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สาร จาก อธิการบดีกิตติคุณ
 ขอ แสดง ความ ยนิด ีกบั นกัศกึษา ทกุ คน ที ่ได ้ตดัสนิ ใจ เลอืก เขา้ มา เรยีน ที ่มหาวทิยาลยั หาดใหญ ่แหง่ นี ้เพราะ นอกจาก จะ เปน็ สถาบนั อดุมศกึษา ที ่ม ีมาตรฐาน 

เท่า เทียม กับ สถาบัน อุดมศึกษา ของ รัฐ และ เอกชน ชั้น นำา แล้ว มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ยัง มุ่ง เน้น เป็น พิเศษ ใน การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ เพื่อ ให้ บัณฑิต ที่ สำาเร็จ ออก ไป 
เป็น ผู้ ที่ “รู้คิดรู้ธรรมรู้สำาเร็จ” สำาหรับ สังคม แห่ง การ เปลี่ยนแปลง ของ โลก ที่ ไร้ พรมแดน ทั้ง ใน ปัจจุบัน และ อนาคต  ตาม ปณิธาน และ วิสัย ทัศน์ที่ ได้ กำาหนด ไว้ ใน การ
ดำาเนิน งาน ตาม ภารกิจ ของ มหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ดำาเนิน งาน อย่าง ครบ วงจร และ ต่อ เนื่อง เริ่ม ตั้งแต่ การ ประชาสัมพันธ์ แนะแนว การ รับ สมัคร การ สอบ คัด เลือก การ ลงทะเบียน 
การ ปฐมนิเทศ การ ให้ คำา ปรึกษา การ บริการ วางแผน ชีวิต สำาหรับ อนาคต การ บริการ ทุน อุดหนุน-กู้ ยืม การ บริการ และ ประกัน สุขภาพ การ ให้สวัสดิการ และ สิ่ง อำานวย 
ความ สะดวก ต่างๆ การ จัดการ เรียน การ สอน โดย เน้น ผู้ เรียน เป็น ศูนย์กลาง และ การ เรียน รู้ แบบ มี ส่วน ร่วม กับ ชุมชน การ ส่ง เสริม ให้ นักศึกษา ทุก คน มี ส่วน ใน การ ทำา 
กิจกรรมทั้ง ภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัย การ เสริม ความ รู้ และ การ พัฒนา ตนเอง การ เทียบ โอน รายวิชา การ ประกันคุณภาพ การ ศึกษา การ มัชฌิม นิเทศ การ
ฝึกงาน การปฏิบัติสหกิจศึกษา การ ปัจฉิม นิเทศ การ ประสาท ปริญญา ไป จนถึง การ ติดตาม และ การ สร้าง ความ สัมพันธ์ ท่ี แนบ แน่น กับ ศิษย์ เก่า ทุก ๆ คน ซึ่ง ใน หลาย  
ขั้น ตอน มี การนำา เทคโนโลยี และ เครือ ข่าย ข้อมูล ข่าวสาร ที่ ทัน สมัย มา ใช้ เพื่อ ให้การ ดำาเนิน งาน มี ประสิทธิภาพ และ มี ประสิทธิผล มาก ที่สุด

 นอกจาก นั้น มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ยัง มี แผน อนาคต ที่ ชัดเจน คือ จะ มี การ จัด ตั้ง คณะ ต่างๆ ใน ระดับ ปริญญา ตรี เพิ่ม ขึ้น เปิด หลักสูตร ระดับปริญญา โท 
ปริญญาเอก เพ่ิม เติม ใน สาขา วิชาท่ี ประเทศ ขาด กำาลัง คนไป พร้อมๆ กับ การ ขยาย ตัว ของ มหาวิทยาลัย ต่อ ไป อย่าง ไม่ หยุด ย้ัง นอกจาก นั้น มหาวิทยาลัย ยัง มี แผนที่ จะ 
พัฒนา ให้ ไป สู่ ระดับ นานาชาติ และ เป็น มหาวิทยาลัย เอกชน ชั้น นำา อย่าง รวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น

 ใน ฐานะ ที่ นักศึกษา ได้ เข้า มา เป็น ส่วน หนึ่ง ของ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ แล้ว ขอ ให้ ตระหนัก ไว้ ตลอด เวลา ว่า “หน้าที่ ความ รับ ผิด ชอบ  และ บทบาท ของ 
นักศึกษา คือ อะไร จะ ใช้ สิ่ง อำานวย ความ สะดวก บริการ และ กิจกรรม ต่างๆ ที่ มหาวิทยาลัย จัด ให้ เพื่อ การ เรียน รู้และ พัฒนา ตนเอง ไป ใน ทาง ที่ เจริญ งอกงาม ให้ เต็ม 
ที่ ได้ อย่างไร” ต่อ จาก นั้น ขอ ให้ พยายาม ตักตวง ความ รู้ ประสบการณ์ อุดมการณ์ และ สิ่ง ที่ มี ความ หมาย สำาหรับ ชีวิต ที่ ตนเอง กำาลัง แสวงหา ผ่าน กระบวนการ 
กลั่น กรอง อัน ชาญ ฉลาด สร้าง สม แต่ สิ่ง ดี งาม และ ตัด สิ่ง ที่ เป็น พิษ เป็น ภัย ออก ไป จาก คลัง สมอง ของ ตนเอง และ บังคับ ตนเอง ให้ ได้ เพื่อ นำา ชีวิต ของ ตนเอง ไป สู่  
ความ เป็น “คน เก่ง คน ดี และ คน ที่ มี ความ สุข” ต่อ ไป

 เมื่อ เป็น เช่น นี้ ผม จึง มี ความ มั่นใจ เป็น อย่าง ยิ่ง ว่า มาตรฐาน ของ ผู้ สำาเร็จ การ ศึกษาจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะ ต้อง เป็น “บัณฑิต ระดับ ห้า ดาว (*****) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) อย่างแน่นอน”

 
 

(รอง ศาสตราจารย์ ดร.วัน  เดช พิชัย)
อธิการบดีกิตติคุณ
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