
บัณฑิตที่พงึประสงค์ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา  คร้ังท่ี 3/2539  เม่ือวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2539 และการประชุมสภาวิชาการคร้ังท่ี 1 (1/2539) เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2539  เห็นชอบใหก้ าหนด
คุณลกัษณะบณัฑิตเป็น 3 ด้านไดแ้ก่  ดา้นทกัษะพื้นฐาน  ดา้นความสามารถทางวิชาชีพและความสามารถทาง
สังคม  การก าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตดังกล่าว ได้ค  านึงถึงคุณลกัษณะพื้นฐานในความเป็นทอ้งถ่ิน  และ
น ากระแสพระราชด ารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ท่ีว่า “ขอให้ถือ
ประโยชน์ส่วนตวัเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” มาประกอบการพิจารณาก าหนด
คุณลกัษณะบณัฑิตทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ 

1.   ดา้นทกัษะพื้นฐาน (Foundation Skills) ประกอบดว้ย 
1.1 มีทกัษะในการคิดสร้างสรรค ์ (Thinking Skills) 
1.2 มีทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills)  หมายถึง  การอ่าน การเขียน การฟัง  

การพดูและการสรุป เนน้ภาษาต่างประเทศ 
1.3 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  (Computer Competence) และมีทกัษะในการล าดบั

ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ 
1.4 มีทกัษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเขา้ใจสารสนเทศ (Information Literacy) 
1.5 มีทกัษะในการจดัการ (Management Skills)  
1.6 มีทกัษะในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
1.7 มีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 
1.8 มีความสามารถในการด ารงชีวิตอยา่งท่ีตนเองและผูอ่ื้นมีความสุข 

2.  ดา้นวิชาชีพ 
2.1 มหาวิทยาลยัใหแ้ต่ละคณะพิจารณาก าหนดตามความเหมาะสมของวิชาชีพ 

3.  ดา้นสังคม 
3.1 มีวินยัและปฏิบติัตามกติกาของสังคม 
3.2 มีความรับผดิชอบ 
3.3 มีความสามารถท่ีจะรับผดิชอบตามพนัธกิจขององคก์าร 
3.4 มีความสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
3.5 มีความห่วงใยและเสียสละเพื่อสงัคม  
3.6 มีความเขา้ใจในวิถีชีวิตในชนบท 
3.7 มีทกัษะในการแสดงความคิดเห็น 
3.8 มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
จากคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้นดงักล่าว มหาวิทยาลยัไดใ้ห้แต่ละคณะน าไป

พิจารณาเพื่อปรับใชเ้องเป็นของคณะ  
 



คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคร์ะดบับณัฑิตศึกษาปีการศึกษา 2545  ซ่ึงทางมหาวิทยาลยั  
สงขลานครินทร์ (2544)  ไดก้ าหนดดงัน้ี 

1.  มีทกัษะในการส่ือสาร 
2.  มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
3.  มีทกัษะในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์และประยกุตใ์ช ้
4.  มีทกัษะในการจดัการ 
5.  มีความสนใจใฝ่รู้ 
6.  มีความรู้และทกัษะในการวิจยั 
7.  มีความเป็นเลิศและความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 
8.  มีความสามารถในการสร้างงาน 
9.  มีจิตส านึกในการพฒันางาน 
10.  มีความสามารถผลิตงานวิชาการ 
11.  มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
12.  มีวินยัในตนเอง  มีความรับผดิชอบ 
13.  มีจิตสาธารณะ  โดยเลง็เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
เพื่อให้การจดับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ทิศทางท่ีชดัเจน ตรงตามวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัและไดบุ้คลากรท่ีเป็นประโยชน์ตามความตอ้งการของ
สังคมและประเทศชาติ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นควรก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตในระดับ
บณัฑิตศึกษาซ่ึงทางมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2546) ไดก้ าหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นปีการศึกษา 
2546 ดงัต่อไปน้ี 

1.  คุณลกัษณะพื้นฐาน 
 1.1  มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้ 
 1.2  มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลท่ีเหมาะสม มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นวิชาการ 
 1.3  มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

โดยเนน้ศกัยภาพการใชภ้าษาองักฤษในการศึกษาคน้ควา้ 
 1.4  มีความสามาระในการบริหารจดัการ 
2.  คุณลกัษณะทางสังคม 
 2.1  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม มีวินยัในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจ

ท่ีหน่ึงตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก  สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงในสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 

 2.2  มีภาวะผูน้ า มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  มีมนุษยสัมพนัธ์  สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ สามารถแกปั้ญหาและด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จ 

3.  คุณลกัษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ 
 3.1  มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ  
 3.2  มีศกัยภาพในการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา

ดว้ยตนเองหรือจากการคน้ควา้วิจยั และน าไปประยกุตใ์นการพฒันางานอาชีพของตนได ้
 3.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม 



 
 
 

 
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

 ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คือ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 
ภาษาอังกฤษ Integrity Wisdom Social engagement  ค าย่อ I-WiSe   
 

  เพ่ือให้เกิดการด าเนินการปลูกฝังอัตลักษณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความ
ร่วมมือให้ผู้บริหารทุกวิทยาเขต คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน ด าเนินการขับเคลื่อนโดยก าหนด 
แนวทางการด าเนินการอย่างชัดเจน  เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย โดยถือแนวปฏิบัติ  ดังนี้  
  1. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร
ทราบถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้อยู่ในจิตวิญญาณของชาวสงขลานครินทร์ 
  2.  ปลูกฝังให้นักศึกษาทราบถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมรับน้อง กิจกรรม 
วันไหว้ครู และอ่ืนๆ ทั้งท่ีจัดโดยวิทยาเขต คณะ ภาควิชา 
  3. บูรณาการอัตลักษณ์บางคุณลักษณะเข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยให้ก าหนด
เป้าหมาย และวิธีการด าเนินการทีช่ัดเจน 
  4. บูรณาการการสร้างให้เกิดอัตลักษณ์บางคุณลักษณะ เช่น  ความซื่อสัตย์มีวินัย และ 
จิตสาธารณะเข้ากับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

----------------------------- 
 



 

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์
ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพ่ือให้เป็นก าลัง
หลักของสังคม  และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง    

 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตาม
แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา 
จากความต้องการของผู้เรียน  ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง 
ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนา
คือการเปลี่ยนแปลง  การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต  
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถ
ตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) 
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  (Problem-based Learning) การใช้
โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service 
Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

   
------------------------------------ 


