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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร

ประจ�าปีการศึกษา 2558 ณ ม.อ. หาดใหญ่

	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ		 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์		
อัครราชกุมารี		 เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร
แก ่ ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 เม่ือวันท่ี	 28-30	 กันยายน	 2559	
ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	 60	 ปี		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	โดยมบีัณฑิต
ท่ีมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 จ�านวน	 8,274	 คน	
แบ่งเป็นปริญญาเอก	จ�านวน	137	คน	ปริญญาโท	จ�านวน	806	คน
ปริญญาตรี		จ�านวน	7,304	คน		
	 ในโอกาสดังกล่าว	ศาสตราจารย์	นายแพทย์จรัส	สุวรรณเวลา	
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กราบทูลรายงานกิจการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 ในรอบปีการศึกษา	 	 2558	 เป็นปีที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมย่างก้าวเข้าสู่
ปีท่ี	 49	 ด้วยความมุ ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือ
นวัตกรรมและสังคม	มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า	 1	 ใน	 5	 ของอาเซียน	
ท�าหน้าท่ีผลิตบัณฑิต	 บริการวิชาการ	 และท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม	
โดยมีการวิจัยเป็นฐาน	 เพ่ือให้ได้ผลผลิตและบริการวิชาการที่มี
คุณภาพและจริยธรรม		มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และตอบโจทย์การแก้ปัญหาภาคใต้	 เป็นท่ียอมรับของประชาคมใน
มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ
ผลการด�าเนินของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา	สรุปได้ดังนี้

ด้านการผลิตบัณฑิต  
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิต	
คุณภาพสูงระดับสากล	และสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีตรงกับบริบท
ของสังคม	โดยมีทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่	21	สามารถเข้า
สู ่ตลาดแรงงานและสร้างงานเองได้	 บนพ้ืนฐานความเป็นคนดี
มีคุณธรรม	จริยธรรมและจิตสาธารณะ	สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็น
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ด้วยการเปิดหลักสูตรต่างๆ	
และการจัดโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้วิชาชีพจากการ

ปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาและคณาจารย์	 อาทิ	 การพัฒนา
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี	 21	 การพัฒนาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นและบูรณาการให้เป็นสากล		
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การศึกษาในภูมิภาค	 และ
เตรียมบัณฑิตให้พร้อมส�าหรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน		
โดยในปีการศึกษา	2559	 	มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต่างๆ	 รวม	 321	สาขาวิชา	 	 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี	 151	
สาขาวิชา	 ระดับประกาศนียบัตรและปริญญาโท	หรือเทียบเท่า	 119	
สาขาวิชา	 และระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	 51	 สาขาวิชา	
มีนักศึกษา	 43,605	 คน	คณาจารย์	 2,447	 คน	และบุคลากรอื่นๆ	
8,883		คน

ด้านการวิจัย

	 เป็นภารกิจส�าคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		เพื่อมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม	ที่สามารถพัฒนาต่อยอด
น�าไปสู่นวัตกรรม	และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในภาคอุตสาหกรรม
เป็นการยกระดับสังคมและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ	 มีส่วนร่วมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	 	 เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคล่ือนให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง		
สร้างความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพของชุมชน
เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง	 	 ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมและการศึกษา
รวมทั้งสร้างความมั่นคงและย่ังยืน	 	 ส�าหรับการด�าเนินงานในปีท่ี
ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ	 	 โดยได้รับรางวัล	 Thailand	
Frontier	 Author	 Awards	 2015	 จากบริษัท	 Thomson	Reuters		
และมีผลงานวิจัย	 	 สิ่งประดิษฐ์	 	 และนวัตกรรม	 	 ได้รับรางวัลระดับ
ชาติและนานาชาติหลายรางวัล	 	อาทิ	ระดับนานาชาติ	 ได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	 	 (สาขาวิทยาศาสตร์	 เคมีและเภสัช)	 รางวัล
ทะกุจิ	 ประเภทนักวิจัยดีเด่น	 จากผลงานวิจัยเรื่อง	 “กระบวนการ
ก� าจัด โปรตีนในน�้ ายางธรรมชาติและการใช ้ เป ็น วัต ถุดิบ
ในอุตสาหกรรมต่างๆ”	 รางวัลระดับนานาชาติ	 	 ได้รับรางวัล	 2	
เหรียญทอง	 ในงาน	 	 “The	 64th	 Brussels	 Eureka:The	World	
Exhibition	on	 Inventions,	Research	and	New	Technologies”	
(Brussels	 Innova	 2015)	ณ	 ราชอาณาจักรเบลเยียม	จากผลงาน
เรื่อง		“Rhodomyrtone	AcneClear	–	Best	Quality	Anti	–	Acnes	
Herbal	Product”	และผลงานวิจัยเรื่อง	“ยาเจลจากสารสกัดเปลือก
ผลมังคุดที่มีสาร		alpha	–	mangostin		ส�าหรับรักษาแผลอักเสบใน
เย่ือบุช่องปาก”	 รางวัลเหรียญทองในงาน	 “Seoul	 International	
Invention	 Fair”	 (SIIF	2015)	ณ	 กรุงโซล	 สาธารณรัฐเกาหลี	
จากผลงานวิจัยเรื่อง	“ระบบออนไลน์ไมโครชาแนลส�าหรับเพิ่มความ
เข้มข้นในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลง”		รางวัล	2	เหรียญทอง	ในงาน		
“2015	Kaohsiung	International	Invention	Exhibition”	(KIE2015)	
ณ	 เมืองเกาสง	ประเทศไต้หวัน	 	 จากผลงานวิจัยเรื่อง	 กล้องบันทึก
ภาพรากของพืชระบบอิเลคทรอนิคส ์”	 และผลงานวิจัยเ ร่ือง		
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ด้านการบริการวิชาการ

ด้านการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัย	 สร้างศักยภาพการบริการวิชาการท่ีเปิดกว้าง		
เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาระบบการเผยแพร่
วิชาการออกสู ่ชุมชนอย่างท่ัวถึง	 เน้นการพัฒนาก�าลังคนในวัย
ท�างานให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น	 เตรียมรับสังคมผู้สูงวัยโดยเสริม
ศักยภาพ	 และพัฒนาผู้สูงวัยท่ีสามารถท�างานได้ให้สามารถใช้
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ	 กระจายโอกาสทาง
วิชาการอุดมศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เปิดให้ทุกกลุ่ม
เป้าหมายสามารถเข้าสู่กระบวนการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้
อย่างสะดวก	 	 โดยในปีที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยด�าเนินงานบริการ
วิชาการในลักษณะการเป็นวิทยากร	เป็นที่ปรึกษา		จัดอบรมสัมมนา	
ประชุมวิชาการ	บริการด้านสุขภาพ	ส�ารวจวิเคราะห์	บริการทดสอบ
ตรวจสอบ	บริการเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ	มีกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการท่ีส�าคัญ	 เช่น	 การสร้างรายได้และโอกาสในการมีงานท�า
ของชุมชน		โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนเข้มแข็ง		การสอนเสริมทาง
ไกล	 2	ทาง	 (e-Learning)	 	 ให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยขังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 การจัดท�าแผนบริหารจัดการและพัฒนาน�้าแบบ
บูรณาการจังหวัดสงขลา	 โครงการระบบเตือนภัยน�้าท่วมหาดใหญ่
แบบบูรณาการ	 	 โครงการวางระบบเตือนภัยเพ่ือป้องกันปัญหา
อุทกภัยของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้		
	 นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์		ที่ทุ่มเทให้บริการ
รักษาพยาบาล	และพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในฐานะสถาบันทางการ
แพทย์ที่รักษาพยาบาลโรคซับซ้อนในระดับตติยภูมิ	เป็นที่พึ่งพิงและ
เป็นความภาคภูมิใจของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง	 	 โดยเฉพาะการดู
ผู ้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในภาคใต้	 และ
ผู ้ป ่วยที่มีปัญหาในการรักษาวินิจฉัยจากทุกจังหวัดในภาคใต้	
ปัจจุบันมีจ�านวนเตียงที่ให้บริการรักษาพยาบาล	 	 855	 เตียง	 ให้
บริการผู้ป่วยนอก	920,000	 	ราย/ปี	 	และผู้ป่วยใน	 	38,000	ราย/ปี		
ขณะเดียวกันยังมีโรงพยาบาลทันตกรรม	 ที่ ให ้บริการรักษา
โรคในช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป	และเป็นโรงพยาบาลท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะโรคในช่องปากแห่งเดียวในภาคใต้	 ศูนย์กลางการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางคลินิก	และสถานท่ีฝึกงานทาง

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สนับสนุนการด�าเนินงานด้าน
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง	 	 โดยธ�ารงรักษาและ
เสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรม	 เพ่ืออนุชนรุ่นหลังและขยายผลสู่
การปลูกฝังส�านึกด้านการอนุรักษ์	 และท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมให้แก่
นักศึกษาและประชาชน	 จากการศึกษาวิจัย	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 พัฒนา
และถ่ายทอดวัฒนธรรม	 เพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม	 และสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน		รวมทั้งเชื่อมโยงงานด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู้		
ตลอดจนบูรณาการกับภารกิจอื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัย		ตัวอย่างงาน
ดังกล่าว		ได้แก่	การพัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรม
ท้องถ่ิน	 การจัดการองค์ความรู้วัตถุทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม
ของปราชญ์ท้องถ่ิน	 	 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงและ
ปรับ เป ล่ียน วิ ถีชี วิ ตห ลั ง เหตุ ความไม ่ ส งบในสามจั งห วัด
ชายแดนภาคใต้	 การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ไทย	
(IMTGT)	 การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย	การน�าเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการและสาระความรู้	 	 ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เป็นต้น
	 การด�าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ดังได้
กราบทูลพระกรุณามาโดยสังเขปนี้นับว่าก้าวหน้าไปด้วยดี		ในปีการ
ศึกษา	2558		มหาวิทยาลัยมีจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร		
จ�านวน	8,274	คน		แบ่งเป็นปริญญาเอก		จ�านวน	137	คน		ปริญญาโท 
จ�านวน	806	คน	ปริญญาตรี		จ�านวน	7,304	คน	ส�าหรับปีพุทธศักราช		
2559	 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 มีมติเป ็นเอกฉันท์
ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชทานทูลเกล้าฯ	
ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ	ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์		แด่	ศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี 	 และได้มีมติอนุมัติปริญญา
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติ	 5	 ราย	 และมหาวิทยาลัยได้ท�าการคัดเลือกผู้ได้รับ
รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์		3	ราย	อาจารย์ตัวอย่างในด้านต่างๆ
8	 	 ราย	 	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	1	 ราย	และอาจารย์ดีเด่นกองทุน
เอกิ้น	เลาเกเซ่นอนุสรณ์		1		ราย		ดังนี้	

“เครื่องประเมินระดับความสุกและประเมินปริมาณน�้ามันในผล
ปาล์มแบบรวดเร็ว”	 นอกจากน้ียังได้ทุนจากหน่วยงานงานต่างๆ	
อาทิ	ทุนศาสตราจารย์ที่เป็นผู้น�ากลุ่ม	 	 (NSTDA	Chair	Professor)		
จ า ก ก า ร สนั บ สนุ น ข อ งมู ล นิ ธิ ส� า นั ก ง า นท รั พ ย ์ สิ น ส ่ ว น
พระมหากษัตริย์	 เพ่ือด�าเนินโครงการ	 “การค้นหาและพัฒนาสาร
ต้นแบบจากทรัพยากรราของไทยเพ่ือความย่ังยืนในการค้นหายา”		
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น	 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย		
(สกว.)	 	 ทุนลอรีอัลประเทศไทยเพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์	 	 โดย
ความร่วมมือของส�านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษาวิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแห ่งสหประชาชาติ		
(UNESCO)	 	 จากผลงานวิจัยเรื่อง	 	 “การคัดแยกและการคัดเลือก
เชื้อราไขมันสูงเ พ่ือประยุกต ์ใช ้ในการเปลี่ยนวัสดุ เศษเหลือ
ลิกโนเซลลูโลส	 โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มให้เป็นน�้ามันส�าหรับผลิต
ไบโอดีเซล”		เป็นต้น		

คลินิกของนักศึกษา	 สามารถให้บริการผู ้ป่วย	 87,000	 ราย/ปี	
รวมทั้งมีงานบริการด้านสุขภาพอีกหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการ
ทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน		ศูนย์บริการสุขภาพช่องปากชุมชนเมือง	โครงการ
ทันตกรรมสาธารณสุขชนบทภาคใต้		เป็นต้น
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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงเป็น “คุรุมหาราช”	ครูของแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน	
ทรงมีพระบรมราโชบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท	 ซึ่งแสดงถึง
พระวิสัยทัศน์ใช้การศึกษาช่วยพัฒนาคนให้มีสติปัญญา	มีความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพ	 สามารถช่วยเหลือตนเอง	 และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า	 ทรงมีพระบรมราโชบาย
ก่อตั้งโรงเรียนแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและเด็กที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร	พระราชทานทุนการศึกษา
แก่เยาวชน	ทรงชี้ให้เห็นตระหนักว่าการศึกษาที่มิได้อยู่เพียงแค่ในระบบโรงเรียนแต่ทุกๆ	อย่างที่อยู่
รอบๆ	 ตัว	 คือการเรียนรู้	 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านองคมนตรีและ
มูลนิธิชัยพัฒนาในการดูแลคุณภาพการศึกษาในภาคใต้	 ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์และหน่วยงาน

 ศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ทรงมุ่งมั่น
น�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	 และยังแผ่พระเมตตาไปถึงสรรพสัตว์อีกด้วย	 ทรงสนพระทัยศึกษา
ด้านกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และการตรวจรักษาโรคต่างๆ	 ในสัตว์เลี้ยง	ทักษะทางคลินิกในสุนัข	
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ชั้นสูงในสุนัข	คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางในสุนัข	 เป็นต้น	ทรงสนพระทัย
ศึกษาและเพ่ิมพูนทักษะด้านการดมยาสลบโดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยง	ทรงจัดให้คณะสัตวแพทย	์
ภายใต้ชื่อพระราชทาน	 “สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์”	 ติดตามไปทุกครั้งเมื่อเสด็จไปทรงเย่ียม
ราษฎร	 เพ่ือบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่สัตว์	 ตลอดจนให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์แก่ราษฎร
ผู้เลี้ยงสัตว์	 รวมถึงทรงมีพระด�าริจัดตั้งร้าน	 ดร.น�้าใจ	 หารายได้เพ่ือสัตว์ป่วยอนาถา	 การจัดตั้ง

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนองโครงการในพระราชด�าริของพระองค์	เช่น	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเกาะบุโหลน	 โครงการโรงเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	และโครงการ	 107	 โรงเรียนที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม
ทางการเรียนการสอน	ยกระดับผลสัมฤทธิ์และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา	 เพ่ือน�าทุนทรัพย์มาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยท่ีเจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้	 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์	 อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และได้พระราชทานนามอาคารดังกล่าวว่า	“อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์”

	 เป็นผู ้บุกเบิกการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ซึ่งเป็นแห่งแรกของภาคใต้	 เป็น
ตัวอย ่างของครู ในการถ ่ายทอดวิชาความรู 	้
คุณธรรมและจริยธรรม	 เป ็นผู ้ริ เริ่มโครงการ
ปริญญาเอกร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร	 เพ่ือผลิตอาจารย์และ
นักวิจัยในระดับปริญญาเอก	 เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	มีผล
งานวิจัยที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ปัญหาและพัฒนาภาค

ใต้เป็นหลัก	 เช่น	 ผลงานโครงการวิจัยและพัฒนา
กรรมวิธีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง	ได้น�าประสบการณ์
จากงาน วิจั ยมาจัดท� าแผนแม ่บท เ พ่ือ พัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรของท้องถ่ินและของประเทศ
และน�ามาขยายผลในด้านบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น	นอกจากนั้น	ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เ พ่ือการส ่ งออก	
ซึ่งสามารถให้บริการวิชาการท่ีครบวงจรแห่งเดียว
ของภาคใต้

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
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	 เป็นผู้ให้ความส�าคัญกับงานยุทธศาสตร์ท่ี
เน ้นการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน	 และท�าให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีชีวิตท่ีดีขึ้น	 การสร้างความเข้ม
แข็งของประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตของ
สังคม	ส่งเสริมการศึกษา	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน	
จัดหาแหล่งทุนการศึกษา	 เพ่ือยกระดับการศึกษา
ให้กับเยาวชน	 ท้ังทุนการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ	 ส่งเสริมให้เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีประสบการณ์การเรียนรู้สังคม

	 ได ้ทุ ่ม เททั้ งก� าลั งกายและสติป ัญญา	
ร่วมพัฒนาสาขาเทคโนโลยียาง	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 โดยเป็นผู้ประสานการสนับสนุน
ของศูนย์วิจัยยาง	 ซึ่งมีความพร้อมด้านเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการของนักศึกษา	 นอกจากน้ียังท�า
หน้าที่สอนและบ่มเพาะนักศึกษา	 เป็นที่ปรึกษา
งานวิจัยให้แก่นักศึกษา	ท�าหน้าที่ชี้แจงกับผู้บริหาร
ระดับสูง	 ถึงความจ�าเป็นท่ีศูนย์วิจัยยางต้องเป็น

	 เป็นโนราท่ีมีเอกลักษณ์ในด้านการแสดง
โนราทั้งด้านการร้องบทกลอนโนรา	 การร�าท�าบท	
การร้องกลอนสด	 และมีน�้าเสียงเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว	 ได้น�าองค์ความรู้ความสามารถเหล่าน้ี
ถ ่ ายทอดให ้ กับ นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในทุกวิทยาเขต	
ตลอดมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2528	 จนถึงปัจจุบันในรูป
แบบของรายวิชา	 ตลอดจนโครงการพิเศษต่างๆ	
และเป็นครูโนราที่มีความมุ่งมั่นอนุรักษ์	 สืบทอด	

	 เป็นผู้ที่มีช�านาญด้านแบคทีเรียท่ีปนเปื้อน
ในอาหารทะเล	 รวมท้ังเน้ือสัตว์อื่น	 ๆ	 ที่สามารถ
ก่อโรคมาถึงคน	 เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่
รายงานถึงอุบัติการณ์ของเช้ือวิบริโอ	พาราฮีโมไล
ติคัส	 สายพันธุ์ที่มีการระบาดทั่วโลก	 มีผลงาน	
ที่แสดงถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ	 ได ้แก ่ 	 เป ็นที่ปรึกษาของ
องค์การอาหารและเกษตร	 รวมทั้งองค์การอนามัย
โลก	 ในการประเมินความเส่ียงจากการติดเชื้อ
แบคทีเรียในกลุ ่มวิบริโอ	 ในอาหารทะเล	 เป็น
ประธานองค์การตรวจสอบความปลอดภัยทาง

พหุวัฒนธรรม	 ส่งเสริมขวัญและก�าลังใจให้แก่
ศาสนิกชนของทุกศาสนา	 สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและป้องกันยาเสพติดแบบย่ังยืน	 โดยการใช้
ศาสนา	การศึกษา	การแพทย์	การสาธารณสุข	และ
ครอบครัวเข้มแข็ง	 ภายใต้โครงการต�าบลเอาชนะ
ยาเสพติด	 มีการท�างานเชิงรุกร่วมกันระหว่างภาค
รัฐและประชาชนในพ้ืนท่ี	 ในการสร้างความเป็น
ธรรมแก่ประชาชนภายใต้แนวคิดการท�างานโดย
คนในพ้ืนที่	 และแก้ไขปัญหาโดยคนในพ้ืนที่	 มีศูนย์
ใกล ้บ ้าน	 บริการใกล้ตัว	 คลายทุกข ์ที่ต ้นทาง
ด้วยความเป็นธรรม

แหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษามาฝึกปฏิบัติการจนส่งผล
ให้นักศึกษาสาขาเคมียางรุ่นแรกๆ	ส�าเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ	 น�ามาสู่การสร้างความก้าวหน้า
และเข้มแข็งทางวิชาการในอุตสาหกรรมยางพารา
ไทย	มีส่วนสนับสนุนอย่างย่ิงให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติด้านยางพารา	 และเชื่อมั่น
อย่างย่ิงว่า	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถ
แก้ไขปัญหายางพาราได้อย่างยั่งยืน

ศิลปะการแสดงโนราในแบบโบราณ	และมีแนวคิด
ว่า	 ศิลปะการแสดงโนราเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง
ที่ควรจะอนุรักษ์	 สืบทอดให้อยู่คู ่กับแผ่นดินไทย	
เด็กและเยาวชนคือผู ้ที่จะต้องท�าหน้าที่สืบทอด
ศิลปะการแสดงโนราให้เป็นมรดกของชาติต่อไป	
นอกจากนั้น	 ยังเป็นวิทยากรโนราให้กับสถาบัน
การศึกษาทั่วประเทศ	 รวมท้ังการเผยแพร่ศิลปะ
การแสดงโนราท้ังระดับชาติและนานาชาติ	 จนเป็น
ที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

อาหารของประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	เป็นต้น	ได้ร่วมมือ
กับภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	 ในการ
ศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทะเลที่ก่อโรคมาถึงคน	
อีกท้ังได้เป็นผู้ประสานงานหาทุนวิจัย	 สนับสนุน
คณาจารย์และนักศึกษา	 ไปท�างานวิจัยที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น	 และไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติอย่างสม�่าเสมอ	 เป็นการสร้างชื่อเสียงให้
กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้เป็นท่ียอมรับในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรีย
ก่อโรคในอาหารทะเล	 และท�าให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับนานาชาติ

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  นายภาณุ อุทัยรัตน์

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยียาง)  นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศิลปะการแสดงและการจัดการ) นางสาวละมัย ศรีรักษา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จุลชีววิทยา) ศาสตราจารย์มิทซูเอกิ นิชิบูชิ
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รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจ�าปี 2559  ได้แก่

	 เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในด้านการอุทิศตน
ท�าประโยชน์แก่สังคมโลก	 โดยริเริ่มการวิจัยจน
สามารถผลิตยาต้านไวรัสเอดส์	 และเดินทางไป
ช่วยเหลือประเทศยากจน	 	 ในทวีปแอฟริกาจนได้
รับฉายา	“เภสัชกรยิปซี”	เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการ
ท�างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน	 3	
จังหวัดชายแดนใต้	 โดยใช้ยาสมุนไพรจากพืช
ท ้อง ถ่ินเ พ่ือการรักษา	 โดยร ่วมมือ กับคณะ

	 เป็นผู้น�าในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และจัดการ
ทรัพยากรทะเลชายฝั่ง	 จังหวัดปัตตานี	 โดยการจัด
ต้ังชมรมชาวประมงพ้ืนบ้านปัตตานีเพ่ือเป็นเวทีใน
ก า รแลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู ้ แ ล ะแก ้ ไ ขป ัญหา	
ได ้ประสานงานเพื่ อผลักดันให ้ รั ฐบาลออก
กฎหมายห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปัตตานีเป็นแห่งแรกของประเทศ	 เพ่ือลดปัญหา

	 ผู ้น�าแนวคิดเรื่อง	 “เวชปฏิบัติครอบครัว”	
มาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบบริการสาธารณสุข
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 และพัฒน
ศักยภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
	อ�าเภอนาทวี	และ	อ�าเภอเทพา	จัดตั้ง	 “ศูนย์ฟื้นฟู
คนพิการและผู ้ด ้อยโอกาสในชุมชน”	 ที่อ�าเภอ
นาทวี	 จนได้รับการยกย่องเป็นศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ
ชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ	 ได้ปฏิรูปโครงสร้าง

เภสัชศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	
ออกส�ารวจโรงพยาบาลซึ่งมีการผลิตยาสมุนไพรใน
ภาคใต้	 และพัฒนาจนได้มาตรฐานคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต	 หรือ	GMP	พร้อม
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพยาสมุนไพร
ในภาคใต้	 ใช้ชื่อ	 “กลุ่มผลิตยาสมุนไพรกลุ่มลังกาสุกะ” 
โดยใช้โรงงานผลิตยาสมุนไพร	 คณะเภสัชศาสตร	์
เป็นต้นแบบ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทะเล	 และผสม
ผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินกับวิชาการสมัยใหม่ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	 เช่น	 การท�าปะการัง
เ ที ย ม 	 ท� า โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง กั บ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั ่ง	 ส่งผลให้ความอุดม
สมบูรณ์กลับคืนมาสู ่ท ้องทะเล	 เป ็นการสร ้าง
รายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

บริการปฐมภูมิด้วย	 GIS	 ในอ�าเภอเทพา	 เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพภูมิศาสตร์	 โดยปรับเปล่ียนการแบ่งพ้ืนท่ีการ
บริการจากที่แบ่งตามเขตปกครองมาเป็นการแบ่ง
ตามสภาพทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ	 (GIS)	
เพ่ือเน้นการเข้าไปให้บริการสาธารณะสุขในพ้ืนที่	
แทนการตั้งรับการรักษาในโรงพยาบาลเพียง
อย่างเดียว

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ 
อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  มหาวิทยาลัยรังสิต

นายมูหามะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี 

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
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ด้านการเรียนการสอน สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ 

ด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ 

ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ 

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปี 2559

อาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง  
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์หัชชา ศรีปลั่ง  
คณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียร์ศิลป์  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.นพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์  
คณะทันตแพทยศาสตร์

	 เ ป ็ น อ าจา รย ์ สั ง กั ดคณะ
พาณิชยศาสตร ์และการจัดการ		
วิทยาเขตตรัง	 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการ
สอนของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การจัดการ	 ประจ�าปี	 2554	 และ
ประจ�าปี	2556	และรางวัลบุคลากรที่
มีความทุ่มเท	 และเสียสละเพ่ือส่วน

	 เ ป ็ น อ าจา รย ์ สั ง กั ดคณะ
แพทยศาสตร์	 วิทยาเขตหาดใหญ	่		
เป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยท่ีมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
ชาติและนานาชาติจ�านวนมาก	 โดย
เฉพาะวารสารท่ีตีพิมพ์งานวิจัยใน
ด้านระบาดวิทยาโรคมะเร็ง	 พยาธิ
วิทยากายวิภาคและทะเบียนมะเร็ง		

	 สั ง กั ดคณะอุ ต ส าหก ร รม
เกษตร	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 เป ็น
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถใน
การท�าวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มีงานวิจัยที่ขอทุนท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งจาก
ต ่างประเทศมากกว ่า 	 30	 เรื่ อง		
มีผลงานตีพิมพ ์ในวารสารระดับ

	 ป ั จ จุ บั น ด� า ร ง ต� า แ ห น ่ ง
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม  
เป็นอาจารย์ที่ประยุกต์ใช ้ความรู ้
ความสามารถทางด้านทันตแพทย์
และวิสัญญีวิทยา	 การเป็นวิทยากร
บรรยายวิชาการโดยเฉพาะอย่างย่ิง
การช ่ วยชี วิตขั้ น พ้ืนฐานส�าหรับ
ทันตแพทย์	 	 ได้อุทิศตนในการจัดตั้ง

รวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตตรัง	 ประจ�าปี	 2558		
เป็นผู ้มีความเป็นครูทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน	 การให้ค�า
ปรึกษาแนะน�าศิษย์	 เป็นอาจารย์ที่เตรียมการสอน	 วางแผนจัดการ
เรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน	 	สามารถกระตุ้นห็ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้	เกิดความเข้าใจ	และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม		นอกจากนี้
ยังเป็นแบบอย่างท่ีดีในการให้ความช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมต่างๆ	
ทั้งกิจกรรมวิชาการ	 กิจกรรมนักศึกษาซึ่งถือเป็นการประพฤติตนตามพ
ระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกท่ีว่า	 “ขอให้ถือประโยชน์
ส่วนตนเป็นที่สอง	ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ตลอดจนหนังสือต�าราการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานด้วย	R-ICE		ซึ่งผล
งานวิจัยที่ส�าคัญได้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับนัก
วิชาการ	 นักวิจัยด้านโรคมะเร็ง	 	 สถาบันการสอนนักศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง	 ประชาชนทั่วไป	 อีกท้ังยังมีความร่วมมือกีบหน่วยงานและ
บุคลากรที่ เ ก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และคณะ
สาธารณสุข	มหาวิทยาลัยมิชิแกน	ภายใต้	MOU	 ในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา	และบุคลากร	นอกจากน้ียังใช้ความรู้ความสามารถทางการ
วิจัยเพ่ือสร้างเครือข่ายในการท�าวิจัยด้านโรคมะเร็ง	 	 เช่น	 เป็นผู้ก่อตั้ง
ทะเบียนมะเร็ง	 จ.สงขลา	 ภายใต้คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 เครือข่ายข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็ง	 (Thai	 Cancer
Information	 Network	 :	 TCIN)	 เครือข ่ายทะเบียนมะเร็งไทย
	 (Thai	Network	 of	Cancer	Registries)	 เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์

นานาชาติที่มีคุณภาพมากกว่า	 50	 เรื่อง	ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง  
ท�าให้ระดับ	 h-index=10	อีกทั้งมีผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ		
ได้แก่	 The	 2014	 Taguchi	 Award	 ,	 Outstanding	 Researcher	
Calegory	และรางวัล	LOreal	Thailand		“	For	Women	in	Science”		
Fellowship	 	 ปีที่	 13	 	 รวมท้ังได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ	 	 คือ	
Bioresource	Technology	Top	Paper	Award	Winner	JOINT	THIRD	
PLACE	2015	

โครงการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่		โครงการเพื่อดูแลรักษาทาง
ทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่หลากหลาย	 	 เช่น	 ผู้พิการ	 	 ผู้ต้องขังในเรือนจ�า	
รวมถึงผู้ป่วยในพื้นที่	 3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	 	นอกจากนี้ยังได้สร้าง
ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยโดยการร่วมประดิษฐ์	 	 ส่ือการสอนเซลล์พูดได้		
ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและได้รับรางวัล	 จากการน�าเสนอในเวที
ระดับชาติ	 	 จนได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและจัดแสดงในงาน
ของสภาวิจัยแห่งชาติ	ประจ�าปี	2558		เป็นผู้ที่อุทิศตนในการสอนความ
รู ้ทางด้านการดูแลผู ้ป ่วยและความรู ้ทางวิสัญญีวิทยาซึ่งท�าให้
นักศึกษาคณะทันตแพทย์ที่ดีในอนาคต	 นอกจากน้ีเป็นผู้มีบทบาท
ส�าคัญต่อการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในสังคม	 เป็นคณะ

ข้อมูลสถิติ)	 	 โรคมะเร็งในจังหวัดสงขลา	อีกทั้งท�างานร่วมกับสมาชิก
เครือข่ายทะเบียนมะเร็งไทย	 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศได้ด้วย		
และยังเป ็นสมาชิกของสมาคมทะเบียนมะเร็งระหว ่างประเทศ		
และสามชิกเครือข่ายทะเบียนมะเร็งอาเซียน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	วิทยาเขตปัตตานี		เป็นผู้มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด ้าน
เทคโนโลยียาง	 น�าองค์ความรู ้ท่ีได้
จากการวิจัยมาปรับใช้และถ่ายทอด
สู่ชุมชนและแวดวงอุตสาหกรรมยาง		
เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
โครงการวิจัยยางพารา	 และเป็นท่ี

ปรึกษาด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 โดยเฉพาะที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตของโรงงานแปรรูปผลิตยางในพื้นที่	5	จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 	 	 ให ้ กับศูนย ์ส ่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี	 11	
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	ตั้งแต่ปี	 2552	 จนถึงปัจจุบัน	 	 เป็นผู้มุ่งม่ัน
ในการพัฒนาและให้บริการทางวิชาการเพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่		
สภาพเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะการบูรณาการ	 	ลงพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผน
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควันให้สูงขึ้นด้วยต้นทุน
ที่ต�่าลง	 	พร้อมทั้งปรับทัศนคติจากการผลิตแบบอุตสาหกรรม	 	ผลงาน
วิจัยท่ีโดดเด่นได้รับการยอมรับ	คือ	 งานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากน�้ายางธรรมชาติเสริมแรงด้วยผ้าดิบไปปูสระกักเก็บน�้า	 มีผลงาน
ของยางปูสระกักเก็บน�้าในพื้นที่ต่าง	ๆ	กว่า	10	แห่ง	นับว่าเป็นงานวิจัย
ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูป
ธรรม	 	 รางวัลที่ภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	ได้แก่	รางวัลที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
ดีเด่นระดับประเทศ	 ประจ�าปี	 2546	 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
กระทรวงอุตสาหกรรม	 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 วิทยาเขตปัตตานี	 ประจ�าปี	 2547		
และรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์	ประจ�าปี	2557	จากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่  

อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการ
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ผ่านการ
อ นุ รั ก ษ ์ แ ล ะ ฟ ื ้ น ฟู ม ร ด ก ท า ง
สถาปัตยกรรมในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝ ั ่ง
อันดามัน	 โดยกระบวนการอนุรักษ์
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที	่
และน�าเอามรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนท่ี
ถ่ินมาประยุกต์เพ่ือใช้เป็นทรัพยากร	

ด้านกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ
คณะศิลปศาสตร์

	 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ	 	 โดยยึดถือปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่
ว่า	 	 “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง”	 มาเป ็นหลักชัยในการ
ท�างาน	 กอปรกับความมีจิตเมตตา
และกรุณาต่อศิษย์ประดุจมารดารัก
บุตร	 คอยให้ค�าปรึกษาแนะน�าและ
ช่วยเหลือกเก้ือกูลศิษย์ในเรื่องต่างๆ	

จนเต็มก�าลังความสามารถ	ทั้งเรื่องการเรียน	 การท�ากิจกรรมและการ
ใช้ชีวิตในสังคม	ส่งผลให้ศิษย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการและได้รับ
การเติมเต็มประสบการณ์นอกชั้นเรียน	 จนสามารถพัฒนาตนเป็น
บัณฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อมส�าหรับการก้าวออกไปสู่โลกแห่งประสบการณ์
จริงในชีวิตและการท�างานได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ท�างานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการของส�านักงานหลักประกันคุณภาพ
แห่งชาติ	 การเป ็นคณะท�างานโครงการเครือข ่ายการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 และประธานชมรม
เด็กดาวน์	 จ.สงขลา	 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษดังกล่าวในสังคม.

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน	 	นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการท�าวิจัยเพ่ือก�าหนดขอบเขตพ้ืนที่
เมืองเก่าในหลายเมืองของภาคใต้	อาทิ	เมืองสตูล	เมืองภูเก็ต	และเมือง
ระนอง	 	 ซึ่งเป็นการนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่า	 ผลการ
ด�าเนินงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิด
จิตส�านึกในการรักษ์ถ่ินฐานบ้านเกิดของคนในชุมชนและน�าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่  ได้แก่

รองศาสตราจารย์  ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข
คณะวิทยาศาสตร์ 

	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทั้งในด้านการสอนและการวิจัย	 มีผล
งานเป ็นที่ยอมรับทั้ งในและต ่าง
ประเทศ	 ดังจะเห็นได ้จากรางวัล
ต่างๆ	 อาทิ	 รางวัลอาจารย์อันเป็น
ที่รัก		ชื่นชมและศรัทธาของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์	ชั้นปีที่	1		และจาก
นักศึกษาภาควิชาเคมี 	 ประจ�าป ี
การศึกษา	2555	รางวัลนักวิจัยดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์	 	 ประจ�าปี	 	 2558	 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์
ได้รับการอ้างอิงสูงสุด	 20	 อันดับแรก	 จากฐาน	Web	 of	 Science		
รางวัลนักวิจัยที่เป็น	Corresponding	Author		ตั้งแต่	3	บทความขึ้นไป	
นอกจากน้ียังได้รับรางวัลบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงประจ�าปี	
2011-2012		จากวารสาร		Power	Technology	ส�านักพิมพ์	Elsevier	

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

013



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ได้แก่  

รางวัลอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 
ประจ�าปี 2559  ได้แก่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณ

ศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
ประธานหลักสูตรระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 ตลอดระยะเวลามากกว่า	37		ป ี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.รพีพรรณ	
วิทิตสุวรรณ	 รับราชการเป็นอาจารย์
ประจ�าภาควิชาเคมี	 ได้รับการคัด
เลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย	 ได้รับรางวัล
ทะกุจิในฐานะนักวิจัยดี เด ่นด ้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ	อีกท้ังยังได้รับทุน	

1.	สาขาการวิจัย		
	 •	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลงาน	 ลดโลกร ้อน	 เพ่ิมผลผลิตข ่าวด ้วยปุ ๋ยชีวภาพ
แบคทีเรียสังเคราะห์แสง	 ของ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ดวงพร	 คันธโชติ	
และคณะ	คณะวิทยาศาสตร์
	 •	ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผลงาน 	 บทบาทผู ้น�ามุสลิมในการดูแลเยาวชนตามวิถี
อิสลามเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ของ	
รองศาสตราจารย์ดร.เกษตรชัย	และหีม		และคณะ	คณะศิลปศาสตร์

2.	สาขาการประดิษฐ์
 ผลงาน	 ผลิตภัณฑ์เคอคูมินโซลิดดิสเพอร์ชันในรูปแบบ
ก่อแพเพ่ือรักษาแผลในกระเพาะอาหาร	 	 ของ	 รองศาสตราจารย	์
ดร.	ภญ.ฤดีกร	วิวัฒนปฐพี		และคณะ	คณะเภสัชศาสตร์

3.	สาขาการบริการวิชาการ	จ�านวน	2	ผลงาน		คือ
 ผลงาน	 โครงการ	 	“ร้อยใจสู่ชุมชน	:	การพัฒนาการประกอบ
อาชีพและเครือข ่ายภาคีของชุมชนต�าบลปากรอ	 อ.สิงหนคร	
จ.สงขลา”	 ของ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี	 สมบูรณกุล	และคณะ		
คณะวิทยาการจัดการ
 ผลงาน 	 โครงการจัดวางทุนจอดเรือเ พ่ือการอนุรักษ ์
แนวปะการัง	 โดยกระบวนการมีส ่วนร ่วมเกาะเต ่า	 จังหวัด
สุราษฎรธานี	 ของอาจารย ์ศักดิ์อนันต ์ 	 ปลาทอง	 และคณะ		
คณะวิทยาศาสตร์

4.	สาขาการแต่งต�ารา		จ�านวน	2	ผลงาน		คือ
 ผลงาน 	 Medical	 Parasitology	 and	 Entomology	
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จ�านงค์	นพรัตน์		คณะแพทยศาสตร์		
 ผลงาน	 เคมีและคุณภาพสัตว์น�้า	 ของผู้ช่วยศาสตราจารย	์	
ดร.สุทธวัฒน์		เบญจกุล		คณะอุตสาหกรรมเกษตร		

	 เป็นนักระบาดวิทยาที่มีความ
รอบรู้ในด้านการพัฒนาและการวิจัย		
ท�าให้วงการวิชาการของประเทศ
ก ้าวหน ้า เป ็นที่ ยอมรับในระดับ
นานาชาติ	เช่น	การได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัย	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
ที่ปรึกษาในองค์กรและสถาบันการ

STDB	 (Sc ience	 and	 Techn i logy	 Dve lopment 	 Board)	
จากประเทศสหรัฐอเมริกา	และได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโสจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	2	วาระติดต่อกัน	นอกจากนี้ได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณจากวุฒิสภา	จากผลงานวิจัยเรื่อง	 “สารสกัดยางพารา	 (Hb	
Extract)	 :	 ผลิตภัณฑ์เวชส�าองค์จากเซรั่มยางพารา”	 เป็นผู้ท่ีมีความ
สนใจและทุ่มเทในงานวิจัยเก่ียวกับน�้ายางพาราก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่งานวิจัยด้านยางพาราและประเทศ	อาทิ	 	 มีผลิตภัณฑ์ทาง
เภสัชกรรมของสารในน�้ายางพารามีอนุสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า	 4	 เรื่อง
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเป็นจ�านวนมาก

ศึกษาต่างๆ	 ได้แก่	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 ทุนสนับสนุน
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนา
ภาคใต้	ภายใต้การบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้	 ซึ่งมี
ผลงานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี	 2547	จนถึง
ปัจจุบัน		เป็นประธานมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตั้งแต่ปี	2554	จนถึงปัจจุบัน	
	 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานสากลระดับนานาชาติ
และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 เช่น	 การได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัย	 ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการและท่ีปรึกษาในองค์กรต่างๆ	 ได้แก	่
Ford	 Foundation	WHO,	 FK	Word	 Bank	 ,	 Rockefeller,	 UNICEF,
FK	Norway	และ	National	Institutes	of	Health		(NIH)	นับเป็นผู้ที่เป็น
แบบอย่างที่ดีของอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างผลงาน
วิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ	 โดยมีผลงาน
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล	 PubMed	 จ�านวน	 233	 เรื่อง	 ฐานข้อมูล	 Scopus	

จ�านวน	243	 	 เรื่อง	 	ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงจากนักวิจัยอื่น	2,276	
ครั้ ง 	 ในฐานข ้อมูล	 Scopus	 และมีค ่า 	 h- index	 เท ่ากับ	 22	
ท�าให้หน่วยระบาดวิทยาได้รับรางวัลด้านการวิจัยจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยในฐานะหน่วยงานวิชาการท่ีมผีลงานวิจัยสาขา
สาธารณสุขดีเย่ียมคะแนนสูงท่ีสุดในประเทศปี	 2556	และ	2559	

ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ�าปี 2559

วารสารข่าว ศรีตรัง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จัดงาน	 “วันสงขลานครินทร์”		
เมื่อวันที่	 1	 ตุลาคม	 2559	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ	 60	 ปี	 เพ่ือแสดงความยินดีต่อผู ้ได้รับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์	 ผู้ได้รับ
รางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอก้ิน	 เลาเกเซ่นอนุสรณ์	 อาจารย์
ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย	 รวมท้ังเพ่ือเป็นการขอบคุณหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน	คณาจารย์	บุคลากร	ศิษย์เก่า	และผู้ที่มีอุปการคุณ
ต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	 โดยมี	 	 รศ.ดร.ชูศักด์ิ	 	 ลิ่มสกุล	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
	 นอกจากน้ี	 ได้มอบโล่แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยผู้ได้รับ
รางวัลผลงานดีเด่นในระดับชาติ	และศิษย์เก่าดีเด่น	จ�านวน	43	ท่าน	
ซึ่งได้รับการคัดเลือก	 จากทุกคณะ	 โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ	 คือ	
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความส�าเร็จในอาชีพ	หน้าท่ีการงาน	 ศิษย์เก่า
ดีเด่นด้านผลงานเด่น	 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่
สังคมและสถาบัน	 ศิษย์เก ่าดีเด ่นด้านส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม	และ	ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่		ดังนี้
	 •	 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความส�าเร็จในอาชีพ	 หน้าท่ีการงาน	
จ�านวน	16	ท่าน	 	 ได้แก่	นายการุณ	 	สกุลประดิษฐ์	 	ศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร ์ , 	 นาย กิตติ 	 กิ ตติ ชนม ์ ธ วั ช 	 ศิษย ์ เ ก ่ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์,	 นายจิตชัย	นิมิตปัญญา	 ศิษย์เก่าคณะวิทยาการ
จัดการ	,	นพ.เจษฎา	จงไพบูลย์พัฒนะ		ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	,	
นายณัฐพงศ์	 	 โกวิทยานันต์	 	 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์,		
นายเทพศักดิ์ 	 สิทธิอ�าไพ	 ศิษย์เก ่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ,		
ดร.บุรณิน	 รัตนสมบั ติ 	 ศิษย ์ เก ่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร,		
ดร.ประเจียด	 อักษรธรรมกุล	 	 ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ,		
ดร.ประชาคม	จันทรชิต	ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ,	นายประเดิมชัย	
จันทน์เสนะ	 	 ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ,	 นายพัฒนพงศ์	
ตัณฑ์สมบุญ		ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ,		นายวีระศักดิ์	พึ่งรัศมี		
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์,	 พล.อ.อ.นพ.ศักดา	 สุจริตธรรม	
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์,		นายสมศักดิ์	สิทธินามสุวรรณ	ศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์,	ภก.อนุวัตร	 เลิศพิทักษ์สุนทร	 	ศิษย์เก่าคณะ

เภสัชศาสตร ์ , 	 นางสาวอิ งอร 	 ดิลกธราดล	 ศิษย ์ เก ่ าคณะ
วิทยาศาสตร์		
	 •	 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น	 จ�านวน	 7	 ท่าน	 	 ได้แก	่		
ศ.พญ.จินตนาถ	 อนันต์วรณิชย์	 ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์,		
ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร	 จันทรัตน์	 	 ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์			
รศ.ดร.ถิราวุธ	พงศ์ประยูร	ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์	,		รศ.ดร.เล็ก	สีคง  
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์,	ผศ.ดร.อมรรัตน์	ถนนแก้ว			ศิษย์เก่า
คณะอุตสาหกรรมเกษตร,	 	 ผศ.ดร.อารี	 ชีวเกษมสุข	 ศิษย์เก่าคณะ
พยาบาลศาสตร์,		ผศ.ดร.อารี	ชูด�า		ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์		
 •	ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน	
จ�านวน	 8	 ท่าน	 ได้แก่	 นายก�าราบ	 พานทอง	 ศิษย์เก ่าคณะ
วิทยาศาสตร์,	 นพ.เจษฎา	 พัชรเวทิน	 	 ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์,	
นายชัยวัฒน์	 ประยงค์มรกต	 ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร,		
นายประยงค์	 พนาสันติกุล	 ศิษย์เก ่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์,		ผศ.ดร.สุใจ	ส่วนไพโรจน์		ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์			
นพ.สุวัฒน์ 	 เบญจพลพิทักษ ์ 	 	 ศิษย ์ เก ่าคณะแพทยศาสตร ์ ,	
นางโสพินญา	 สุวรรณ	ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์,	 รศ.ดร.อรัญญา	
เชาวลิต		ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์	
	 •	 ศิษย ์ เก ่าดี เด ่นด ้านส ่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
จ�านวน	4	ท่าน		ได้แก่	ดร.ชัยพฤกษ์	เสรีรักษ์	ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์,
นายเชาวลิต		จิตภักดี			ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	,	นายณฐกร	
นิยมเดชา	 	 ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์,	 ดร.สมพล	 รัชตพิมลชัย		
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
	 •	ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่		จ�านวน	7	ท่าน		ได้แก่		ผศ.ดร.แก้วตา	
แก้วตาทิพย์	 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์,นางฑิลฎา	 คงพัฒน	์	
ศิษย์เก ่าคณะศิลปกรรมศาสตร์,	 พญ.บุญรัตน์	 ประพันธ์วงศ	์
ศิษย์เก ่าคณะแพทยศาสตร์,	 นายพิสิฐ ์พงษ์	 หมื่นประเสริฐดี		
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	ดร.ภก.ภาณุพงศ์	พุทธรักษ์ 
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์,	 นางสาวภารณี	 อัครสุต	 ศิษย์เก่า
คณะการแพทยแผนไทย,	 ทพ.เสถียร	 สุรวิศาลกุล	 ศิษย์เก่าคณะ
ทันตแพทยศาสตร์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

	 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ	บนฐานพหุวัฒนธรรม	เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

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


