานวิจัยและการบริการวิชาการอย ่างต ่อเ น่ือง และน�าผลงานดังกล ่าว
มาใช้ในการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ได้ริเริ่มจัดตั้งและเป็นหัวหน้า
“กลุ ่มวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน” ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น“หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก”
และใช้กลไกน้ีพัฒนาอาจารย์รุ ่นใหม่ในด้านการวิจัยไปพร้อมกันผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

รับผิดชอบต่อหน้าที่ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับหน่ึง และอุทิศเวลาให้แก่ราชการและสังคมอย่างเต็มที่ เช่น การเป็นวิทยากร
ให้ความรู ้  แก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังนักเรียนโรงเรียนคนตาบอดเพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู ้
และตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติที่มีอยู่รอบๆ ตัว อีกท้ัง ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และไม่เบียดเบียน
ธรรมชาติเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อทุกคนรอบข้าง

มายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์  เป ็นผู ้มีความสามารถในการถ ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์  รวมท้ังทักษะต ่างๆ 
แก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดและผู้ร่วมสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี เป็นแบบอย่าง
ของนักศึกษาในเรื่องของคุณธรรม และจริยธรรมจนได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อ 2552 
และเกียรติบัตรเนื่องในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ “อาจารย์ที่เป็นที่รักและศรัทธาของนักศึกษา”  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553
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อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่  ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 
 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
สูงต่องานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและงานบริหาร
และมีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมี
ส ่วนร ่วมในการน�าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอย ่างสม�่าเสมอ และได ้รับเชิญจาก
บรรณาธิการวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือพิจารณาผลงานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย และความก้าวหน้าของ
งานวิจัยอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้  ยังเป็นผู ้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ท้ังกับนักศึกษา ผู ้ร ่วมงาน
และผู ้ร ่วมวิจัย มีความเสียสละและช่วยงานด้วยความเต็มใจและเต็มก�าลังความสามารถ
มีการร่วมท�ากิจกรรมกับนักศึกษาอย่างสม�่าเสมอทั้งภายในและนอกสถานที่

อาจารย์ตัวอย่างด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่
อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร 
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ เป ็นผู ้น�าเอาภูมิป ัญญาท้องถ่ินมา
ประยุกต์หลอมรวมกับงานด้านวิศวกรรม สรรค์สร้างให้เป็นโครงสร้างอาคารสมัยใหม่ที่ยังคง
เอกลักษณ์และศิลปะดั้งเดิมของท้องถ่ิน ไว้เป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการจัดสร้างประดิษฐาน
รูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี การก่อตั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อุทิศตนให้กับงานด้านการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างมากมาย ทุ ่มเทแรงกาย แรงใจในการท�างานด้านสาธารณประโยชน์ 
ร ่วมกับนักศึกษาในการสร้างและบูรณะซ่อมแซมสถานปฏิบัติธรรม และอาคารสาธารณะ
ประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม มาเป็นเวลานานกว่าสิบปี

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี 
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้เขียนต�ารา “วิทยาการหุ่นยนต์
และ เทคโนโล ยี ”  ได ้ รับราง วัลต� าราดี เด ่นคณะวิศวกรรมศาสตร ์  ป ี การศึกษา  2556
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ ่มชมรมนักศึกษาท่ีได้น�าหุ ่นยนต์ไปแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ
ได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น อันดับที่ 11 จาก 21 ทีมทั่วโลกในการแข่งขัน World RoboCup 2012
ท่ีประเทศเม็กซิโกเมื่อปี 2555 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในการแข่งขัน
หุ ่นยนต ์ เ พ่ือนอัจฉริยะ ชิ งแชมป ์ประเทศไทย 2556 อันดับ ท่ี  11 จาก 23 ทีม ท่ัวโลก
ในการแข่งขัน World RoboCup 2013 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ และรางวัลเทคนิคยอดเย่ียม ในการแข่งขันหุ ่นยนต์เพ่ือนอัจฉริยะ ชิงแชมป์

ประเทศไทยปีพุทธศักราช 2557 มีผลงานวิจัย ท่ีส�าคัญ เช่น ผลงานวิจัยระบบเท้าเทียมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล Silver Medal, 41st International 
Exhibition of Inventions of Geneva, Switzerland เมื่อปี 2556

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญตา บาลทิพย์ 
 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู ้พยายามพัฒนา
งานท่ีรับผิดชอบเพ่ือความก้าวหน้าขององค ์กร มีความรับผิดชอบสูงมีจิตอาสา อุทิศตน
ในการท�างาน ทั้งด้านการสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การเป็นท่ีปรึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จาก School of Nursing, Massey University ได้รับเชิญเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ ท้ังในวารสารระดับชาติและนานาชาติเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก ่ นักศึกษาและเพ่ือนร ่วมงานท�าหน ้าที่ เป ็นหัวหน ้าหน ่วยวิจัย “เ พ่ือส ่งเสริมการมีชี วิต
ท่ีผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้และสมาชิกหน่วยวิจัยได ้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

จากหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาองค์ความรู ้  เ พ่ือการส่งเสริมการมีชี วิตท่ีผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้คือการพัฒนาแนวคิด
ชี วิตที่ สมดุล  ลงตั วด ้ วยปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียงซึ่ ง ได ้น� า ไปใช ้ ในกลุ ่ มผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอ วี  และประชาชน ท่ัวไปนอกจาก น้ี
หน่วยวิจัยยังมีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท้ังในระดับชาติและนานาชาติจ�านวนมากและได้รับรางวัลหน่วยวิจัยดีเด ่นประจ�าปี
2554 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 
 สังกัดภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสมุนไพร สามารถสร้างงานวิจัย
ที่มีประโยชน์มากมาย และสามารถต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถ่ินต่างๆ
และงานวิจัยบางชิ้นสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น มีผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับท้ังใน
หน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนภาคเอกชน ผลงานวิจัยหลายเรื่องได้รับการจดสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตร มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และมี
การน�าเสนอผลงานในการประชุมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการกลั่นกรองงานวิจัยที่ขอทุนจาก สกว. ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็น Editorial board ของวารสาร

วิชาการระดับนานาชาติ เป็น reviewer ของวารสารระดับนานาชาติ 20 ฉบับ เป็นกรรมการบริหารคลัสเตอร์ นวัตกรรมทางการแพทย์และ
สาธารณสุขธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทย และการจัดการในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
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นายณรงค์ศักดิ์ น�้ารอบ บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 กล่าวว่า ปัจจุบันตนท�างานที่บริษัททีวีบูรพา รายการคนค้นคน ต�าแหน่งอีดิเตอร์ (Editor)
ตัดต่อรายการคนค้นคน ในระหว่างเรียนได้ท�ากิจกรรมหลากหลายที่พ่ีๆ ในคณะให้ท�า ส่วนใหญ่
เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับที่ได้เรียน เช่น ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่องานต่างๆ ของคณะฯและมหาวิทยาลัย
เก็บเก่ียวและเรียนรู้งานด้านๆ ต่างๆ ได้มากในขณะท่ีเรียนอยู่ ส่งผลต่อการท�างานในปัจจุบัน ท�าให้รู้จัก
การท�างานเป็นทีม รู ้จักการปรับตัวเข้ากับผู ้อื่นได้ ท�างานเป็น รู ้จักแก้ไขปัญหา และท่ีส�าคัญ
ตนโชคดีที่จบมาได้ท�างานที่ใจชอบและตรงกับสาขาที่เรียนมา อยากฝากถึงน้องๆ ให้รู้จักการแบ่งเวลา
ทั้งส่วนของการเรียนและการท�ากิจกรรมฝึกฝนงานด้านที่เราชอบไปด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพจริงในวันข้างหน้า  
 “ตนยึดพระราชปณิธานของพระราชบิดาไว้เสมอว่า “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง”
เพราะสามารถท�าให้ตนประสบความส�าเร็จในชีวิต เมื่อเจอปัญหาจะกลับไปคิดว่าผมมาท�าอะไร
มาเพื่ออะไร  จะสามารถท�าให้ผมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้”

นางสาวทิพย์ธารา บุญปถัมภ์  บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

 กล่าวว่า วันน้ีถือเป็นวันที่มีความสุขและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก กว่าจะมาถึง
ความส�าเร็จในวันนี้ได ้   ต ้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ขอขอบคุณครูบาอาจารย์
เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ที่เป็นก�าลังใจให้กันตลอดมา ตลอดเวลา 5 ปี ที่ได้อยู่ใน ม.อ.ปัตตานี 
ได้เก็บเกี่ยวความประทับใจ ได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมหลากหลายวัฒนธรรม  
 “ดิฉันใช ้ชีวิตโดยไม ่มีผู ้ปกครองมากตลอด ดูแลตัวเอง เรียนรู ้และตัดสิน
ใจทุกเรื่องด้วยตัวเอง ท�าให้ดิฉันแข็งแกร่งและโตเป็นผู ้ใหญ่ สิ่งที่รอคอยตลอด
5 ปีแห่งรั้วสงขลานครินทร์ คือการได้เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมปรารถนา
แต่วันน้ีดิฉันมีความเสียใจอย่างหนึ่งคือ พ่อท่ีเฝ้ารอดูความส�าเร็จของฉันท่านได้
เสียชีวิตแล้ว วันน้ีฉันจึงมีท้ังลอยย้ิมและน�้าตาปะปนกัน ดิฉันจึงตั้งใจว่าจะศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทเพื่อท�าให้ความตั้งใจของพ่อเป็นจริง”

นางสาวรอฮายา หะยีลาเตะ  บัณฑิตสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  

 กล่าวว่า รู ้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้จบการศึกษา ในระหว่าง
เ รี ยนในรั้ ว  ม .อ .ป ัตตานี  มี ท้ั งความสุขและความทุกข ์ ทุก  แต ่มีความภาคภูมิ ใจ
ที่ได้ศึกษาในคณะท่ีหลายๆ คน ใฝ่ฝันอย่างคณะรัฐศาสตร์ เพราะมีสาขาวิชาท่ีน่าสนใจ
ส�าหรับสาขาวิชาการปกครองท่ีตนจบมาน้ัน ถือเป็นศาสตร์วิชาที่เปิดกว้างเรื่องอุดมคติและ
อิสระในการใช้ความคิด  การเรียนการปกครองสอนเรื่องหลักกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพ
ในฐานะที่ตนเป็นคนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังว่าน�าความรู้ด้านการปกครอง
ไปประยักต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ได้ท้ังหมด
แต่ก็เป็นการเริ่มต้นท่ีดีท่ีจะให้ผลผลิตของคณะรัฐศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันตนท�างานในต�าแหน่งพนักงานบัญชีของโรงเรียน
เสริมสวยดาวสยาม ซึ่งอาจจะเป็นงานที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา แต่สามารถน�าความรู ้
ประยุกต์ใช้กับการท�างานได้เช่นเดียวกัน  ทุกวันนี้ได้ยึดหลักศรัทธาเมื่อเรามีความศรัทธา
ในองค ์อัลเลาะห ์ เราก็จะปฏิบัติตามและด�าเนินชี วิตตามหลักค�าสอนเป ็นประโยชน ์
ต่อตัวเอง และผู้อื่นต่อไป

จาก           บณัฑิตสงขลานครินทร์ ปัตตานี
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 นางสาวชนิกา สุขสถาน  บัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์     

 กล่าวว่า ตนมีความผูกพันกับ ม.อ.ปัตตานี และประทับใจในความแตกต่างจากที่อื่นคือ ท่ีอื่นมี
สถานท่ีและบรรยากาศแสง สี เสียงที่ล่อแหลม แต่ท่ีปัตตานีมีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ินแบบบ้านทุ่ง
มีอาหาร วิถีชีวิตที่แตกต่าง ครั้งแรกที่เลือกเรียนสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 
มีคนไม่เห็นด้วยบอกว่าเรียนแล้วจบไปจะท�าอะไร แต่ตนคิดว่าถ้าท�าในสิ่งที่เราชอบเราจะท�าให้ดีที่สุด  งาน
ศิลปะช่วยเปลี่ยนชีวิตคนให้อ่อนโยนขึ้น ช่วยหล่อหลอมตัวเราให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นโดยการถ่ายทอด
ออกมาเป็นงานศิลปะ และตนรู้สึกภาคภูมิใจที่จบการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณาจารย์มีความ
รู้ความสามารถระดับชาติ อาจารย์อาจจะคาดหวังให้ศิษย์ทุกคนเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง แต่ส�าหรับดิฉัน
อาจจะไปไม่ถือขั้นนั้น แต่ตั้งใจจะใช้ความสามารถที่มีประยุกต์ใช้กับงานที่ท�าและถ้ามีโอกาสศึกษาต่อ
จะเรียนด้านกราฟฟิกดีไซน์  สุดท้ายอยากฝากข้อคิดไว้ว่า เป็นคนเก่งแต่ไม่ขยันก็ไม่ประโยชน์อะไร 

นายรุซดี แมกองมือแน บัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

 กล่าวว่า ขณะนี้ก�าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขามุสลิมศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
ม.อ.ปัตตานี ตนรู้สึกโชคดีท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรอิสลามศึกษา ซึ่งในการเรียนการสอนจะเป็นการศึกษา
เรื่องราวของศาสนาอื่นๆ ไม่ใช่เฉพาะศาสนาอิสลามเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย  ในค�าสอนขององค์อัลเลาะห์ ได้สอนว่าการเรียนเป็นสิ่งส�าคัญในชีวิตอย่างหนึ่ง 
จงแสวงหาความรู้ตั้งแต่อยู่บนเปลจนถึงหลุมศพ นั่นคือการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด  ตนได้เรียนรู้เรื่อง
ของวัฒนธรรมท่ีหลายหลาย ได้รู้จักเพ่ือนๆ หลักสูตรนานาชาติ เช่น ชาวจีน ชาวแอฟริกา การมาเรียน
ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้สอนให้เราพ่ึงพา รักกัน ตนขอขอบคุณคณาจารย์ และพ่อแม่ ที่ท�าให้ตนมีวันนี้ 
รั้วสงขลานครินทร์ สอนให้ตนคิดเรื่องส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มาก่อนประโยชน์ส่วนตัวเสมอ

นางสาวกรรณิการ์ กรดกางกั้น บัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 กล่าวว่า  ตนเป็นคนชอบท�ากิจกรรมในระหว่างเรียน  จึงมองว่าการท�ากิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยถือ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของเราให้มีความรับผิดชอบทั้งสองด้าน และท�าให้เรามีทักษะ มีไหวพริบ  มีทักษะ
ทางสังคม เมื่อต้องใช้ชีวิตในสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัย  ในความส�าเร็จครั้งนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย ์ 
และกองกิจการนักศึกษา ที่คอยหยิบย่ืนโอกาสดีๆ ให้ตลอดมา ตนมองว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีต้นทุนน้อย
กว่าคนอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน แต่ด้วยความพยายามท�าให้ตนมาถึงจุดนี้เหมือนคนอ่ืนๆ ได้ นับเป็น
ความภาคภูมิใจท่ีย่ิงใหญ่ บัณฑิต ม.อ.ปัตตานีทุกคน สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า เราเป็นผลผลิต
ของสงขลานครินทร์ที่พร้อมจะไปเบ่งบานในสังคมปัจจุบัน เพ่ือขยายคุณงามความดีที่สงขลานครินทร์ได้
หล่อหลอมมาตลอด ดั่งพระราชปณิธานของพระราชบิดาที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”     

นายฮัมบาลี ทวีกุล  บัณฑิตสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 กล่าวว่า ปัจจุบันตนท�างานที่บริษัทผลิตยางพาราแห่งหนึ่ง รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ QA  
ซึ่งเป็นงานท่ีค่อนข้างจะตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่ง
นี้ มาเป็นลูกพระบิดา ซึ่งสอนอะไรหลายอย่างให้กับตน ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายและแรง
ใจในการเติมเต็มความรู้  สิ่งที่หนึ่งที่ตนได้รับจากรั้วสงขลานครินทร์ คือการท�ากิจกรรมในระหว่างเรียนซึ่ง
ตนเป็นคนชอบท�ากิจกรรม มองว่าการท�ากิจกรรมระเหว่างเรียน ท�าให้เรารู้จักใช้ชีวิตในสังคม   เมื่อตนมี
ความรู้เหน่ือยล้ากับการเรียน ตนเลือกท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ ได้พูดคุย รอยย้ิมและเสียงหัวเราะ 
ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย การมีเพ่ือน การได้รับมิตรภาพช่วยแบ่งปันกันความรู้สึกดีๆ ยามเรารู้สึกท้อแท้ ส่ิง
หน่ึงที่ตนขอฝากคือ หลายๆ คนมองว่าการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ยากน้ันเป็นความ
เข้าใจผิด ตนเป็นคนหน่ึงที่เรียนไม่เก่ง แต่ถ้าเรามีความพยายาม ขยัน รับผิดชอบ เราจะผ่าน
ความยากเหล่านั้นไปได้ 
 “ดั ง น้ันฝากน ้องๆ  หลายๆ คน ท่ีก� าลั ง เจอป ัญหานี้ ในขณะความพยายามอยู ่ที่ ไหน
ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น”

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

014



คณะวิทยาการสื่อสาร

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

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  • (ศิลปบัณฑิต) สาขาวิชาทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง
  • (ศิลปบัณฑิต) ศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง), ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
  •  ( รัฐศาสตรบัณฑิต)  สาขาการปกครอง,  ความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ,  นโยบายสาธารณะ 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

 

บัณฑิตศึกษา

 เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน
http://www.grad.psu.ac.th  เบอร์โทร. 0 7442 9084 

สวัสดิการและสิ่งอำานวยความสะดวก

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
  • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา, เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
  • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, หลักสูตรและการสอน, 
การวัดผลและวิจัยการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน, การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
  •  (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู
  นักศึกษาท่ีเ รียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  จะได้ รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเ ร็จการศึกษา
  ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
 เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตร ี
  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย, สาขาภาษาจีน, สาขาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), 
สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา, สาขาภาษาอาหรับ, สาขาภาษาญี่ปุ่น, สาขาภาษาเกาหลี, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษา
ฝร่ังเศส, สาขาภาษาเยอรมัน, สาขาการจัดการสารสนเทศ, สาขาประวัติศาสตร์, สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขา
พัฒนาสังคม, สาขาปรัชญา
  • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ, เศรษฐกิจอาเซียน
  • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาภูมิศาสตร์
  • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การบัญชี
ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาภาษาไทย, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาพัฒนาสังคม, สาขาการจัดการ
สารสนเทศ
ระดับปริญญาเอก
  • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304  โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
  เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์,  วิทยาศาสตร์นิเทศ, วิศวกรรมเคมี
ระดับปริญญาโท
  เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,  
ชีววิทยาประยุกต์, เทคโนโลยีการประมง,    คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
  เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ 

เบอร์โทร 07333 1303  โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

ระดับปริญญาตรี
        • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา, สาขากฎหมายอิสลาม, สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  
สาขาตะวันออกกลางศึกษา
         • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) สาขาการสอนอิสลามศึกษา
         • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
ระดับปริญญาเอก
         • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

หอพัก
 หอพักนักศึกษา 11 หอ นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิ
อยู่หอพักทุกคน
ประกันสุขภาพ
 (1). บริการสุขภาพอนามัย ที่หน่วยพยาบาล
 (2). การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ     
 (3). กรณี ป่ วย  มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า รับการ รักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาล
ยะลา
 (4). ก ร ณี อุ บั ติ เ ห ตุ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า
พ ย า บ า ล ท้ั ง ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  เ อ ก ช น  ค ลิ นิ ก
และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 (1). ทุนการศึกษาทั่วไป       
 (2).  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  -  เ งินยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถ
ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
  - กองทุนเงินกู้ เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดต้ัง
กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม ไม่เกิน 
100,000 บาท/คน/ปี
  -  ทุ น เ รี ย น ฟ รี  ทุ น ล ะ  6 0 , 0 0 0  บ า ท
ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นทำาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธ์ิผล
และตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ว่า

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
ดังนี้

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


