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 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำาปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่  21-23 กันยายน 2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัต ิ
ครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้มีบัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
จำานวน 9,255 คน    
 ในโอกาสดังกล่าว ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กราบทูลรายงานกิจการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอบปีการศึกษา  2560 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคม และประเทศชาต ิ
ครบรอบ ปีที่ 50 ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำา 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570  โดยมีพันธกิจเป็นผู้นำาทางวิชาการ และนวัตกรรม
โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐาน 
พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถงึความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ และสร้างบณัฑิตที่มีสมรรถนะ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ จากการปฏิบัติ 
ผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
 ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา  
จิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จาก   การปฏิบัติด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นและบูรณาการให้เป็น
สากล จัดกระบวนการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ และให้คุณค่าต่ออาจารย์ บุคลากร และผู้ร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการ
ศกึษาในศตวรรษที ่21  สรา้งความรว่มมอืดา้นการเรยีนการสอนกบัหนว่ยงานภาครฐั และภาคเอกชน สรา้งและพฒันา กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
อาจารย์ บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคม และมีระบบการดูแลนักศึกษา  แบบครบวงจรด้วยการดำาเนินการสอนหลักสูตรต่าง ๆ และ 
การจัดโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนและเสริม    การเรียนรู้วิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา และคณาจารย์  บูรณาการให้เป็นสากล 
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การศึกษาในภูมิภาค และเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสำาหรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน โดยมีเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศจำานวนมาก รวมถึงบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding 
: MoU) ร่วมกับสถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ จำานวน 341 สถาบันจากประเทศต่าง ๆ  45 ประเทศ เป็นประเทศในทวีปเอเชีย  (ASIA) 
16 ประเทศ ทวปียโุรปและอเมรกิา 17 ประเทศ และอืน่ ๆ  12 ประเทศ  ในปกีารศกึษา 2560 นี ้มหาวทิยาลยัมกีารจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูร
ต่าง ๆ รวม 349 หลักสูตร/สาขาวิชา เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 154 หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตร และปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
120 หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2 หลักสูตร/สาขาวิชา และระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 73 หลักสูตร/สาขาวิชา 
มีนักศึกษา 40,607 คน คณาจารย์ 2,572 คน และบุคลากรอื่น ๆ 8,635 คน  
 ด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง โดยพฒันาและสรา้งผลงานดา้นการวจิยัไปใชป้ระโยชน ์เพือ่มุง่สู่ “มหาวทิยาลัยวจิยัเพือ่นวตักรรม” เนน้การวจิยัเพือ่ประโยชน ์ครอบคลมุ
ในเรื่องการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ด้วยการสร้างกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนการนำาผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์เป็นระบบอย่าง 
ครบวงจร การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย โดยคำานึงถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่
ชุมชนและสังคม การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม อีกทั้งให้สามารถนำาผลงานไปใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอด
ให้กับนักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมจากตำาราเรียน โครงการที่สำาคัญและนำาไปสู่การมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล เช่น รางวัลระดับนานาชาติจากงาน Seoul International Invention Fair 2017 สาธารณรัฐเกาหลี  
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งาน 13th Taipei International Invention Show & Technology ประเทศไต้หวัน  งาน 55th International Exhibition of Inventions 
of Geneva สมาพันธรัฐสวิส รางวัล Gold Medal Award จากผลงานผลิตภัณฑ์เม็ดฟองฟู่ของสารสกัดเคอร์คูมินอยด์ ในรูปแบบที่เพิ่มการ 
ละลายนำ้า (Hisol Curcuminoids Effervescent Tablets) รางวัล Silver Medal Award จากชุดตรวจเชื้อก่อโรค Aeromonas Hydrophila 
ในปลา รางวัล Gold Prize 4 รางวัล จากผลงาน  1) ตัวดูดซับ คอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและ 
อลัจเินตสำาหรบัวเิคราะหส์ารพษิโพลไีซคลกิอะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อน  2) ผลติภณัฑน์ำา้มนัทำาความสะอาดเครือ่งสำาอางจากนำา้มนัเมลด็ยางพารา 
3) การพัฒนา โฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้  4) อุปกรณ์วัดกำาหนดตำาแหน่งก่อนการฉีดยา  เข้านำ้าวุ้นตา และ
รางวัล Special Prize จาก Korea Patent Attorneys Association รางวัล Bronze Prize และรางวัล Special Award จาก Indonesian 
Invention and Innovation Promotion Association จากผลงานปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิวด้วยไฟฟ้าแบบพกพา และรางวัล Bronze 
Prize จากผลงานเคร่ืองผลติไบโอดีเซลแบบตอ่เนือ่งดว้ยเครือ่งปฏกิรณค์ล่ืนเสียงอลัตราโซนกิความถีต่่ำาชนดิแคลมปท์อ่ และรางวัลผลงานอปุกรณ ์
แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า (Fish X-Change) ในงาน NSTDA Investors’ Day 2017 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ผลงานวิจัยเด่นของสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำาปี 2560 เป็นต้นจากตำาราเรียน โครงการที่สำาคัญ เช่น โครงการ 1  คณะ 1 ชุมชน โครงการ
ตรังศึกษา โครงการราไวย์โมเดล  เครื่องกรองนำ้าดื่มโดยใช้เซรามิกเมมเบรน
 ด้านการบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสนองความต้องการ 
ของท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และชุมชน อันนำาไปสู่การช้ีนำาสังคมสังคม  ทางปัญญา การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่นำาความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อสร้างการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร และ 
ความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการประเมินความสำาเร็จของการบริการวิชาการ และนำามาจัดทำาเป็นแผนเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และนำามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ในรูปแบบที่หลากหลาย และการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการขยายและการให้บริการเชิงรุก ในปี 
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญกับงานบริหารวิชาการที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน เช่น บทบาทด้านยางพารา ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เมอืงยาง (Rubber City) จดัตัง้ศนูยท์ดสอบยางและผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐานสากลรองรับการเปดิประชาคมอาเซยีน บทบาทดา้นการพฒันาพืน้ท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะการแกป้ญัหาและการพฒันาคณุภาพการศกึษาไทย สง่เสรมิและพฒันาเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ในพ้ืนที่ภาคใต้ บทบาทด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ การส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล  
รวมถึงการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน
    นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังให้บริการวิชาการในด้านการรักษาพยาบาล และสร้างศักยภาพ การบริการรักษา
พยาบาลทางวิชาการท่ีเปิดกว้าง เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนา ระบบการเผยแพร่วิชาการออกสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็น 
ความภาคภูมิใจอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ให้การบริการรักษาพยาบาล และพัฒนาด้าน 
การรกัษาจนเปน็ทีย่อมรบั  ในฐานะสถานบนัทางการแพทยท์ีร่กัษาพยาบาลโรคซับซอ้นในระดบัตตยิภมู ิมจีำานวนเตยีงทีใ่หบ้ริการรกัษาพยาบาล  
853 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอก 850,000 ราย/ปี และผู้ป่วยใน 34,000 ราย/ปี ขณะเดียวกัน ยังมีโรงพยาบาลทันตกรรมที่ให้บริการรักษาโรค
ในช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นโรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคในช่องปากแห่งเดียวในภาคใต้  ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและ
พฒันาเทคโนโลยทีางคลนิกิ และสถานทีฝ่กึงานทางคลนิกิของนกัศกึษา สามารถใหบ้รกิารผูป้ว่ย 87,000 ราย/ป ี รวมทัง้มงีานบรกิารดา้นสขุภาพ
อีกหลายโครงการ เช่น โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ศูนย์บริการสุขภาพช่องปาก
ชุมชนเมือง และโครงการทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ 
 ด้านการทำานุบำารุงวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำาเนินงานด้านอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของทอ้งถิน่ภาคใต้และของชาต ิไดจ้ดัทำาแผนและแนวทางการพฒันาดา้นกายภาพเพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม เพือ่ธำารงรกัษาและเสรมิสรา้ง
คุณค่าแห่งวัฒนธรรมเพื่ออนุชนรุ่นหลัง ขยายผลสู่การปลูกฝังสำานึกด้านการอนุรักษ์ และทำานุบำารุงวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาชน  โดย
ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและถ่ายทอดวัฒนธรรมเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม และสร้างเครือข่าย 
ทัง้ภาครฐัและเอกชน  รวมทัง้เชือ่มโยงงานดา้นวฒันธรรมกบัการพฒันาการเรยีนรู ้อาท ิการอนรุกัษ ์พฒันา ถ่ายทอด และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม
ของท้องถิ่นภาคใต้และของประเทศชาติในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ด้วยการศึกษา วิจัย และรวบรวม
องคค์วามรู ้ศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ภาคใตแ้ละของชาต ิการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของนกัศกึษาและบคุลากรในมหาวทิยาลยั การแลกเปลีย่น
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย (IMT-GT) โครงการ The ASEAN and 
ASEAN +3 Youth Cultural Forum การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย    การนำาเสนอข้อมูลทางวิชาการ และสาระความรู้ด้านศิลป
วัฒนธรรม เป็นต้น 
 การดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังได้กราบทูลพระกรุณาธิคุณมาโดย สังเขปนี้ นับว่าเป็นไปด้วยดี ในปีการศึกษา 
2560 มหาวทิยาลัยมจีำานวนผูส้ำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัดำาเนนิการและมีสทิธเิขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัรประมาณ 9,276 
คน ระดับปริญญาเอก 125 คน   ปริญญาโท 691 คน และปริญญาตรี 8,460  คน สำาหรับปีพุทธศักราช  2561 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ จำานวน 
4 ราย และ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ในฐานะผู้ทำาคุณประโยชน์แก่ภาคใต้ จำานวน 1 ราย อาจารย์ตัวอย่าง
ในด้านต่าง ๆ จำานวน 6 ราย และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ จำานวน 1 ราย
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 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมี  
พระอัจฉริยภาพด้านเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเภสัชพฤกษศาสตร์ 
ทรงมีแนวคิดก้าวไกลในการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร ทรงส่งเสริมและ 
ให้ความสำาคัญกับการศึกษาด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช ทรงมี 
พระวิสัยทัศน์เชิงวิชาการอันลึกซ้ึง ต่อการคุ้มครองความหลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช พระราชดำาริและพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ดังกล่าวน้ันมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการเภสัชพฤกษศาสตร์ของไทย เนื่องด้วย
พืชเป็นหนึ่งในแหล่งสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค บรรเทาอาการเจ็บไข้ตามภูมิปัญญา
ของบรรพชน และเป็นแหล่งในการศึกษาวิจัย ค้นหาสารพฤกษเคมีที่มีศักยภาพ
เป็นยา เพื่อนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป รวมทั้งพระราชทาน 
แนวพระราชดำาริในการสร้างจิตสำานึกให้ประชาชนเข้าใจ และเห็นความสำาคัญ
ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช .

องเล็ก อยู่ไหน 

 นางชมัยภร แสงกระจ่าง บางคมบาง ได้สร้างสรรค์งานประพันธ์ 
หลากหลายประเภททั้งบทกวี เรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี สาระนิยาย  
ตลอดเวลา 40 ปี มีผลงานรวมเล่ม 90 เล่ม นอกจากน้ียังสร้างสรรค์ 
งานวิจัย และผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งทาง 
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการวรรณกรรม 
วงการวิชาการ และวงการวัฒนธรรม เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการศึกษา
วิจัยและเผยแพร่ภาษาไทย รวมทั้งวัฒนธรรมทางด้านภาษาไทยให้เป็นที่รู้จัก 
แพร่หลายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ผลงานของท่าน ได้รับคัดเลือก
ใหเ้ปน็หนงัสืออา่นนอกเวลาตามประกาศ กระทรวงศกึษาธิการ และของสถาบนั 
การศึกษาหลายสถาบัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษในสถาบัน 
การศึกษาหลายแห่งในเมืองไทย เป็นแบบอย่างและเป็นพลังผลักดัน 
อยู่เบ้ืองหลังให้เกิดนักเขียนและ นักวิจารณ์ประดับในวงการวรรณกรรม 
และวิชาการของประเทศ .

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย ประเภททั่วไป
นางชมัยภร แสงกระจ่าง บางคมบาง

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์ต่าง ๆ  
ทั้งด้านดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ และด้าน
กวีวรรณศิลป์ รวมถึงการผสานองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์กับศาสตร์ 
อืน่ ๆ  การเชดิชศูลิปะและวฒันธรรมของผูค้นทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม  
ทรงมีพระปรีชาสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีหลายประเภท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “กู่เจิง” อันเป็นเครื่องดนตรีโบราณของจีน ทรงมุ่งมั่น ตั้งพระทัย 
ฝึกซ้อมกู่เจิงด้วยพระวิรยะอุตสาหะจนทรงมีความชำานาญ ด้านการออกแบบ
และทัศนศิลป์ ทรงสร้างสรรค์เครื่องประดับเพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการ 
ชว่ยเหลอืพสกนกิร เชน่ โครงการ “ถกัรอ้ย สรอ้ยรกั” ทีท่รงออกแบบและเรยีงรอ้ย 
สร้อยประดับมุกด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำารายได้จากการจำาหน่ายจากผู้มี 
จติศรทัธาไปชว่ยเหลือผู้ปว่ยมะเรง็ผู้ยากไร ้รวมทัง้ไดมี้พระดำารใิหจ้ดัทำาโครงการ 
“ดร.นำ้าจิต” จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อหา 
รายได้การกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ .
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2560  
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2560  
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 รองศาสตราจารย ์ดร.คณุหญงิสุมณฑา พรหมบญุ เปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัยิง่ตอ่วงการศกึษา
ของไทย เป็นผู้ริเริ่มการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
ให้ความสำาคัญในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักศึกษา และให้ความสำาคัญกับ 
การพฒันาหลักสตูรและระบบประกนัคณุภาพการศกึษา เปน็ประธานและกรรมการทีเ่ก่ียวกบัการศกึษา
ของชาติและนานาชาติหลายคณะ มีส่วนริเริ่มโครงการที่สำาคัญหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนา 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม) 
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ในกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) เป็นผู้เสนอช่ือ
และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในฐานะผู้แทนจากสถาบัน 
การศกึษา ใหเ้ปน็ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ย อพ.สธ. ภาคใต ้เพือ่ให้เปน็ผู้แทนพระองคใ์นการดำาเนนิงาน 
ให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ .

 ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ของนกักฎหมาย เปน็แบบอยา่งการครองตนอยูใ่นเกยีรตขิองวชิาชีพจนไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
ท้ังในวงการนิติศาสตร์และในสังคมทั่วไป ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างคุณูปการ 
ต่อประเทศชาติในงานด้านตุลาการ การนิติบัญญัติ และการศึกษากฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ 
ลึกซ้ึงท้ังในภาควิชาการและในภาคปฏิบัติ โดยมีผลงานทางวิชาการทั้งที่เป็นบทความ 
ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือดุลพาหและหนังสือบทบัณฑิตย์ต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลาหลายปี 
ผลงานสำาคัญคือตำาราคำาอธิบายกฎหมายครอบครัวซ่ึงจัดพิมพ์โดยสำานักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา  ได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการวิชาการด้านนิติศาสตร์ว่ามีความ
ละเอียดลึกซึ้ง เป็นตำารากฎหมายครอบครัวที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง นอกจากนี้ ยังอุทิศตนในการ 
ทำาหน้าท่ี “ครูสอนกฎหมาย” ในสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายสิบปี 
จนถึงปจัจุบนั ทำาใหไ้ดร้บัความเคารพอยา่งสงูจากนสิตินกัศกึษาและบคุลากรในวงการกฎหมาย
โดยทั่วไป .

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป 
รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ได้ดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับอ้อยและนำ้าตาล โดยก่อต้ังบริษัท 
มิตรผลวิจัย พัฒนา อ้อยและนำ้าตาล จำากัด ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอ้อยและนำ้าตาลครบวงจร 
แห่งแรกของไทย เป็นบุคคลต้นแบบให้แก่สังคม ทั้งการดำาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
โดยมี ปรัชญาในด้านธุรกิจคือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อม่ันในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม 
และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม เป็นผู้ประกอบการที่เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและธุรกิจระหว่าง
ประเทศจนได้รับตำาแหน่งและรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร ์ไดม้สีว่นในการสง่เสรมิ สนบัสนนุ อำานวยความสะดวกในการฝกึงาน ฝกึอบรม ปฏบิตัิ
ฝกึงานสหกิจ การจดัขอ้มลูเพ่ือทำากรณศีกึษาพเิศษ และการศกึษาดงูานภาคสนามสำาหรับบคุลากรและ
นกัศกึษา สนบัสนนุดา้นสถานทีแ่ละเครือ่งมือวทิยาศาสตรท์ีม่อียูเ่พือ่ดำาเนนิโครงการวจิยัทีม่หาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ .

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป 
นายอิสระ ว่องกุศลกิจรอง

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป
 ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
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 เปน็ครแูพทยท์ีม่บีทบาทในดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิาร และการบรหิาร
อยา่งตอ่เนือ่งเปน็เวลา 35  ป ีทีค่ณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีจนไดร้บัแต่งตัง้ให้ดำารง
ตำาแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 ตั้งแต่พุทธศักราช 2545
 ดา้นการเรยีนการสอน ไดจ้ดัการเรยีนการสอนใหแ้กนั่กศกึษาแพทย ์นกัศกึษาพยาบาล 
ระดับปริญญา แพทย์ประจำาบ้าน แพทย์ต่อยอดเฉพาะทาง และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพอื่น ๆ ระดับหลังปริญญา สอนการวิจัยและการเขียนผลงานวิจัยให้แก่แพทย์รุ่นน้อง  
จัดอบรมระยะสั้นสัญจรเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายพันธุกรรมและที่เกิดขึ้น 
ภายหลัง  นอกจากน้ียังได้จัดการเรียนการสอนเรื่องการดูแลรักษา การฉีดยาแฟคเตอร์ 
เข้มข้นเข้าหลอดเลือดดำา ให้แก่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและผู้ปกครอง  เป็นผู้ศึกษาวิจัยในเชิงลึกด้าน 
อณูชีววิทยาและยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการห้ามเลือดที่มีราคาแพงในด้านการบริการ  
เป็นผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือดในเด็กทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จัดให้มีสายด่วน  
Hotline บริการ 24 ชั่วโมงสำาหรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย ได้ร่วมกับสำานักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้งโครงการโรคฮีโมฟีเลีย : โรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
ให้ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียทุกรายที่ขึ้นทะเบียนรับแฟคเตอร์เข้มข้นที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรค
ที่มีราคาแพง  และยังจัดตั้งโครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตนเองให้แก่
ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี รวมทั้งการจัดบริการการรับเลือดของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิด
พึ่งพาเลือดมารับเลือดทุก 4 สัปดาห์ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ิ เคยดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการและผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์ 
สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี 2551-2554  และในปี 2554-2556  
ดำาเนินการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และ 
ดำารงตำาแหน่งบริหารในองค์การระดับนานาชาติ เช่น Medical Advisory Board ขององค์การ 
ฮีโมฟีเลียโลก และร่วมก่อตั้ง Asian Society of Pediatrics Research เป็นต้น .

 เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)  
เพื่อปกป้องคุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา และส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 จนปัจจุบัน สามารถ
สร้างคนรุ่นใหม่ให้ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคมชายแดนใต้กว่า 60,000 คน และ 
ช่วยเหลือเยียวยาเด็กและสตรีเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่า 12,000 คน โดยการจัดโครงการ
โรงเรยีนปลอดภยั โครงการส่งเสรมิการมส่ีวนรว่มของเดก็ในกระบวนการสรา้งสันตภิาพ โครงการ
เด็กทุนลูกเหรียง โครงการส่งเสริมอาชีพให้แม่อยู่บ้าน แม้จะมีข้อจำากัดทั้งด้านทรัพยากรและ 
งบประมาณ แต่ได้มีการพัฒนาการทำางานจากทักษะของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ต่อยอด 
สู่ความร่วมมือจากองค์กรอื่นๆทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ และต้องใช้ความกล้าหาญและ 
เสยีสละยนืหยดัปกปอ้งและดแูลเดก็ๆ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แม้วา่ตนเองกเ็ปน็หนึง่ในผูส้ญูเสยี 
จากเหตกุารณค์วามไมส่งบในจงัหวัดชายแดนภาคใตเ้ชน่กัน แตก็่ยงัคงมุง่มัน่ทำาภารกจิชว่ยเหลอื
เด็กด้วยความหวังว่าสักวันสันติภาพจะเกิดขึ้นได้จริง
 นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ เคยได้รับรางวัลผู้นำาเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
รางวัลผู้หญิงเก่ง สาขาส่งเสริมสันติภาพ รางวัลการพัฒนาเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนษุย ์รางวลันวตักรรมแห่งชาตสิาขาสังคม จากสำานกังานนวัตกรรมแหง่ชาต ิรางวลัสตรดีเีดน่ 
(สาขาเยาวชนสตรี) จากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสตรี 
ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นต้น .

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์  
รางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำาปี 2561 

รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์
นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ ผู้ก่อตั้งกลุ่มลูกเหรียง
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 เปน็ผู้ทีม่คีวามเป็นคร ูเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผู้เรยีนและเพือ่น
ร่วมอาชีพ มีแผนการสอนและเตรียมการสอนโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
มีการจัดการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนที่เป็นแบบกระตุ้นผู้เรียน รวมถึงมีการนำาสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นที่สร้างขึ้นมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน มีความเอาใจใส่ เอื้ออาทร และมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีกับนักศึกษา ได้ร่วมทำากิจกรรมท้ังในและนอกสถานที่กับนักศึกษาอย่างสมำ่าเสมอ ทำาให้
นักศึกษาและอาจารย์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับ 
ผูร้ว่มงานและผูร้ว่มวจิยั มคีวามเสยีสละและชว่ยงานดว้ยความเตม็ใจและเตม็กำาลงัความสามารถ  
ในด้านการบริการชุมชนและสังคม ได้มีการให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง 
องค์ความรู้การวิจัยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว และเรื่องอุปกรณ์กัดผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
สำาหรับเก็บกู้ทะเบียนปืนและรถยนต์ และได้มีส่วนร่วมในพันธกิจหรือภารกิจทั้งของคณะ 
และของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนอีกมากมาย.

 ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านการนำาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
และการบริการวิชาการแก่ชุมชนและเกษตรกร โดยการเป็นวิทยากรฝึกอบรมการผลิต 
ผักไฮโดรโพนิกส์ และข้าวอย่างปลอดภัยโดยชีววิธีที่ดำาเนินงานผ่านเครือข่ายทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย ต่างมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น ๆ เช่น ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย ์
แห่งชาติภาคใต้ และสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยนำาความเชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์
ดนิ บรูณาการเขา้กบัศาสตรต่์าง ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึง่องคค์วามรูเ้หลา่นีไ้ดถ้กูถา่ยทอดผา่นสือ่
เช่น การอบรม หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ สื่อออนไลน์ และการจัดแสดงผลงาน ทำาให้องค์กร
ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั่วทุกภูมิภาค กว่า ๖๐ จังหวัด สามารถนำาองค์ความรู้
ไปใชป้ระโยชนแ์ละแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม ใหผ้ลตอบแทน คุม้ค่าทางเศรษฐกจิ
และสร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่า 
ทันต่อยุคสมัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน .

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2561 

 ด้านบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู คณะทรัพยากรธรรมชาติ

อาจารย์วาสนา บุญแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ได้ผลักดันนโยบายทางด้านการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
อาจารยม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(PSU-TPSF) จากระดบัมหาวทิยาลยัลงสูค่ณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งผลให้อาจารย์จำานวนมากในคณะได้รับการพัฒนาเข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพฯ เป็นลำาดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัย ผลักดันให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ตามบริบทการศึกษาที่เปล่ียนไปตามรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให ้
ผูเ้รยีนเกดิทกัษะตา่ง ๆ  ทีส่ามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจำาวนัหรอืแมแ้ตก่ารประกอบอาชพี  
เป็นผู้ท่ีเห็นความสำาคัญของการปรับการเรียนการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมแบบ Active  
Learning ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แบบฝึกเสริมทักษะ หรือการสร้าง
สถานการณ์จำาลองสำาหรับการแก้ปัญหา มาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น 
ให้นักศึกษาทำางานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเพ่ือให้มีความรู้จริงในรายวิชา 
ภายใต้ความรับผิดชอบ อีกทั้งใส่ใจในรายละเอียดของผู้เรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพรายบุคคล  
รวมถึงการวางแผนแก้ไขการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ .

 ด้านการเรียนการสอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 
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 เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา ยีนส์ดื้อยาในแบคทีเรีย  
การหาสารต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่ ๆ จากพืชและราจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ราเอนโดไฟท์จาก 
พืชสกุล Garcinia จากพืชป่าชายเลน จากหญ้าทะเลตลอดจนราที่แยกได้จากสิ่งมีชีวิตในทะเล 
รวมทัง้สารทีม่ฤีทธ์ิทางชวีภาพอืน่ ๆ  ทีม่ฤีทธิต้์านวณัโรค ตา้นมาลาเรยี ตา้นไวรสั ตา้นอนมุลูอสิระ  
ตา้นการแบ่งตวัของเซลล์มะเรง็ในคน รวมทัง้สามารถแยกเชือ้ราจากดนิในพืน้ท่ีอนรุกัษพ์นัธกุรรม
พชืเข่ือนรชัชประภา ตามพระราชดำารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ซึง่มศัีกยภาพในการสรา้ง
สารอนพุนัธข์องยาโลวาสแตตนิทีม่ฤีทธิใ์นการลดไขมนัในเลือดไดด้กีวา่สารตน้แบบทีอ่ยูร่ะหวา่ง
การศึกษา เพื่อจะนำาไปพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์ร่วมกับบริษัทผลิตยาต่อไป ผลงานวิจัย 
ดงักลา่วทำาใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม ่รวมทัง้ฐานขอ้มลูสารออกฤทธิจ์ากเชือ้รา สรา้งนกัวทิยาศาสตร์
ทางด้านเชื้อราและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซ่ึงมีคุณประโยชน์ 
ต่อวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล .

 เปน็บคุคลทีค่ดิด ีทำาด ีปฏบิตัตินทำาหนา้ทีด่ว้ยความเสียสละ มุง่มัน่ ทำาประโยชนใ์หก้บั
องค์กร ต่อนักศึกษา และผู้ร่วมงานอย่างมีไมตรีจิตอันบริสุทธิ์ ได้ทุ่มเทเวลาเพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความเป็นผู้นำา กล้าแสดงออก มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถวางแผนในการทำางาน 
อย่างเป็นระบบ ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิด และทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาทั้งระดับ
ปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา ผ่านกจิกรรมการเรยีนการสอน การวจิยั รวมถงึกจิกรรม การแขง่ขนั 
ดา้นเมคาทรอนกิสแ์ละหุน่ยนตม์าอยา่งตอ่เนือ่งยาวนาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กจิกรรมการแขง่ขนั 
ไดร้ว่มดำาเนนิการคน้ควา้ ใหค้ำาปรกึษา คำาแนะนำา อำานวยความสะดวก ชว่ยเหลอื จดัหาอปุกรณ ์
รวมถึงการทำาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันชั้นนำา เพื่อให้บรรลุกิจกรรม 
และให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาและองค์กรสูงสุด ทำาให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ .

 ด้านกิจการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ด้านกิจการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านการวิจัย  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร ์

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร ์
 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านการสอนและการวิจัย มีผลงานทางวิชาการ
เป็นท่ีประจักษ์ท้ังระดับชาติและนานาชาติ และเป็นที่ยอมรับทั้งในคณะวิทยาศาสตร์ และ 
หนว่ยงานภายนอก มผีลงานทีไ่ดร้บัรางวัลทัง้จากเวทรีะดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิเชน่ รางวลั
เชดิชเูกียรต ิSHIMADZU-CST Young Chemist Award 2017 จากสมาคมเคมแีหง่ประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ และรางวัลบุคลากรดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลจากการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ประกวดระดับชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีในกลุ่มด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
(สาขาวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสัช) รางวลัจากการสง่ผลงานวจัิยเขา้รว่มประกวด ระดบันานาชาต ิ
“Soul International Invention Fair” ประเทศเกาหลี เป็นต้น .
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 เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายโน ควัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำาประเทศไทย และคณะ เดินทางเยือน
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีโดยม ีผศ.ดร.นวิตั ิแกว้ประดบั อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ รศ.ดร.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ปริศวร์ 
ยิน้เสน คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์นายอนศุาสน ์สวุรรณมงคล สมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคณาจารย ์บุคลากร และนกัศกึษา
แผนกวิชาภาษาเกาหลี ให้การต้อนรับ
 ฯพณฯ นายโน ควัง-อลิ เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัเกาหลีประจำาประเทศไทย ไดร้ว่มพดูคุยกบัคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา เป็นต้น
 จากนั้นได้เข้าพบอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ฯพณฯ นายโน ควัง-อิล ได้พูด
คุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ และโอกาสในการศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี พร้อมทั้งได้กล่าว
ให้กำาลังใจนักศึกษาว่า ขอให้ทุกคนพยายามพัฒนาศักยภาพด้านภาษาเกาหลีเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
 ต่อจากนั้นคณะเอกอัครราชทูตฯ ได้รับชมการแสดงเทควันโด จากชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เป็นการปิดท้ายภารกิจเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี .

หลักสูตรที่เปิดสอน

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

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, 
ชีววิทยา,  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
 • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, 
พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล
การศึกษา

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท 
 • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน   
 •  (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
 • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
ภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
 • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู นักศึกษาที่เรียน 
ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพคร ู
หลังส�าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

  http://huso.pn.psu.ac.th/ โทร. 0 7333 1304  

ระดับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน 
(หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษามลายู, 
มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ ่น, 
ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
พัฒนาสังคม, ปรัชญาและศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  เศรษฐกิจอาเซียน
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ภูมิศาสตร์
 • (บริหารธุรกิจบัณฑิต)  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
 • (สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) สังคมสงเคราะห์

ระดับ ปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ภาษาไทย, การบริหารการพัฒนา

สังคม 

ระดับปริญญาเอก

 • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       http://www.sat.psu.ac.th/  โทร. 0 7333 1303  

ระดับปริญญาตรี
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง 
คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, 
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา,เคมีอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์, 
วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์การก�าหนดอาหาร

www.pn.psu.ac.thhttps://facebook.com/PSU.PattaniCampus/

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำาประเทศไทย 
เยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แนะให้นักศึกษาพัฒนา
ภาษาเกาหลีเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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หลักสูตรที่เปิดสอน

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

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, 
ชีววิทยา,  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
 • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, 
พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล
การศึกษา

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 •  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 •  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท 
 • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน   
 •  (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จิตวิทยา

ระดับปริญญาเอก
 • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, 
ภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
 • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู นักศึกษาที่เรียน 
ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพคร ู
หลังส�าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

  http://huso.pn.psu.ac.th/ โทร. 0 7333 1304  

ระดับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน 
(หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษามลายู, 
มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ ่น, 
ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, 
การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
พัฒนาสังคม, ปรัชญาและศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  เศรษฐกิจอาเซียน
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  ภูมิศาสตร์
 • (บริหารธุรกิจบัณฑิต)  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
 • (สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) สังคมสงเคราะห์

ระดับ ปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ภาษาไทย, การบริหารการพัฒนา

สังคม 

ระดับปริญญาเอก

 • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       http://www.sat.psu.ac.th/  โทร. 0 7333 1303  

ระดับปริญญาตรี
 • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง 
คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, 
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา,เคมีอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์, 
วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์การก�าหนดอาหาร

www.pn.psu.ac.thhttps://facebook.com/PSU.PattaniCampus/
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วารสารข่าวศรีตรัง เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ม.อ.ปัตตานี 
ที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
  ผู้อำานวยการกองธุรการ 
บรรณาธิการบริหาร 
  นายนวพงษ์  เพ็ชรอุไร 

บรรณาธิการข่าว 
 นางซูรียะห์ โลหะสัณห์ 
กองบรรณาธิการ 
 นางปารีด๊ะ หมันหลิน 
 นางสาวเบญจมาศ ฉุ้นประดับ 
 นางสาวฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา 
 กรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

เจ้าของ 
งานประชาสัมพันธ์ สำานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทร. 0-7331-2318  โทรสาร 0-7333-5128
E-mail :  pr.pattani@g.psu.ac.th
ออกแบบโดย งานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำานักวิทยบริการ 
 

ระดับปริญญาโท
	 •	 (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)	 เคมีประยุกต ์ , 	 เทคโนโลยี 
พอลิ เมอร ์ , 	 ฟ ิสิกส ์ประยุกต ์ , 	 วิธีวิทยาการวิจัย ,	 วิทยาศาสตร  ์
การอาหารและโภชนาการ,	 ชีววิทยาประยุกต์,	 เทคโนโลยีการประมง,	 
คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการอิสลาม  

    http:/www.cis.psu.ac.th/  โทร.	0	7333	1305	

ระดับปริญญาตรี
	 •		(ศิลปศาสตรบัณฑิต)	 อิสลามศึกษา,	 กฎหมายอิสลาม,	
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม,		ตะวันออกกลางศึกษา
							•		(ศึกษาศาสตรบัณฑิต)		การสอนอิสลามศึกษา
							•	(ศิลปศาสตรบัณฑิต)		อิสลามศึกษา		(หลักสูตรนานาชาติ)	

ระดับปริญญาโท
	 •	 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)	 อิสลามศึกษา,	 	 บริหารและจัดการ
อิสลาม

ระดับปริญญาเอก
							•		(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)			อิสลามศึกษา

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
	 ผลิตนัก เรียน ท่ีมีภาวะความเป ็นผู ้น� า 	 เป ็นคนดี	 คนเก ่ ง	 
มีจิตอาสา	มีคุณธรรมและด�ารงชีวิตตามวิถีอิสลาม

    คณะวิทยาการสื่อสาร   
     
    http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th  
      โทร.		0	7334	9692
ระดับปริญญาตรี
	 •	(นิเทศศาสตรบัณฑิต)		นิเทศศาสตร์
	 •	 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการ
	 •	 ( ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณฑิ ต ) 	 น วั ต ก ร ร ม ก า ร อ อ ก แ บ บ สื่ อ 
และการสร้างสรรค์สื่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

	http://finearts.pn.psu.ac.th/	โทร.	0	7331	3126

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
	 •	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	แขนงวิชาทัศนศิลป์,	แขนงวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป,์	แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)
	 •	ออกแบบประยุกต์ศิลป์	

คณะรัฐศาสตร ์   

ระดับปริญญาตรี
 •	(รัฐศาสตรบัณฑิต)	การปกครอง,	ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ, 
นโยบายสาธารณะ,	การปกครองท้องถิ่น

คณะพยาบาลศาสตร ์
  

http://nur.pn.psu.ac.th/2557/	โทร.	095-0279009
	 •	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ความเป็นนานาชาติ

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
 

	 1.	 ทุนการศึกษาทั่วไป
	 2.		ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 -		 เงินยืมเพื่อการศึกษา	 นักศึกษาสามารถยืมเงินวิทยาเขต 
ได้คราวละไม่เกิน		2,000	บาท
	 -		 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา	 รัฐบาลจัดต้ังกองทุนให้นักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมไม่เกิน	100,000	บาท	/	คน	/	ปี
		 3.	 ทุนเรียนฟรี	 250	 ทุน	 ทุนละ	 80,000	 บาทต่อปีการศึกษา 
จนจบหลักสูตร

	 	 •	(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)	เทคโนโลยีพอลิเมอร์,	วิธีวิทยาการวิจัย

http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/	โทร.	0	7331	2269

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 วิทยาเขตป ัตตานี 	 นอกจาก 
จะเป ็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยกลุ ่มคนที่มีหลายเช้ือชาต	ิ 
ศาสนา	 และประเพณีปฏิบัติแล ้ว	 ป ัจจุบัน ยังมี นักศึกษาต ่างชาติ 
กว่า	 100	 คน	 จากทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 แอฟริกา	 กว่า	 18	 ประเทศ	 อาท	ิ
นักศึกษา	จากประเทศมาเลเซีย	กัมพูชา	เวียดนาม	จีน	อินเดีย	กีนี	ตูนีเซีย	
กานา	เนปาล	ภูฏาน	อียิปต์	ซูดาน		โซมาเลีย	รัฐเซีย	และโมร็อกโก	เป็นต้น	
เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี	ถึงระดับปริญญาเอก


