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คํานํา
ในแตละปมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนนักวิจัย อาจารย พนักงาน ตลอดจนหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ จากสถาบัน องคกร หนวยงานตางๆ ทั้งจากตางประเทศ ในประเทศ
ตลอดจนในมหาวิทยาลัยเอง ผูที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติทงั้ หลาย หนวยงานแตละหนวยของมหาวิทยาลัยตางก็ไดจัดงาน
ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ไดสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยขึ้น เชน สํานักวิจัยและพัฒนา รวมกับ บัณฑิต
วิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร รวมกันจัดงาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.” ขึ้น เพื่อ
เชิดชูนักวิจัยที่ไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี จัดงาน “วันเชิดชูครู
สงขลานครินทร” ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณครูดีเดนของคณะตางๆ ครูอันเปนที่รัก ชื่นชม และศรัทธาของนักศึกษา
และสํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี จัดงาน “เวทีคุณภาพ” ขึ้น เพื่อนําเสนอผลงานทีม่ ีแนวปฏิบตั ิทเี่ ปนเลิศ
(Best Practice) ที่หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดสรางสรรคขึ้น
มหาวิทยาลัยเห็นวางานทั้ง 3 ที่หนวยงานดังกลาวไดจัดขึ้นมานั้น ลวนเปนงานที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพบุคลากร
และหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่ไดสรางคุณคาดานตางๆ ใหกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควร
ใหจัดงานทั้ง 3 งานเขาดวยกัน ในชื่องานวา “วันแหงคุณคาสงขลานครินทร A PSU DAY OF PRIDE” โดยจัดใน
ปนี้เปนครั้งที่ 1 มีหนวยงานที่รวมจัด ประกอบดวย สํานักวิจัยและพัฒนา กองบริการการศึกษา สํานักงานประกัน
คุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร และศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
ในสูจิบัตรนี้ไดรวบรวมผลงานตางๆ ที่นักวิจัย อาจารย หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดสรางคุณคาใหกับ
มหาวิทยาลัยในป 2556 เพือ่ บันทึกใหเปนเกียรติประวัติ และเปนฐานขอมูลวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป

บรรณาธิการ
สิงหาคม 2557
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กําหนดการจัดงาน

“วันแหงคุณคาสงขลานครินทร” (A PSU DAY OF PRIDE 2014)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2557
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.15–15.30 น.
ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
………………………………………………

ภาคเชา
เวลา 08.15-09.15 น.
เวลา 09.15-09.20 น.

เวลา 09.20-09.30 น.

เวลา 09.30-11.30 น.

เวลา 11.30-12.30 น.
เวลา 12.30-13.00 น.

ภาคบาย
เวลา 13.00-15.30 น.

เวลา 15.30 น.
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ลงทะเบียน/ชมวีดทิ ศั นผลงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และชมนิทรรศการ
กลาวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝา ยระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
กลาวเปดงาน
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เสวนา “คุณคาของ ม.อ.ตอสังคม” โดย
1. รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ภารกิจของมหาวิทยาลัยทีต่ อบสนองตอสังคม”
2. ศาสตราจารย นพ.จรัส สุวรรณเวลา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“มุมมองการพัฒนาดานการศึกษา”
3. นายสัตวแพทยสทิ ธิศักดิ์ เหมืองสิน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
“มุมมองการพัฒนาดานการวิจยั ”
4. นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตําบลปริก
“มุมมองการพัฒนาดานชุมชน”
ดําเนินรายการโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน ชูโต
แขกผูม เี กียรติรว มรับประทานอาหาร
ชมนิทรรศการ

พิธีมอบเกียรติบตั รและโลรางวัล
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปดงาน
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2013 PSU Researcher Grand Slam
รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
1. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ป 2552
2. รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหม ประจําป พ.ศ. 2553
จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
3. รางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award
สาขา Agricultural Sciences & Technology จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานจัดทําฐานขอมูลอางอิงสากล Scopus
4. รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2554 รางวัลระดับดี
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)
5. รางวัลชมเชย รางวัลความคิดริเริม่ ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน (STISA)
ครัง้ ที่ 5 ประจําป 2555 จากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย(สวคท.)
รวมกับ บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
6. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ป 2555
7. นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2556
8. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน TTF AWARD ดานสิง่ แวดลอมและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ประจําป 2556 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
9. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ป 2556
หมายเหตุ
รางวัล PSU Researcher Grand Slam เปนรางวัลที่มอบใหกับนักวิจัยที่ไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในงาน
วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. 5 ป ติดตอกัน โดยเปนนักวิจัยทีม่ ีผลงานในประเภทดังตอไปนี้
1. เปนนักวิจยั ทีไ่ ดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
2. เปนนักวิจัยตัวอยาง หรือมีผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยดีเดนของคณะ
3. เปนนักวิจัยทีม่ ผี ลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
4. เปนนักวิจัยที่มีผลงานไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
5. เปนนักวิจยั ทีไ่ ดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร
6. เปนนักวิจัยทีไ่ ดรับรางวัลผลงานวิจัยทีม่ ีประโยชนตอชุมชน
7. เปนนักวิจัยที่คน พบสิง่ ใหมของโลกหรือสิง่ มีชีวติ ใหมของโลก
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2556
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นักวิจยั ทีผ
่ ลงานวิจยั ไดรบั รางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2556
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล

ดร.กอบกาญจน ภิญโญมารค
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มโนทัศนเรือ่ งนิพพานในบทกวีนพิ นธของอังคาร กัลยาณพงศ
รางวัลสภาวิจยั แหงชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2556 รางวัลระดับดีเดน
สาขาปรัชญา
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
23 มิถุนายน 2557 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2557
ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารยกําพล ประทีปชัยกูร
1. ดร.กฤช สมนึก
2. นายนิยม พรหมรัตน
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนือ่ งจากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดไขมันอิสระดวย
คลืน่ อัลตราโซนิค
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนโครงการ “คายนักประดิษฐรนุ ใหม” รางวัลชนะเลิศ ประเภท
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุม เรือ่ งที่ 2 สิง่ ประดิษฐเพื่อการอนุรักษสงิ่ แวดลอมและ
พลังงานทางเลือก
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
5 กุมภาพันธ 2556 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2556
ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

3. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

อาจารยจฬุ ารัตน ชุมนวล
คณะวิทยาศาสตร
การเปรียบเทียบความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอํานาจของการทดสอบความแปรปรวน
ประชากร 1 กลุม ระหวางสถิติทดสอบมาตรฐานและสถิติทดสอบที่อาศัยการแจกแจง
โดยประมาณแบบไค-สแควรของ -2ln
ไดรับรางวัล
รางวัลบทความวิจัยดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2556 ระดับชาติ
สาขาสถิติประยุกต รางวัลชมเชย
หนวยงานที่มอบรางวัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วัน/สถานที่
1 เมษายน 2556 เนือ่ งในวันคลายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ครบรอบ 47 ป
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4. นักวิจัย
นักศึกษา

อาจารยชลิตา หิรญ
ั สุข
1. นายมุนจั กลคีรรี ัตนา
2. นายขจรศักดิ์ วาทีกานท
3. นายณวรรธ สุวรรณอินทร
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดรับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันหุนยนต TPA PLC COMPETITION 2013 หุนยนตเปาบิน
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ )
วัน/สถานที่
19 พฤษภาคม 2556 เดอะมอลล บางกะป

5. นักวิจัย

1. อาจารยชาวดี งวนสน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
2. อาจารยโอปอร ชัยสงาพงษ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. รองศาสตราจารย นพ.บุญสน ตั้งตระกูลวานิช คณะแพทยศาสตร
4. ผูช วยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คณะแพทยศาสตร
5. นางมานี หาทรัพย
คณะแพทยศาสตร
6. ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
คณะทันตแพทยศาสตร
7. ดร.สุพชั รินทร พิวฒ
ั น
คณะทันตแพทยศาสตร
8. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร
9. รองศาสตราจารย ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนท คณะวิศวกรรมศาสตร
10. รองศาสตราจารย ดร.วิริยะ ทองเรือง
คณะวิศวกรรมศาสตร
11. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.นิคม สุวรรณวร
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
PSU CELL นวัตกรรมดานการแพทยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดรับรางวัล
รางวัล Gold Award จากนายกรัฐมนตรี
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
23-27 สิงหาคม 2556 งานมหกรรมวิจัยแหงชาติ ประจําป 2556
(Thailand Research Expo 2013) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
และบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

6. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
Prof. Dr. David H. Staelin จาก Massachusetts Institute of Technology, USA.
โครงการจัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตรระบบโลกและการจัดการ
ภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND)
การพัฒนาอัลกอริทมึ ประมาณคาหยาดน้ําฟาทัว่ โลกสําหรับดาวเทียมมิลลิมเิ ตอรเวฟ
แบบพาสซีฟ
รางวัลสภาวิจยั แหงชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2556 รางวัลระดับดีเดน
สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจยั
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หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
23 มิถุนายน 2557 ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
7. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
ดร.อังกูร ภิญโญมารค
คณะวิศวกรรมศาสตร
การลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟากลามเนือ้ และการหาลักษณะเดนทีเ่ หมาะสม
สําหรับการจําแนกรูปแบบการเคลือ่ นไหวของแขนทอนลาง
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2556 รางวัลระดับดี
สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจยั
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
23 มิถุนายน 2557 ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

8. นักวิจัย
นักศึกษา

ผูช วยศาสตราจารยเถกิง วงศศิริโชติ
1. นางสาวมูณีเราะห มะนุง
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสกุล
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
แอปพลิเคชันคํานวณเวลาละหมาดพรอมระบุทศิ กิบลัตบนอุปกรณเคลือ่ นที่
ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด
ไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมแหงประเทศไทย (นวท.) ครัง้ ที่ 13 พ.ศ. 2556
ในระดับปริญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
วัน/สถานที่
โครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 13 (พ.ศ. 2556)

9. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร บุญมี
1. ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิวฒ
ั น พิชญากร
2. นางพิไลวรรณ ประพฤติ
3. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ บรมธนรัตน (ถึงแกกรรม)
หนวยงาน
คณะเภสัชศาสตร
ชือ่ ผลงาน
การประยุกตใชแปงสาคูในทางเครือ่ งสําอาง
ไดรับรางวัล
ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสคู วามเปนเลิศ”ประจําป 2556
หนวยงานที่มอบรางวัล คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่ สารและโทรคมนาคม วุฒสิ ภา
วัน/สถานที่
2 กันยายน 2556 หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพฯ
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10. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
นายปวริศร ฤทธิเ์ มธี
คณะวิศวกรรมศาสตร
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันออกแบบและสรางหุนยนตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6 RDC
2013
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
วัน/สถานที่
23 พฤษภาคม 2556 ศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา กรุงเทพฯ

11. นักวิจัย
นักศึกษา

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.พิชญา ตัณฑัยย
1. นายวงศปติ หวังสันติ
2. นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ
3. นายยศชนินทร ศศิวรรธน
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ระบบตรวจตราฮอวคอาย
ไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2 โปรแกรมเพือ่ การประยุกตใชงานสําหรับลินกุ ซ
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
วัน/สถานที่
12-14 กุมภาพันธ 2556 โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 15 (NSC 2013) หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza รัชโยธิน กรุงเทพฯ

12. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
คณะวิทยาศาสตร
วัสดุคอมโพสิทของทอนาโนคารบอนและครัยโอเจล: ตัวดูดซับราคาประหยัดชนิดใหม
สําหรับการวิเคราะหสารพิษ
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2556
ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
5 กุมภาพันธ 2556 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2556
ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

13. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
คณะวิทยาศาสตร
การวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสคู วามเปนเลิศ”ประจําป 2556
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่ สารและโทรคมนาคม วุฒสิ ภา
2 กันยายน 2556 หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพฯ
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14. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริ ามัยกุล
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
1. นางสาวนันทิกานต กลาเวช
2. นางสาวเกวลี ภาระบุญ
หนวยงาน
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
ชือ่ ผลงาน
Determination of methamphetamine using smart phone application (app)
ไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย การประกวดโครงการความคิดริเริม่ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน ครั้งที่ 6
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย รวมกับบริษทั เอสซีจี เคมีคอลส
จํากัด บริษทั ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (สนช.)
วัน/สถานที่
6 มิถุนายน 2556 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ

15. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริ ามัยกุล
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
1. นายพีระพงศ กําไล
2. นางสาวกฤติกา ระเหม
หนวยงาน
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
ชือ่ ผลงาน
ชุดโพลีเมอรตรวจวัดเหล็กในน้ําทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ราคาถูก
ไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย การประกวดโครงการความคิดริเริม่ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน ครั้งที่ 6
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย รวมกับบริษทั เอสซีจี เคมีคอลส
จํากัด บริษทั ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (สนช.)
วัน/สถานที่
6 มิถุนายน 2556 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ

16. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

8|

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

รองศาสตราจารย ดร.ศศิธร พุมดวง
คณะพยาบาลศาสตร
พยาบาลดีเดน สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ประจําป 2556
สภาการพยาบาล
เขารับประทานรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

17. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

อาจารย ดร.สมพร ชวยอารีย
นายรอมือลี บือซา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การวิเคราะหการเคลือ่ นทีข่ องกลุม เมฆ และทิศทางพายุโดยวิธกี ารออพติคัลโฟลว
รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพือ่ งานการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
12-14 กุมภาพันธ 2556 โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza
รัชโยธิน กรุงเทพฯ

18. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล

รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
การปรับปรุงสมบัติของยาง: หลักการวิธีการ และการใชงาน
รางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน TTF AWARD ดานสิง่ แวดลอมและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ประจําป 2556
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย

19. นักวิจยั
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.สายัณห สดุดี
นายเจษฎา โสภารัตน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือ่ งประเมินการเจริญเติบโตและความยาวของรากพืชเพือ่ สงเสริมการเพิม่ ผลผลิตของ
พืชเศรษฐกิจ
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คนโครงการ “คายนักประดิษฐรนุ ใหม” ในงานวันนักประดิษฐ
ประจําป 2556 รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุม เรื่องที่ 1
สิง่ ประดิษฐเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

20. นักวิจัย
นักศึกษา

ผูช วยศาสตราจารยสาวิตร ตัณฑนุช
1. นางสาวธนาภรณ ลิขิตเจริญกุล
2. นางสาวฤทัยชนนี ตันติวิท
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2 การแขงขันประกอบวงจรอิเล็อทรอนิกส ครั้งที่ 12
(Youth Electronics Ciruit Contest : YECC 2013)
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
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วัน/สถานที่

21. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

14 กุมภาพันธ 2556 การแขงขันประกอบวงจรอิเล็อทรอนิกส ครัง้ ที่ 12
(Youth Electronics Ciruit Contest : YECC 2013) หอประชุมมหิศร
อาคารเอสซีบีพารค ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กทม.
ผูช วยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะแพทยศาสตร
A-knife มีดผาตัดนิ้วล็อค
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจําป 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ดานสังคม
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
5 ตุลาคม 2556 โรงแรมเซ็ลทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ

22. นักวิจัย
นักศึกษา

อาจารยสธุ น แซวอง
1. นายปกรณ นกแกว
2. นางสาวปรียานุช สุปรียล ีลา
3. นางสาวกชมน กาญจนจันทร
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
คารบอนคุง ไลฟ
ไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย แอพลิเคชัน่ ออนไลนเพื่อสิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืน (Environment App Contest)
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
วัน/สถานที่
12-14 กุมภาพันธ 2556 โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza
รัชโยธิน กรุงเทพฯ

23. นักวิจัย
นักศึกษา

อาจารยสธุ น แซวอง
1. นายธีระสัณฑ ตนทองคํา
2. นายพลเดช อัษณางคกรชัย
3. นายติณณภพ แรดบี ุก
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ขาจะวิง่ สงสาสนจนถึงกรุงศรี
ไดรับรางวัล
รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
วัน/สถานที่
12-14 กุมภาพันธ 2556 โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza
รัชโยธิน กรุงเทพฯ
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24. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ผูช วยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศริ ิ
คณะแพทยศาสตร
อุปกรณชวยผาตัดแผลเล็กพังผืดรัดเสนประสาทขอมือ
ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสคู วามเปนเลิศ”ประจําป 2556
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่ สารและโทรคมนาคม วุฒสิ ภา
2 กันยายน 2556 หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพฯ

25. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

นางสุวชา อุปถัมชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร
ผลงานดีเดนคิดคนสิง่ ประดิษฐทใี่ ชสําหรับดันจมูกผูป ว ยปากแหวงเพดานโหว ลักษณะ
เครื่องมือใชสําหรับดันจมูกผูป ว ยไมใหยบุ ไปตามแรงดึงของริมฝปาก สามารถมีรสู ําหรับ
หายใจได (PSU NASAL NAM)
ไดรับรางวัล
ขาราชการพลเรือนดีเดน พ.ศ. 2556
หนวยงานที่มอบรางวัล กระทรวงศึกษาธิการ
วัน/สถานที่
ป 2556 คุรุสภา กรุงเทพฯ

26. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล

ผูช วยศาสตราจารย ดร.เอกรินทร สังขทอง
คณะศึกษาศาสตร
การศึกษาเพือ่ อนาคตประเทศไทย
รางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยดีเดนการประชุมทางวิชาการ
การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วัน/สถานที่
24 มิถุนายน 2556 การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15

27. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
รางวัลบุคคลตัวอยางแหงป ประจําป 2556 สาขาวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน “รางวัลไทย”
1 พฤศจิกายน 2556 ศูนยประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ

28. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารยกําพล ประทีปชัยกูร
1. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
2. ดร.กฤช สมนึก
3. นายนิยม พรหมรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร

หนวยงาน
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ชือ่ ผลงาน

Two-Stage Continuous Process of Methyl Ester Production from High Free
Fatty Acid Mixed Crude Palm Oil Using Static Mixer Coupled with
High-Intensity of Ultrasound
ไดรับรางวัล
Gold Prize สาขา Mechanics/Machines
หนวยงานที่มอบรางวัล Korea Invention Promotion Association, KIPA
วัน/สถานที่
November 29 - December 2, 2013 Seoul International Invention Fair (SIIF)
2013 Seoul, Korea
29. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. รองศาสตราจารยบุญเจริญ วงศกิตติศึกษา
3. รองศาสตราจารย ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
4. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
5. ดร.อาภรณ นุม นวม
6. ผูช ว ยศาสตราจารยพรรณี อัศวตรีรตั นกุล
7. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
8. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชิตนนท บูรณชัย
9. ดร.สุภาพร ดาวัลย
10. ดร.สุชีรา ธนนิมติ ร
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
Real time capacitive affinity sensor system
ไดรับรางวัล
Gold Prize
หนวยงานที่มอบรางวัล Korea Invention Promotion Association, KIPA
วัน/สถานที่
November 29 - December 2, 2013 Seoul International Invention Fair (SIIF)
2013 Seoul, Korea

30. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
3. ดร.ภมรรัตน เกือ้ เสง
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
Novel cost-effective sorbent for toxic chemicals analysis
ไดรับรางวัล
Gold Prize
หนวยงานที่มอบรางวัล Korea Invention Promotion Association, KIPA
วัน/สถานที่
November 29 - December 2, 2013 Seoul International Invention Fair (SIIF)
2013 Seoul, Korea
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31. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ผูช วยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศริ ิ
คณะแพทยศาสตร
MiniSure (ชุดอุปกรณผาตัดพังผืดรัดเสนประสาทขอมือ: PSU-CTR)
Gold Medal
Inventions Geneva Salon International des Inventions Genve
April 12, 2013 the 41st International Exhibition of Inventionsof Geneva
Geneva, Switzerland

32. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
3. ผูช ว ยศาสตราจารยอดุลย เทีย่ งจรรยา
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
Zinc field test kit
ไดรับรางวัล
Silver Prize
หนวยงานที่มอบรางวัล Korea Invention Promotion Association, KIPA
วัน/สถานที่
November 29 - December 2, 2013 Seoul International Invention Fair (SIIF)
2013 Seoul, Korea

33. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
นายอุกฤษฏ ชํามริ
คณะวิศวกรรมศาสตร
อุปกรณขาเทียมชนิดพิเศษ
Silver Medal
Inventions Geneva Salon International des Inventions Genve
April 12, 2013 the 41st International Exhibition of Inventions of Geneva
Geneva, Switzerland

34. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ผูช วยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศริ ิ
คณะแพทยศาสตร
Smile feet (แผนรองรองเทาเพื่อสุขภาพ)
Silver Medal
Inventions Geneva Salon International des Inventions Genve
April 12, 2013 the 41st International Exhibition of Inventionsof Geneva
Geneva, Switzerland
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35. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ผูช วยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศริ ิ
คณะแพทยศาสตร
Plaque de mouvement pour coudes
Bronze Medal
Inventions Geneva Salon International des Inventions Genve
April 12, 2013 the 41st International Exhibition of Inventionsof Geneva
Geneva, Switzerland

36.นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
3. ผูช ว ยศาสตราจารยอดุลย เทีย่ งจรรยา
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
Zinc field test kit
ไดรับรางวัล
Special Prize จากประเทศไตหวัน เปนรางวัลที่ตางชาติมอบใหกบั ผลงานวิจยั ที่มี
ลักษณะโดดเดน นาสนใจ
หนวยงานที่มอบรางวัล Korea Invention Promotion Association, KIPA
วัน/สถานที่
November 29 - December 2, 2013 Seoul International Invention Fair (SIIF)
2013 Seoul, Korea

37. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่
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ผูช วยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศริ ิ
คณะแพทยศาสตร
รางวัลพิเศษ Special Prize
สมาคมนักประดิษฐเกาหลี: Korea Invention Promotion Association (KIPA)
April 10-14, 2013 the 41st International Exhibition of Inventionsof Geneva
Geneva, Switzerland

ผลงานดีเดนสาขาการวิจัย
และสาขาการประดิษฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2556
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ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการวิจัย
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2556
นักวิจัย
ศาสตราจารย ดร.ครองชัย หัตถา
หนวยงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ประวัติศาสตรปตตานีสมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง

ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2556
นักวิจัย
รองศาสตราจารยกําพล ประทีปชัยกูร
นักวิจัยรวม .
1. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
2. ดร.กฤช สมนึก
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนือ่ งจากน้าํ มันปาลมดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงดวยทอผสมรวมกับคลืน่ อัลตราโซนิค

ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการประดิษฐ
ประจําป 2556
นักวิจัย
ผูช วยศาสตราจารยดรุณี ผองสุวรรณ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
เซรามิกเมมเบรนเพือ่ การกรอง
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รางวัลผลงานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชนตอชุมชน ประจําป 2556
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล

ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
ดร.สุพชั รินทร พิวฒ
ั น
คณะทันตแพทยศาสตร
การพัฒนาโพรไบโอติกแลกโตแบซิลลัสพาราเคซิอิเอสดีหนึง่ เพือ่ ใชปอ งกันฟนผุ
รางวัลยอดเยีย่ ม ผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอ ชุมชน ประจําป 2556

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน
1. ดร.รัตนา จริยาบูรณ
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.จันทิมา ชัง่ สิรพิ ร
3. นายธีรภัทร ตันกุลโรจน
4. นายอิสรินทร มะหมัด
5. นางสาวจุฬาสินี ศรีสวัสดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร
การบําบัดกลิน่ จากการอบยางในอุตสาหกรรมยางแทง
รางวัลทั่วไป ผลงานวิจัยที่มปี ระโยชนตอชุมชน ประจําป 2556

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล

รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ดร.ภาณุพงศ พุทธรักษ
คณะเภสัชศาสตร
กรรมวิธกี ารเตรียมสารสกัดบัวบกทีม่ สี ารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนปริมาณสูง
รางวัลทั่วไป ผลงานวิจัยที่มปี ระโยชนตอชุมชน ประจําป 2556

4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
1. ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์
2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะนุช จิตตนูนท
3. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ หนูแกว
4. ดร.อาภรณทิพย บัวเพ็ชร
5. อาจารยณฐั ยา เชิงฉลาด
6. รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา เชาวลิต (ที่ปรึกษา)
คณะพยาบาลศาสตร
โครงการสรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถิน่ ในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป: พืน้ ทีภ่ าคใต
รางวัลทั่วไป ผลงานวิจัยที่มปี ระโยชนตอชุมชน ประจําป 2556

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
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รางวัลนวัตกรรม
สงขลานครินทร ประจําป 2556
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556
ระดับปริญญาตรี
1. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

2. นักศึกษา

อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

3. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

4. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
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นายสาโรช ลีด่ ํารงวัฒนากุล
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชิตนนท บูรณชัย
คณะวิทยาศาสตร
ระบบออพติคอลโคฮีเรนสโทโมกราฟแบบมีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโครงสราง
และภาพความเร็วในเวลาเดียวกัน
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวัลที่ 1
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี
1. นางสาวสุภาวดี เพ็ชรรัตน
2. นางสาวเบญจมาส แซหลี
3. นายปฐมพงษ พุม หมอ
รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
การเตรียมไมอดั จากวัสดุเหลือทิง้
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวัลที่ 2
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี
1. นางสาวโสรยา ทํานอง
2. นางสาวกัลยา พรสุขสมบูรณ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.แกวตา แกวตาทิพย
คณะวิทยาศาสตร
เตรียมและศึกษาสมบัตขิ องโฟมแปงมันสําปะหลังดิบโดยใชเสนใยกาบมะพราว
เปนสารตัวเติม
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวัลชมเชย
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี
นายศักรินทร คํามณี
ดร. วโรดม วีระพันธ
คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตภูเก็ต
ระบบแขงขันการเขียนโปรแกรมออนไลน
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวัลชมเชย
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

5. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

1. นายเอกภพ ทองตัน
2. นายธนกฤต พรมณาเวช
ดร. ณัฐวรรณ กลัดแกว
คณะวิศวกรรมศาสตร
การประยุกตใชคลืน่ ไมโครเวฟในการระเหยแยกน้ําออกจากน้ํามันไบโอดีเซล
ดวยการดําเนินการแบบตอเนือ่ ง
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวัลชมเชย
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

6. นักศึกษา

1. นางสาวกฤษชนก ดึงไตรยภพ
2. นางสาวธาริณา ศรีเปารยะ
3. นางสาวณัฐฐา แพทยนเุ คราะห
4. นางสาวรินรดา ครุฑคํา
5. นางสาวอมรรัตน พุทธชัยยงค
อาจารยทปี่ รึกษา
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล
อาจารยที่ปรึกษารวม ผูช วยศาสตราจารย ดร.ทพ.บัญชา สํารวจเบญจกุล
หนวยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ผลทางกายภาพและชีวภาพของโครงรางค้ํายันไคโตซานเคลือบคอลลาเจนชนิด
ASC และ PSC
ชื่อรางวัล
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวัลที่ 2
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย ระดับปริญญาตรี
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

นายแพทยคณุตม จารุธรรมโสภณ
รองศาสตราจารย ดร.นพ.พรพรต ลิม้ ประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร
ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยาในกลุม คารบามาซีพนี
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวัลที่ 1
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย ระดับบัณฑิตศึกษา

2. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

นางสาวอาภาพรรณ ประกอบการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย คณะแพทยศาสตร
แผนภาพสําหรับการคัดกรองผูป วยทีม่ ีหลอดเลือดแดงคาโรทิดตีบเบือ้ งตน
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวัลชมเชย
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย ระดับบัณฑิตศึกษา

3. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา

นางฝาติมะ รอหีม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
รองศาสตราจารย ดร.พรชัย พฤกษภทั รานนต
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย คณะแพทยศาสตร
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ ใชในการนับเซลลทตี่ ายและเซลลทมี่ ชี ีวติ (เดลี่ เซลลเคาวท)
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวัลชมเชย
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย ระดับบัณฑิตศึกษา

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
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เครือขายวิจัยดีเดน ประจําป 2556
ประเภทสาขาความเปนเลิศ และสถานวิจัยความเปนเลิศ
สถานวิจยั ความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร

ประเภทสถานวิจัย
สถานวิจยั ยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชวี ภาพทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร
สถานวิจัยโรคทีพ่ บบอยในชองปากและวิทยาการระบาด
คณะทันตแพทยศาสตร

ประเภทหนวยวิจัย
หนวยวิจยั พลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 2
คณะวิทยาศาสตร
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย ประจําป 2556
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ
นักวิจัยดีเดนคณะการบริการและการทองเทีย่ ว ประจําป 2556
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยุต นันทดุสิต
นักวิจยั ดีเดนคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2556
ศาสตราจารย ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
นักวิจัยดีเดนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจําป 2556
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
นักวิจยั ดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2556
ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน
นักวิจยั ดีเดนคณะการจัดการสิง่ แวดลอม ประจําป 2556
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราวรรณ ทองคําชุม
นักวิจยั ดีเดนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2556
รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
นักวิจยั ดีเดนคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2556
ดร.เมธาวี วองกิจ
นักวิจัยดีเดนคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ประจําป 2556
ดร.วารุณี ณ นคร
นักวิจัยดีเดนคณะรัฐศาสตร ประจําป 2556
รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี ผองสุวรรณ
นักวิจยั ดีเดนคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2556
ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย
นักวิจัยดีเดนคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2556
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลลดา เลาหวิริยานนท
นักวิจยั ดีเดนคณะศิลปศาสตร ประจําป 2556
ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาการจัดการ ประจําป 2556
รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เจริญจิระตระกูล
นักวิจัยดีเดนคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2556
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นักวิจัยทีม่ ีจํานวนผลงานตีพมิ พสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science ป 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23
24

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ผศ.ดร.อนุกร ภูเรืองรัตน
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคณ
ุ ชัย
รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูว วิ ัฒนวงศ
Dr.ALAN FREDERICK-GEATER
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกลุ
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
รศ.นพ.คณิตพงษ ปราบพาล
รศ.ดร.วรพจน ประชาเสรี
ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
Mr.EDWARD BRADDON MCNEIL
รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
รศ.ดร.สุชาติ ลิม่ กตัญู
ผศ.ดร.เชวง ภควัตชัย
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
รศ.นพ.พรชัย สถิรปญญา
รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ
รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

** สืบคนเฉพาะผลงานประเภท Article & Review วันที่ 7/07/2014 @Web of Science
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49 บทความ
17 บทความ
15 บทความ
12 บทความ
11 บทความ
11 บทความ
10 บทความ
10 บทความ
9 บทความ
8 บทความ
8 บทความ
8 บทความ
8 บทความ
8 บทความ
8 บทความ
7 บทความ
7 บทความ
7 บทความ
7 บทความ
7 บทความ
7 บทความ
7 บทความ
7 บทความ
7 บทความ

นักวิจยั ดานสังคมศาสตรทมี่ จี ํานวนผลงานตีพมิ พสงู สุด
5 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ป 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูว วิ ัฒนวงศ
ผศ.พญ.อัจฉรีย อินทุโสมา
รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
รศ.ดร.อยุทธ นิสสภา
นางสาวจิราวรรณ สพสุข
ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชยั
อ.เมธาวี วองกิจ
ผศ.ดร.สุนนั ทา ยังวนิชเศรษฐ

คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร

2 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง

**สืบคนเฉพาะผลงานประเภท Article & Review วันที่ 9/07/2014 @Web of Science
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นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล Web of Science ป 2556 ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคณ
ุ ชัย
รศ.นพ.คณิตพงษ ปราบพาล
รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ผศ.ดร.อนุกร ภูเรืองรัตน
รศ.ดร.สุชาติ ลิม่ กตัญู
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกลุ
ผศ.ดร.แกวตา แกวตาทิพย
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
ผศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
รศ.พญ.สาวิตรี อัษณางคกรชัย
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.วิลาวัลย มหาบุษราคัม
ศ.ดร.วิภาวี นิตยานันทะ
รศ.ดร.อนุชติ พลับรูก าร
Mr.RAYMOND JAMES RITCHIE
รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
ดร.การุณ ทองประจุแกว
รศ.ดร.เถวียน วิทยา
รศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกลุ
รศ.ดร.วิโรจน ยูรวงศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

**สืบคนเฉพาะผลงานประเภท Article & Review วันที่ 10/07/2014 @Web of Science
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28
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science ป 2556
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นักวิจยั ทีผ่ ลงานตีพมิ พไดรบั การอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science ป 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
ผศ.ดร.อนุกร ภูเรืองรัตน
รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
Mr.EDWARD BRADDON MCNEIL
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูว วิ ัฒนวงศ
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกลุ
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคณ
ุ ชัย
Dr.ALAN FREDERICK-GEATER
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ผศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
รศ.ดร.สุภิญญา ติว๋ ตระกูล

**สืบคนขอมูล วันที่ 8/07/2014 @Web of Science
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร

1,221 ครัง้
666 ครั้ง
257 ครั้ง
230 ครั้ง
215 ครั้ง
215 ครั้ง
210 ครั้ง
192 ครั้ง
161 ครั้ง
146 ครั้ง
135 ครั้ง
133 ครั้ง
131 ครั้ง
130 ครั้ง
129 ครั้ง
125 ครั้ง
123 ครั้ง
122 ครั้ง
122 ครั้ง
121 ครั้ง

นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหม
หรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก (novel finding)
ป 2556
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นักวิจยั ทีค่ น พบสิง่ ใหมหรือสิง่ มีชวี ติ ใหมของโลก
(novel finding) ป 2556
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
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นางสาวกรอร วงษกําแหง
1. Dr.Charles Oliver Coleman
2. รองศาสตราจารย ดร.พรศิลป ผลพันธิน
คณะวิทยาศาสตร
Grandidierella phetraensis, Ceradocus andamanensis, Parelasmopus siamensis,
Maeropsis paphavasitae, Rotomelita longipropoda

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ดร.พิพัฒน สรอยสุข
รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข
คณะวิทยาศาสตร
1. คางคาวจมูกหลอดบาลา Bala Tube-nosed Bat (Murina balaensis)
2. คางคาวจมูกหลอดหูสั้นใต Guillen’s Tube-nosed Bat (Murina guilleni)

3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ศาสตราจารย ดร.เสาวภา อังสุภานิช
Mr.Keiichi Kakui
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Halmyrapseudes gutui

4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ดร.โสภาค จันทฤทธิ์
รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข
คณะวิทยาศาสตร
คนพบ Colembola 6 ชนิด ไดแก
1. Cyphoderus songkhlaensis
2. Cyphoderus Khaochakanus
3. Cyphoderopsis phangnga
4. Cyphoderopsis tachana
5. Cyphoderopsis khaophang
6. Cyphoderopsis cavicola

วันแหงคุณคา
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5. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร
Isolation of new monoterpene coumarins from Micromelum minutum leaves and
their cytotoxic activity against Leishmania major and cancer cells
เปนการคนพบสารชนิดใหม 2 ชนิด จากใบหมุย และตัง้ ชื่อสารทั้งสองชนิดวา minutin A
และ minutin B โดยสารทัง้ สองชนิดนีม้ ีฤทฺธิ์ตานมะเร็งและตานเชือ้ Leishmania

6. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุปย นิตย ไมแพ
1. Dr.Kay Van Damme
2. นางสาวพรรณี สอาดฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร
แพลงกตอนสัตว กลุม คลาโดเซอแรน
1. สกุลใหม 1 สกุล คือ Salinalona Van Damme and Maiphae, 2013
2. ชนิดใหม 2 ชนิด คือ Karualona serrulata Van Damme,
Maiphae and Sa-ardrit, 2013 และ Notoalona pseudomacronyx Van Damme,
Maiphae and Sa-ardrit, 2013

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

วันแหงคุณคา
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นักวิจัยที่ผลงาน
ไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ป 2556
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นักวิจัยทีผ
่ ลงานไดรบั การจดสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ป 2556
1. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
สิทธิบัตรเลขที่

Test Kit and Method for Quantitative Determination of Thiuram Compounds
in a Sample
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
MY-148291-A

2. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ

เทาเทียม
รองศาสตราจารย ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกลุ
1. รองศาสตราจารย ดร.วิริยะ ทองเรือง
2. นายนวพงศ ชิตวงศ
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7952

3. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

เครือ่ งบันทึกภาพรากของพืช
นายเจษฎา โสภารัตน
รองศาสตราจารย ดร.สายัณห สดุดี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
8518

4. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

กรรมวิธกี ารผลิตชาผงใบมะยม
รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ จัน่ สกุล
1. นางสาววรากร แซภู
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.จักรี ทองเรือง
3. ดร.วัชรี สีหชํานาญธุระกิจ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8053

5. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
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เครือ่ งมือวัดความเร็วของของเหลวดวยการวัดอัตราการลดลงของสนามไฟฟา
รองศาสตราจารยคณดิถ เจษฎพัฒนานนท
นายธิตนิ ันท ตะเภานอย
คณะวิศวกรรมศาสตร
8484
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6. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

แผนหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติและกรรมวิธีการผลิต
รองศาสตราจารย ดร.วิริยะ ทองเรือง
1. รองศาสตราจารย ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกลุ
2. นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล
3. รองศาสตราจารย นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
4. ผูช วยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศริ ิ
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7951

7. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

กระบวนการเตรียมสารแขวนลอยออรแกโนเคลยในน้ํา
ดร. วุฒิชยั ไทยเจริญ
1. รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค
2. นางสาวอุไรวรรณ สุกยัง
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8272

8. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

เตียงคลอด
รองศาสตราจารย ดร.ศศิธร พุมดวง
ผูช ว ยศาสตราจารยบญ
ุ เรือง มานะสุรการ
คณะพยาบาลศาสตร
7751

9. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

กรรมวิธีการเตรียมผงขมิ้นชัน โดยวิธีการออโตเคลฟ (Autoclave)
รองศาสตราจารย ดร.สนัน่ ศุภธีรสกุล
ดร.ศศิธร ชูศรี
คณะการแพทยแผนไทย
7953

10. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ผลิตภัณฑปลาทูนา เสริมพรีไบโอติก
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
7864

วันแหงคุณคา
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11. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

สูตรแชมพูของสารสกัดเฟรน ทีส่ ามารถยับยัง้ แบคทีเรียได
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สิรวี รรณ แกวสุวรรณ
นายชูชีพ อภิรักษ
คณะเภสัชศาสตร
8483

12. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

อุปกรณปรับระดับเตียงผูปว ยแบบมอเตอรทเี่ คลือ่ นยายได
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
นางเกษิณี เพชรศรี
คณะแพทยศาสตร
8323

13. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

ผลิตภัณฑขา วผัดพรอมบริโภคบรรจุถงุ ทนรอน
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร
1. ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี
2. นายพลรัตน ขวัญยอด
3. นายจีรศักดิ์ คงแกว
4. นางสาวเภสัชรัตน กชกรจารุพงศ
หนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8202
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14. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

กรรมวิธกี ารผลิตกระดาษเคลือบยางสําหรับเปนสวนผสมในยางคอมพาวนด
ผูช วยศาสตราจารยเสาวนีย กอวุฒิกลุ รังษี
นายกฤษฎา ขวัญใจ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8203

15. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

กรรมวิธกี ารผลิตยางคอมพาวนดทมี่ สี ว นผสมของกระดาษเปยกผิวน้ํามันแปรรูปยาง
ผูช วยศาสตราจารยเสาวนีย กอวุฒิกลุ รังษี
นายกฤษฎา ขวัญใจ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8204

วันแหงคุณคา
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัย
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
ป 2556
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นักวิจยั ที่ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ป 2556
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
3. ดร.โอภาส บุญเกิด
คณะวิทยาศาสตร
ชุดตรวจวัดฟอรมาดีไฮดราคาประหยัด

3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
ดร.สุพชั รินทร พิวฒ
ั น
คณะทันตแพทยศาสตร
กรรมวิธีการเตรียมเชื้อ Lactobacillus paracasei SD1 และสารสกัดโปรตีนของ
เชือ้ ดังกลาวเพื่อใชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคในชองปาก

4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
3. ผูช ว ยศาสตราจารยอดุลย เทีย่ งจรรยา
คณะวิทยาศาสตร
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
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ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน
1. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน
2. ดร.ธนันท ชุบอุปการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาสมบัตขิ องผลิตภัณฑดินเผาและจีโอพอลิเมอรทผี่ สมของเสียกากขีแ้ ปง
เพื่อนํากลับมาใชประโยชนเชิงพาณิชย

5. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ผูช วยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คณะแพทยศาสตร
มีดผาตัดนิว้ ล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง

6. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ผูช วยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะแพทยศาสตร
มีดผาตัดทีม่ คี วามคมเฉพาะที่

วันแหงคุณคา
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นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ
ประจําป 2556
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นักวิจยั ทีไ่ ดรบั รางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ประจําป 2556
ระดับชาติ
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

นพ.กําธร ยลสุรยิ ันวงศ
นพ.สิริพงศ ชีวธนากรณกุล
คณะแพทยศาสตร
Minimally Invasive Esophagectomy: 3-Hole Approach in Prone Position
Winners for Scientific Presentation Audiovisal: Innovation
การประชุมวิชาการประจําป ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 38
22 กรกฎาคม 2556 โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติ ี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารยกําพล ประทีปชัยกูร
1. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
2. ดร.กฤช สมนึก
3. นายนิคม พรหมรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนือ่ งจากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูง
ดวยทอผสมรวมกับคลืน่ อัลตราโซนิค
รางวัลผลงานดีเดนแบบบรรยายของซุปราคลัสเตอรดานพลังงาน
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ ครัง้ ที่ 2
7-8 พฤษภาคม 2556 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา รวมกับ มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9 แหง

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
3. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
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รองศาสตราจารย ดร.กิติเชษฐ ศรีดษิ ฐ
Mr.Karma Jamtsho
คณะวิทยาศาสตร
A Study on the Anthropogenic Impacts on the Native Vascular Plants in
the Himalayan Range of Merak, Sakteng Wildlife Sanctuary, Bhutan
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยายดีเดน (รองอันดับที่ 2)
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7
3-5 เมษายน 2556 หอประชุมพอขุนรามคําแหง มหาราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ

หนวยงานที่มอบรางวัล

4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
5. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับสมาคมพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินปู ถัมภ
พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย
1. รองศาสตราจารย ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
2. พญ.อรวรรณ ชาญสันติ
3. ผูช วยศาสตราจารย นพ.วรวิทย จิตติถาวร
4. นายพงศกร โชติเกษมศรี
คณะแพทยศาสตร
LED Light Effect on Proliferation of Fibroblast from Human Diabetic Tissue
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ดาน Basic Science Paper in Resident Paper Award
การประชุมวิชาการประจําป ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 38
22 กรกฎาคม 2556 โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติ ี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
นางสาวฝนทิพย มากเกลีย้ ง
คณะวิทยาศาสตร
สภาวะทีเ่ หมาะสมสําหรับการวิเคราะหสารพทาเลตเอสเทอรดว ยแกสโครมาโทกราฟ
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจยั ดีเดน รูปแบบบรรยาย กลุมวิทยาศาสตร เกษตร
สิง่ แวดลอม และเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6
8 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รองศาสตราจารย ดร.เจษฏา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ผลงานประดิษฐ “มีดผาตัดนิว้ ล็อค: A-Knife”
รางวัลนําเสนอผลงานยอดเยีย่ มและผลงานทีน่ า ลงทุนทีส่ ดุ จากผลโหวตของนักลงทุน
และผูเขาประชุมในงาน NSTDA Investors’ Day 2013
NSTDA Investors’Day 2013
12 กันยายน 2556 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
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7. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
8. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
9. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
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รองศาสตราจารยชอ ทิพย ปุรินทวรกุล
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อุปถัมภ มีสวัสดิ์
นายอธิภทั ร เงินหมืน่
คณะวิทยาศาสตร
Salt Affected on Anatomical Changes of Sea-Shore Paspalum
(Paspalum vaginatum Swartz) in Abandoned Shrimp Ponds
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยายดีเดน (รองอันดับที่ 1)
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7
3-5 เมษายน 2556 หอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับสมาคมพฤกษศาสตรในพระบรมราชินปู ถัมภ
นายญัตติพงศ แกวทอง
1. ผูช วยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ รุง ตะวันเรืองศรี
2. นางสาวหัทยา คุณโณ
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการวิจยั ดวยกระบวนการเรียนรูด า นการประเมินมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรของทรัพยากรปาชายเลน ชุมชนบานบุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
รางวัล Best Paper ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนําเสนอแบบ
Oral Presentation กลุมสาขาเศรษฐศาสตร
การประชุมวิชาการดานการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจยั ทางการจัดการ ครัง้ ที่ 2”
(WMS Management Research National Conference#2: Green and
Innovation Management)
9 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ดร.ศุลพี ร กิจจะ
นางสาวยาสมี เลาหสกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Lipid and Lipase Production by Yarrowia tipolytica using Crude Glycerol
and Their Application in Biodiesel Production
เปนผูเ สนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอรของซุปราคลัสเตอรดา นพลังงาน
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ ครัง้ ที่ 2
7-8 พฤษภาคม 2556 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ 9 แหง

10. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร อุทารพันธ
ดร.อรณิชา รัตนาภรณ
นางสาวอารีรัตน เชาวสมบูรณ
คณะวิทยาศาสตร
การโคลนยีนและสังเคราะหหร ีคอมบิแนนทของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด
และเบตา-1,3-กลูแคนจากกุงแชบวย
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรแบบโปสเตอร ระดับยอดเยีย่ ม
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจยั วิทยาศาสตร 2013
เรือ่ ง “ปฏิรปู การเรียนรูว ทิ ยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมดีมีคณ
ุ ภาพ”
14 มีนาคม 2556 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

11. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

นพ.วรวิทย วาณิชยสวุ รรณ
นพ.สิริพงศ ชีวธนากรณกุล
คณะแพทยศาสตร
Techniques nerve preservation in Laparoscopic rectal cancer surgery
Winners for Scientific Presentation Audiovisal: Education
การประชุมวิชาการประจําป ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 38
22 กรกฎาคม 2556 โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติ ี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

12. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ศาสตราจารย ดร.วิมล ตันติไชยากุล
คณะเภสัชศาสตร
Synergistic interaction of polysaccharide mixtures investigated by rheology,
DSC and NMR for sustained drug delivery system
เปนผูเ สนอผลงานวิจยั ดีมากแบบโปสเตอรของซุปราคลัสเตอรดา นสุขภาพ
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ ครัง้ ที่ 2
7-8 พฤษภาคม 2556 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ 9 แหง

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
13. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต
ดร.สุรรี ัตน เย็นซอน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การใชโฟลไซโตเมทรีตรวจสอบความแตกตางระหวางพันธุใ นไมผลบางชนิด
รางวัลรองชนะเลิศ นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
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ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
14. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
คณะวิทยาศาสตร
Rapid Quantitative Colorimetric Tests for Trinitrotoluene Using Digital
Image-Based Analysis
รางวัลเกียรติบตั รเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอรดีเยีย่ ม
การประชุมวิชาการ “นักวิจัยรุนใหม พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”
18 ตุลาคม 2556 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพฯ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

15. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

รองศาสตราจารย ดร.พรศิลป ผลพันธิน
นายเอกนรินทร รอดเจริญ
คณะวิทยาศาสตร
ความหลากชนิดของไอโซพอดน้ํากรอยสกุล Cirolona Leach, 1818
รางวัลชมเชยประเภท Poster Presentation ในการนําเสนอผลงานวิจัยทางดานสัตว
การประชุมอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคสในประเทศไทย ครัง้ ที่ 3
11-13 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

16. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.ศิริพันธุ หิรัญญะชาติธาดา
นางสาวนวิยา ฮุยเปา
คณะวิทยาศาสตร
Effects of avian influenza virus (H5N1) on cytokine and chemokine gene
expression in human respiratory epithelium
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจยั โดยวาจา ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจําป 2556 เรือ่ ง
“แนวโนมการสอนและการวิจยั ทางสรีรวิทยาเพือ่ มุง สูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
24-26 เมษายน 2556 โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอํา บีชรีสอรทแอนทสปา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับสรีรวิทยาสมาคมแหง
ประเทศไทย

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
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การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 12
9-12 พฤษภาคม 2556 ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
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17. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่

ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
การศึกษาเชิงบูรณาการเรือ่ งสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากกระทุ
เปนผูเ สนอผลงานวิจยั ดีเดนแบบบรรยายของซุปราคลัสเตอรดา นสิง่ แวดลอม
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ ครัง้ ที่ 2
7-8 พฤษภาคม 2556 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

18. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุปย นิตย ไมแพ
1. Dr. Kay Van Damme
2. นางสาวพรรณี สอาดฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร
Salinalona gen. nov., an euryhaline chydorid lineage (Crustacea:
Branchiopoda: Cladocera: Anomopoda) from the Oriental region
รางวัลการนําเสนอแบบบรรยาย ระดับชมเชย
การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 3
11 พฤษภาคม 2556 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
19. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ
นางสาวสุภทั รา พงศภราดร
คณะวิทยาศาสตร
การศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของสาหรายสกุล Halimeda J. V. Lamour.
(Chlorophyta) ในนานน้ําไทย
รางวัลดีเดน การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร
การประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ 6
28-30 มีนาคม 2556 ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ
ชมรมสาหรายและแพลงกตอนแหงประเทศไทย

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
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ระดับนานาชาติ
20. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
21. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

รองศาสตราจารย ดร.สาธิต อินทจักร
รองศาสตราจารย ดร.กิตติ ไพฑูรยวัฒนกิจ
คณะวิทยาศาสตร
Synthesized Theos Bands for Spectral Enhancement
Best Paper Awards
6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology
May 15th, 2013 (ICET-2013) Novi Sad, Serbia
Prince of Songkla University, University of Novi Sad

22. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

นพ.กีรติ หงษสกุล
คณะแพทยศาสตร
Pharmacomechanical Thrombolysis versus Surgical Thrombectomy for the
Treatment of Thrombosed Hemodialysis Grafts
The Best Non-Electronic Poster Presentation
The 16th Congress of the ASEAN Association of Radiology (AAR 2013)
Incorporating the 50th Annual Scientific Meeting of the Royal College of
Radiologists of Thailand and the Radiological Society of Thailand
March 21-23, 2013, Centara Gland & Bangkok Convention Centre at
CentralWorld, Bangkok, Thailand

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

วันที่/สถานที่
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ดร.นิอร จิรพงศธรกุล
รองศาสตราจารย ดร.นันทา เชิงเชาว
นางสาววนิตา ปานทอง
คณะวิทยาศาสตร
เอนไซมแลคเคสในน้ําเลี้ยงเชือ้ รา Rigidoporus Microporus และความสามารถ
ในการกําจัดสี
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร ระดับดีเดน
การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป
2556 “การวิจยั และพัฒนา: จากทองถิน่ สูป ระชาคมอาเซียน” หรือ The National and
International Research Conference 2013 “ Research and Development:
from Local to ASEAN Community”
30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556
อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันแหงคุณคา
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หนวยงานที่มอบรางวัล

23. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
24. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
25. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

ASEAN Association of Radiology & Royal College of Radiologists of
Thailand and the Radiological Society of Thailand
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
1. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นางสาวชรินรัตน ศิรธิ รรม
คณะวิทยาศาสตร
Novel Online Micro-channel Coupled with Amperometric Detection for
Carbofuran Analysis
Analytical Sciences Poster Presentation Award
The Twelfth Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XII)
August 22-24, 2013, Fukuoka, Japan
ดร.เทียนทิพย ไกรพรม
1. รองศาสตราจารย ดร.ศรเทพ ธัมวาสร
2. รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช
3. ดร.พงศธร คงมั่น
4. นายเสาร ศิรชิ ัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Effects of Total Mixed Fiber (TMF) as Roughage Source on Rumen
Fermentation in Lactating Dairy Cows
The Young Scientist Award for Presenting
The 4th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for
Developing Countries (SAADC2013)
July 27-31, 2013, Lanzhou University, China
Lanzhou University
รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นางสาวอรวรรณ ทิพยมณี
คณะวิทยาศาสตร
Label-free Capacitive DNA Sensor Using Pyrrolidinyl PNA probe with
Response Enhancement by Target DNA Overhang
Analytical Science Best Poster Awards

วันแหงคุณคา
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ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
26. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
27. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
28. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
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วันแหงคุณคา
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ASEAN+2013 The 2nd Regional Symposium on Biosensors, Biodiagnostics
& Biochips
December 11-13, 2013, มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย,
มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
ดร.ปรัชญากรณ ไชยคช
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
Community-based Tourism in Songkhla Lake Basin: A Case Study
Best Paper Awards
3rd International Conference on Sustainable Tourism Management School
of Tourism Development, Maejo University and 1st International
Conference on Tourism and Hospitality College of Management,
Tainan University: Asian as One: Balance between Individuality and
Integration of Asia Tourism Concepts,
July 25, 2013, Furama Hotel, Chiang Mai, Thailand
Maejo University, Thailand and Tainan University of Technology, Taiwan
ผูช วยศาสตราจารย ดร.เอกรินทร สังขทอง
คณะศึกษาศาสตร
Perspectives, Dilemmas, and Multicultural Leadership of Public School
Principals in Southern Thailand
International Travel Award
The Annual Meeting of the American Educational Research Association
(AERA)
April 28, 2013, California, U.S.A.
The American Educational Research Association (AERA)
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ทพญ.เปรมทิพย ชลิดาพงศ
1. พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
2. รองศาสตราจารย นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒนกุล
3. ผูช วยศาสตราจารย นพ.โกวิทย พฤกษานุศักดิ์
คณะแพทยศาสตร
Efficacy of Oral Appliance Therapy in Obstructive Sleep Apnea Patients:
A Retrospective Multicentre Study
Second Place Award Poster Presentation

ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

The 2nd ASEAN Sleep Congress
August 3, 2013 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ
สมาคมโรคจากการหลับแหงประเทศไทย มูลนิธโิ รคนอนกรนและการนอนหลับผิดปกติ
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

29. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

ศาสตราจารย ดร.วิภาวี นิตยานันทะ
คณะแพทยศาสตร
Urban Legends Series: Oral Manifestations of HIV Infection
Best Review Article
Oral Diseases

30. นักวิจัย
ชื่อรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

ศาสตราจารย ดร.วิภาวี นิตยานันทะ
Best Reviewer
Oral Diseases

31. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ทพญ.ศรีสรุ างค สุทธปรียาศรี
ผูชวยศาสตราจารย ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ
คณะทันตแพทยศาสตร
Alveolar Ridge Preservation with Platelet-rich Fibrin Compared to
Extraction Alone for Implant Site Development
The first prize of the ITI Congress South East Asia 2013 poster competition
ITI Congress South East Asia 2013
May 17, 2013, Bangkok,Thailand
ITI International Team for Implantology

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
32. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

ผูช วยศาสตราจารย ทพญ.สายใจ ตัณฑนุช
1. รองศาสตราจารย ทพ.บุญเลิศ กูเ กียรติตระกูล
2. ทพญ.วธู เมตตาสิทธิกร
3. ทพญ.สุลาวัณย แววสงา
คณะทันตแพทยศาสตร
Surface Hardness and Surface Characteristic Changes of Giamer after
Cyclic Immersion in Different Beverages and Titratable Acidity
Second Prize (Oral Presentation) Basic Sciences Category
11th Student Scientific Conference Blooming Research Concept for
Sustainable Dental Sciences
November 28, 2013, Malaysia
Universiti Sains Malaysia
วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2556

วันแหงคุณคา
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2556
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
หนวยงานที่จัด
2. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
หนวยงานที่จัด

รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร
Standardization and Preparation of Active Constiuent Rich Herbal Extracts
8th Joints Seminar on Biomedical Sciences
October 15, 2013
Kunming Medical University, China

3. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Microsymposia of Rubber Process and Technology
HPI-FAPS International Conference on Innovation in Polymer Science and
Technology 2013
October 7-10, 2013
Research Center for Physics, Indonesia Insitive of Science, Indonesia

วันที่นําเสนอ
หนวยงานที่จัด
4. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
หนวยงานที่จัด
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รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
Ecosystem Protection from Climate Change: A Case Study of Thale Noi
Wetland, Upper part of Songkhla Lake Basin, Thailand
EQC 2013 International Conference on Environmental Quality Concern,
Control and Conservation
May 3, 2013
National Kaohsiung Marine University, Kaohsiung, Taiwan

วันแหงคุณคา
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ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
National Products Research in Thailand
Korea-ASEAN Symposium on Nutraceutical Metabolomics
November 29, 2013
Chung-Ang University, Seoul and Anseong Campuses, Korea

นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพร
ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ/นานาชาติ ป 2556

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

| 59

นักวิจยั ทีผ
่ ลงานวิจยั เผยแพรทางสือ่ สารมวลชน
ในระดับชาติ/นานาชาติ ป 2556
1. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.ขวัญจิตร สันติประชา
นายคริษฐสพล หนูพรหม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พันธุบ รอคโคลีและวันปลูกทีเ่ หมาะสมในจังหวัดสงขลา พันธุก ะหล่ําปลีและฤดูปลูกทีเ่ หมาะสม
ในจังหวัดสงขลา
ประเภทสื่อ สถานีโทรทัศนชอ ง 9 อสมท. รายการหนึ่งในพระราชดําริ วันที่ 12 มกราคม 2556

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ดร. ณวงศ บุนนาค
Mr.Abdul-wahab Salae
คณะการแพทยแผนไทย
Obtusinones D and E, linear and angular fused dimeric icetexane diterpenoids from
Premna obtusifolia roots
ประเภทสื่อ VerticalNews, April 7, 2013

3. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ประเภทสื่อ

รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ดร.อภิรักษ สกุลปกษ
คณะเภสัชศาสตร
สารตานมะเร็งจากหมุยและชะมวง
1. หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือพิมพ ASTV หนังสือพิมพผจู ัดการ
หนังสือพิมพประชาชาติธรุ กิจ
2. สถานทีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5

4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ประเภทสื่อ

ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
ดร.สุพชั รินทร พิวฒ
ั น
คณะทันตแพทยศาสตร
ผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติกเพือ่ ปองกันฟนผุ
1. สถานีโทรทัศนชอง 5
2. หนังสือพิมพแนวหนา หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

5. นักวิจัย
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน ม.อ.ตอยอดนวัตกรรมชวยเหลือเกษตรกรผลิตชุดทดสอบสังกะสีในดิน-ยาง
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ประเภทสื่อ 1.
2.
3.
4.
6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ประเภทสื่อ

หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพคมชัดลึก
สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5
เว็ปไซตขา วออนไลนกรุงเทพธุรกิจ
เว็บไซดสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิวฒ
ั น พิชญากร
คณะเภสัชศาสตร
สกว. วิจัยยางทางการแพทย
1. Voice TV
2. หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือพิมพคมชัดลึก
3. เว็ปไซตกรุงเทพธุรกิจ

7. นักวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เจริญจิระตระกูล
หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร
ประเภทสื่อ 1. รายการโทรทัศน ทางชอง Thai PBS รายการ “ตอบโจทย” หัวขอ “ปญหาและทางออก
การแกปญหาราคายางอยางยั่งยืน” ถายทอดสด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
2. รายการโทรทัศน ทางชอง ทีวีบูรพา รายการ “คุยกับยักษ” หัวขอ “ปญหาและทางออก
การแกปญหาราคายางอยางยัง่ ยืน” โดยอัดเทปรายการ เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2556
และมีการถายทอดทางโทรทัศน จํานวน 2 ครัง้
3. รายการโทรทัศน ทางชอง ASTV รายการ “สภากาแฟ สภาประชาชน” หัวขอ “ปญหาและ
ทางออกการแกปญหาราคายางอยางยั่งยืน” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556
4. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย หัวขอ “ตอบโจทยนาราง: ความจริง ปญหาและทางออก”
เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2556
5. หนังสือพิมพ หัวขอ “นาราง” สงผลชายแดนใตขาดความมั่นคงดานอาหาร ในหนังสือพิมพ
เดลินิวส เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
6. หนังสือพิมพ หัวขอ “ทิ้งนาราง ใตขาดความมั่งคงดานอาหาร” ในหนังสือพิมพมติชน โพสตทูเดย
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 25567. หนังสือพิมพ ขาวสด ไทยรัฐ หัวขอ “ตอบโจทยนาราง:
ความจริง ปญหาและทางออก” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556
8. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ประเภทสื่อ

รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
นายอิศรา อินทฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร
โฟมรียสู
สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 7 รายการเรื่องจริงผานจอ 50 ชีวิตคิดเปลี่ยนโลก ตอนที่ 25
โฟมรียสู

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

| 61

9. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ประเภทสื่อ

62 |

ผูช วยศาสตราจารย ดร.เอกรินทร สังขทอง
คณะศึกษาศาสตร
ภาวะผูน ําเชิงพหุวฒ
ั นธรรมของผูบ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
หนังสือพิมพเดลินวิ ส คอลัมนรเู หนือ รูใต

10. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ประเภทสื่อ

ผูช วยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
นายดารเนีย เจะหะ
คณะวิทยาศาสตร
ม.อ.ยัน “พืชกระทอม” ชวยลดอาการลงแดง
ASTV ผูจ ดั การออนไลน

11. นักวิจัย
หนวยงาน
นักวิจัยรวม
ชือ่ ผลงาน
ประเภทสื่อ

ผูช วยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร
ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
ขาวกลองงอกพบชวยฟน ฟูระบบประสาทและสมอง
1. หนังสือพิมพมติชน
2. ประชาชาติธรุ กิจออนไลน
3. เว็บไซตฐานเศรษฐกิจ
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ผูประกอบการดีเดน
ของศูนยบม เพาะวิสาหกิจ อุยานวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2557
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ผูป ระกอบการดีเดน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2557
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1. ชือ่ ผูป ระกอบการ
ชือ่ สถานประกอบการ

นางจันทิมา วงษสริ ิ
หางหุนสวนจํากัด เฮลท อินโนเวชัน่ แอนด ดีไซน

2. ชือ่ ผูป ระกอบการ
ชือ่ สถานประกอบการ

ผูช วยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
บริษัท ออรโธเนียร จํากัด

3. ชือ่ ผูป ระกอบการ
ชือ่ สถานประกอบการ

นายเกียรติศกั ดิ์ ทองใส
บริษัท ขนมลูกชุบรัตนาขนมไทย จํากัด
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อาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอนของคณะ
ประจําป 2556
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อาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอนของคณะ
ประจําป 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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รองศาสตราจารย นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
ผูช ว ยศาสตราจารยนที เกือ้ กูลกิจการ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีรตั น กสิวงศ
ดร.ทพญ.สมจินต รัตนเสถียร
อาจารยอรพรรณ สกุลแกว
รองศาสตราจารย ดร.นิสากร จารุมณี
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ทิพรัตน หงภัทรคีรี
รองศาสตราจารย ดร.บัญชา สมบูรณสุข
ผูช วยศาสตราจารย ดร.แสงสุรีย วสุพงศอยั ยะ
ผูช ว ยศาสตราจารยปริญญา เฉิดโฉม
อาจารยพนู ศักดิ์ เงินหมืน่
อาจารยจติ รพล อินทรศิรสิ วัสดิ์
อาจารยอภิชาติ จันทรแดง
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สามารถ ทองเฝอ
อาจารยวนั เพ็ญ กลิน่ พิทักษ
อาจารยอาเซ็ม อัชชะรีฟ
อาจารยสมัชชา นิลปทม
ดร.พรปวีณ ศรีงาม
อาจารยยุพดี ยศวริศสกุล
ผูช วยศาสตราจารยเจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุรขิ์ วัญ ถิรสัตยาพิทกั ษ
ผูช ว ยศาสตราจารยกรรนิการ กาญจนชาตรี
ดร.ปารมี หนูนมิ่
ผูช วยศาสตราจารยสุชาดา ทิพยมนตรี
อาจารยจงกลนี รุงเรือง
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แพทยศาสตร
พยาบาลศาสตร
เภสัชศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
การแพทยแผนไทย
ศิลปศาสตร
วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
วิศวกรรมศาสตร
เศรษฐศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันสันติศึกษา
รัฐศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
วิทยาการสือ่ สาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศึกษาศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร
การบริการและการทองเทีย่ ว
เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ

อาจารยปจจุบันที่ไดรับการเสนอชื่อโดยนักศึกษา
ในฐานะที่เปนที่รัก ชื่นชม และศรัทธา
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อาจารยปจจุบันที่ไดรับการเสนอชื่อโดยนักศึกษา
ในฐานะที่เปนที่รัก ชื่นชม และศรัทธา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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รองศาสตราจารย นพ.วิชา จรูญรัตน
ผูช วยศาสตราจารย นพ.วรวิทย จิตติถาวร
แพทยหญิงศรีลา สําเภา
ผูช วยศาสตราจารย ดร.บุศรา หมืน่ ศรี
รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี
รองศาสตราจารย ดร.โพยม วงศภวู รักษ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม
ดร.ทพญ.สมจินต รัตนเสถียร
ดร.ทพญ.ออยทิพย ชาญการคา
ดร.ทพญ.สุพชิ ชา ตลึงจิตร
ดร.เกศริน มณีนนู
ดร.จอมใจ สุทธินนท
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กุณฑลีย ไวทยะวณิช
อาจารยธรรมรักษ จิตตะเสโน
รองศาสตราจารยวิลาวัณย เจริญจิระตระกูล
ดร.นรารักษ หลีสกุล
อาจารยศภุ ศิษฎ กาจกําแหง
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิทยา อดุลยธรรม
ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อภิญญา รัตนไชย
รองศาสตราจารยสุธา วัฒนสิทธิ์
รองศาสตราจารย ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกลุ
รองศาสตราจารย ดร.ชญานุช แสงวิเชียร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธีระยุทธ หลีวิจติ ร
ดร.ศักดิ์ชยั คีรีพฒ
ั น
ผูช วยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ รุง ตะวันเรืองศรี
ผูช วยศาสตราจารยสุพตั รา โมกขกุล
ดร.พัฒนิจ โกญจนาท
อาจารยจติ รพล อินทรศิรสิ วัสดิ์
อาจารยอภิชญา โออินทร
อาจารยไพซอล ดาโอะ
อาจารยอารีลกั ษณ พูลทรัพย
ผูช ว ยศาสตราจารยชดิ ชนก ราฮิมมูลา
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แพทยศาสตร
แพทยศาสตร
แพทยศาสตร
พยาบาลศาสตร
พยาบาลศาสตร
เภสัชศาสตร
เภสัชศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
การแพทยแผนไทย
ศิลปศาสตร
ศิลปศาสตร
นิติศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
เศรษฐศาสตร
การจัดการสิง่ แวดลอม
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันสันติศึกษา
รัฐศาสตร
รัฐศาสตร
รัฐศาสตร

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ดร.รัตนา จริยาบูรณ
ดร.จรีรตั น รวมเจริญ
อาจารยเนตรนภิส อองสุวรรณ
อาจารยภกั ดี ตวนศิริ
อาจารยเชาวนเลิศ ลอมลิม้
ดร.ธฤตตวัชร ไชยเหมวงศ
ดร.พรปวีณ ศรีงาม
ผูช ว ยศาสตราจารยพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.เอกรินทร สังขทอง
อาจารยจุฑา ธรรมชาติ
อาจารยชัยนันท ไชยเสน
อาจารยนดิ า เหมงาม
ผูช ว ยศาสตราจารยกรรนิการ กาญจนชาตรี
อาจารยรภัสศักย เหตุทอง
อาจารยวริศรา วงครักษ
อาจารยสคั คยศ สังขพันธ
อาจารยสดุ ใจ ขอเสริมศรี
อาจารยตรีชาติ เลาแกวหนู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาการสือ่ สาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตร
การบริการและการทองเทีย่ ว
วิเทศศึกษา
เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ
สถาปตยกรรมศาสตร
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อาจารยปจจุบันหรืออาจารยทเี่ กษียณอายุราชการแลว
(เฉพาะอาจารยทเี่ กษียณอายุราชการในป 2555)
ทีไ่ ดรบั การเสนอชื่อโดยศิษยเกา
ในฐานะที่เปนที่รัก ชื่นชม และศรัทธา
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อาจารยปจจุบันหรืออาจารยที่เกษียณอายุราชการแลว
(เฉพาะอาจารยที่เกษียณอายุราชการในป 2555)
ที่ไดรับการเสนอชื่อโดยศิษยเกาในฐานะที่เปนที่รัก ชื่นชม และศรัทธา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ผูช วยศาสตราจารย พญ.ประสิน จันทรวทิ นั
ผูช วยศาสตราจารยประนอม หนูเพชร
ดร.เกศริน มณีนนู
รองศาสตราจารยมนตรี มีเนียม
อาจารยมงคล มาลยารม
ผูช วยศาสตราจารยอมั พร ศรประสิทธิ์
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
รองศาสตราจารย ดร.จรัสศรี นวลศรี
รองศาสตราจารย ดร.วิริยะ ทองเรือง
อาจารยวทิ วัส เหมทานนท
ผูช ว ยศาสตราจารยเจิดจรรย ศิรวิ งศ
ผูช ว ยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล
อาจารยอารีลักษณ พูลทรัพย
ดร.สมพร ชวยอารีย
อาจารย ดร.นุวรรณ ทับเทีย่ ง
ศาสตราจารย ดร.ดวงมน จิตรจํานงค
ผูช วยศาสตราจารยสมเกียรติ สุขนันตพงศ
อาจารยชัยนันท ไชยเสน
ดร.ธีราธร ลําเนาครุฑ
อาจารยชุตมิ า ตอเจริญ

แพทยศาสตร
พยาบาลศาสตร
การแพทยแผนไทย
ศิลปศาสตร
นิติศาสตร
วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
วิศวกรรมศาสตร
เศรษฐศาสตร
การจัดการสิง่ แวดลอม
วิทยาการจัดการ
รัฐศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาการสือ่ สาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศึกษาศาสตร
การบริการและการทองเทีย่ ว
วิเทศศึกษา
เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
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รางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2557
1. แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร


ดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เรือ่ ง การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา



ดานบริหารจัดการ
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง ตลาดเกษตร ม.อ.
2. ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
เรื่อง ปรับปรุงงานอยางตอเนื่องดวยหลักการ KAIZEN

2. ผลงานดีเดน “ดานนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. กองแผนงาน วิทยาเขตปตตานี
เรือ่ ง ระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสราง วิทยาเขตปตตานี
(e-Checking Employment of Building Information System : e-CEBIS)
2. ศูนยคอมพิวเตอร
เรือง แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail
3. ศูนยสนเทศและการเรียนรู วิทยาเขตสุราษฎรธานี
เรือ่ ง การยืม-คืน-จายคาปรับดวยตูอ ัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ

3. หนวยงานที่ไดรับ Best Practice ที่มีหนวยงานอื่นนําไปตอยอด/ปรับใช
และหนวยงานที่นํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช
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หนวยงานที่ไดรับ Best Practice ที่มีหนวยงานอื่นนําไปตอยอด/ปรับใช
1. กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี
เรือ่ ง การบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาแกนนําดานจิตตปญญาศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร
เรือ่ ง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ PBL



หนวยงานที่นํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช
1. คณะเทคนิคการแพทย
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สถานวิจยั ความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคณ
ุ ชัย คณะวิทยาศาสตร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติมีเปาหมายหลักเพื่อที่จะดําเนินงานวิจัยตอเนื่องจากสถานวิจัย
ผลิตภัณฑธรรมชาติ มีการขยายการรวมกลุมนักวิจัยหลักจากภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชา
สรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ ในคณะวิทยาศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
โดยเพิ่มเติมนักวิจัยจากคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ไดแก คณะเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการแพทยแผนไทย เพื่อที่จะสามารถสรางงานวิจัยเชิงบูรณาการไดครบวงจรซึ่งจะนําไปสู
การนําไปใชประโยชนเชิงคลินิกและเชิงพาณิชยได ปจจุบันมีคณาจารย จํานวน 19 คน นักวิจัยหลังปริญญาเอก จํานวน
2 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 40 คน มีการสรางเครือขายและความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกับ
เครือขายวิจัยตางๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเครือขายวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
รวมทั้งหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ จากความรวมมือของนักวิจัย
ในหลากสาขาวิชา สงผลใหเกิดการพัฒนาบุคลากรในเชิงกวาง ทั้งระดับอาจารยและบัณฑิตศึกษา การเพิม่ จํานวนผลงาน
ตีพิมพที่มีคุณภาพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ และการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่ อใชประโยชนเชิงพาณิ ชย
ให กับอุ ตสาหกรรมในประเทศไทย และเป นศูนย กลางในการทําวิ จั ยดานการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ ธรรมชาติ ของภูมิ ภาค
สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการแขงขันกับนานาชาติ
ในป 2556 สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประสบความสําเร็จ
อยางดียิ่งในการผลิตผลงานวิจัยไดเกินเปาหมายที่ตกลงไวกับมหาวิทยาลัย โดยมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานขอมูล ISI จํานวน 35 เรื่อง จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑที่ไดจากงานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง (US 2011/
0217293 A1, WO 2010/014199 A3, 1201004862) และอนุสิทธิบัตร จํานวน 1 เรื่อง (1303000684)
การนําผลิตภัณฑไปใชประโยชน จํานวน 1 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑสําหรับลดจํานวนเชื้อและสมานแผลติดเชื้อเรื้อรัง
ที่มีสารสกัดเบญกานีเปนองคประกอบ โดยนําไปใชรักษาแผลผูปวยเบาหวานเรื้อรังในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล:
ควนลัง, คลองอูตะเภา, พะตง, บานพรุ, บานหาร นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลดีเดนในระดับชาติและนานาชาติ ไดแก
รางวัลผลงานแบบโปสเตอร จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NATPRO 4 และรางวัลผลงานวิจัยดีเดนแบบ
บรรยายของซุปราคลัสเตอรดา นสิง่ แวดลอมจากมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ
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สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชวี ภาพทางเภสัชกรรม
ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท คณะเภสัชศาสตร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
สถานวิจยั ยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชวี ภาพทางเภสัชกรรม มีทิศทางการดําเนินงานวิจยั ใน 4 ดาน และในปทผี่ า นมา
นักวิจัยไดผลิตผลงานวิจัยดานตางๆ และไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือมีผลงาน
วิจัยทีข่ อยืน่ จดสิทธิบัตร โดยมีผลงานวิจยั เดน ไดแก
1. การวิจัยเพือ่ คนหาตัวยาสําคัญจากสมุนไพรที่ใชตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
- คนพบสารทีม่ ฤี ทธิต์ านมะเร็งชนิดใหมจากใบหมุย
- คนพบสารที่มีฤทธิ์ตาน HIV-1 integrase จากใบแดงน้ํา,
- คนพบสารที่มฤี ทธิต์ านมะเร็งและสารทีม่ ีฤทธิต์ าน HIV-1 integrase จากหญานางแดง และแกนแสมสาร
2. การพัฒนาผลิตภัณฑยาสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ
- พัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดจากบัวบกใหมีสารสําคัญกลุมเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนในปริมาณสูง และ
พัฒนาตํารับยาน้ําสเปรยทมี่ ีตวั ยาสําคัญเปนสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนเพือ่ ใชรักษาแผลอักเสบในชองปาก
- พัฒนากรรมวิธกี ารผลิตสารสกัดรังนกแหง
3. การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชยาสมุนไพร
- ศึกษาฤทธิ์ตานการอักสบและแกปวดเฉพาะที่ ของสารสกัดจากเปลือกผลทับทิมที่มีการควบคุมปริมาณ
สารสําคัญอิลลาจิกแอซิด ในสัตวทดลอง
- ศึกษาผลของน้ํายาบวนปากที่มีตัวยาลอวโซนเมธิลอีเธอรในผูปวยเอดสที่ติดเชือ้ แคนดิดาในชองปาก และ
ในผูป วยทีม่ ีอาการอักเสบในชองปากจากการใสฟน ปลอม
4. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ
- สามารถเพิ่มการสรางสารสําคัญในกลุมแนพโธควิโนนในรากเพาะเลี้ยงของตนเทียนบานโดยการใชสาร
เมไธโอนีน
- สามารถเพิม่ การสรางสารพลัมบาจินในรากเพาะเลีย้ งของตนเจตมูลเพลิงแดงโดยการใชรังสีแกมมา
นอกจากนีส้ ถานวิจัยยาสมุนไพรฯ ยังมีกจิ กรรมเผยแพรงานวิจัย โดยรวมกับคณะเภสัชศาสตรและสถานวิจัยความ
เปนเลิศระบบนําสงยา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Current Drug Development (CDD) เปนประจําทุก 2 ป
ในสวนของความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม สถานวิจัยฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชยโดยจัด
กิจกรรมใหนกั วิจัยหลักของสถานวิจยั ฯ ไดพบปะกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากสมุนไพร เพื่อหาโจทยวจิ ัย
และชองทางในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
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สถานวิจยั โรคทีพ่ บบอยในชองปากและวิทยาการระบาด
ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th
บุคลากรในสถานวิจัย
ศ.ดร. รวี เถียรไพศาล
ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย ชลิดาพงศ
ผศ.ดร.ทพญ.สุกญ
ั ญา เธียรวิวฒ
ั น
ดร.ทพญ. สุพัชรินทร พิวฒ
ั น
ดร.ทพญ. กนกพร กําภู
กอตั้งเมื่อ 11 กันยายน 2552

ภาควิชาโอษฐวิทยา
ภาควิชาโอษฐวิทยา
ภาควิชาทันตกรรมปองกัน
ภาควิชาทันตกรรมปองกัน
ภาควิชาโอษฐวิทยา

หลักการและเหตุผล
เปนการสรางกลุมนักวิจัยสหสาขาของคณะทันตแพทยศาสตรซงึ่ เคยทํางานรวมกันใหมีความเขมแข็งอยางตอเนือ่ ง
เพือ่ รวมกันศึกษาโรคทีพ่ บบอยในชองปากในภาคใต และเพือ่ หาแนวทางในการปองกันรักษาโรคทีพ่ บบอยนัน้ ๆ โดยทีผ่ า นมา
มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิทยาการระบาดของโรคในภาคใต ซึ่งเปนการสรางองคความรูใหมและไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ และนักวิจัยในกลุมไดรับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกใหดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง และ
มีความพรอมของหองปฏิบัติการและครุภัณฑที่จะใชทําการวิจัยนอกจากนี้ตองการที่จะเปนแกนในการสรางนักวิจัยใหม
และประสานกับงานวิจัยของบัณฑิตศึกษา
วัตถุประสงค
สรางองคความรูใ หมเกี่ยวกับโรคทีพ่ บบอยในชองปากสรางองคความรูพนื้ ฐานของโรคในชองปากทีพ่ บบอยในพื้นที่
ภาคใต พัฒนาและหาแนวทางการแกไขปญหาโรคในชองปากที่พบบอย สรางนักวิจัยรุนใหมโดยการทํางานเปนทีม และ
กระบวนการบัณฑิต ศึกษาจัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยเกี่ยวกับโรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการ
ระบาดในภาคใต
ทิศทางการวิจัยในชวง 4 ป
1. ศึกษาความชุกของโรคและความผิดปกติทพี่ บบอยและปจจัยเสีย่ งเปาหมาย ไดแก การติดตามในเด็กระยะยาว
ในกลุมเด็กพิเศษ และความชุกของความผิดปกติขอตอขากรรไกร
2. การพัฒนา probiotics และสมุนไพรมาใชในการปองกันโรคทีพ่ บบอย เชน โรคฟนผุ
3. การใชการบริหารจัดการเพือ่ ปองกันโรคทีพ่ บบอย
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ผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 เพื่อปองกันฟนผุ
การคนพบ
จากการศึกษาขั้นตนของทีมงานผูวิจัยพบวา Lactobacillus ที่แยกไดจากชองปากของเด็ก โดยเฉพาะสายพันธุ
L. paracasei SD1 เป นสายพั นธุ ที่ แยกได จากช องปากของเด็ กซึ่ งไม มี ฟ นผุ และจากการศึ กษาคุ ณสมบั ติ ของ
L. paracasei SD1 ซึ่งมีขอดีหลายประการคือ
1. เปนสายพันธุท ี่มีความสามารถสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้ Streptococcus mutans แล Streptococcus sobrinus แบคทีเรียสาเหตุของฟนผุ
2. L. paracasei SD1 สรางกรดไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุอื่น การสรางกรดเปนคุณสมบัติที่ไม
พึงประสงค เนือ่ งจากกรดทําใหเกิดการสูญเสียแรธาตุจากฟนเปนสาเหตุของฟนผุ
3. L. paracasei SD1 สามารถเกาะติดเยื่อบุผิวในชองปากไดดี
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หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ
ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล คณะวิทยาศาสตร
E-mail: varaporn.t@psu.ac.th
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มีนักวิจยั จํานวน 4 ทาน มาจากภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัสดุ 3 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.แกวตา แกวตาทิพย และ
ดร.ชวนพิศ ขาวคง อีก 1 ทาน คือ ดร.กมลธรรม อ่ําสกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา วัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยวิจัยคือ
เพื่ อพัฒนานักวิ จัยดานพลาสติ กชี วภาพและสรางที มวิ จัย และเพื่ อสรางความเข มแข็ งใหกับบัณฑิตศึกษา เปาหมาย
ของหนวยวิจัยคือการผลิตผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ การผลิตบัณฑิตวิจัยดานพลาสติกชีวภาพ และการมีเครือขายวิจยั
ตางประเทศ จุดเดนของหนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพคือ การทําวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศและของโลก
มีแหลงทุนวิจยั สนับสนุน และเปนหนวยวิจัยทีส่ ามารถทํางานไดครบวงจรคือ มีความสามารถในการสังเคราะหหรือการผลิต
พลาสติกชีวภาพ สามารถทดสอบสมบัตติ างๆ ขึน้ รูปได และสามารถวิเคราะหการยอยสลายไดทางชีวภาพ
ผลงานของหนวยวิจัยระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2557 คือ มีผลงานวิจัยตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ 20 บทความ วารสารระดับชาติ 2 บทความ ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก 7 คน และ
ปริญญาโท 16 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทําการวิจัยดานนี้อีก 30 คน ไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกจํานวน 4.4 ลานบาท และงบประมาณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 200,000 บาท นักวิจัยมี
ความรวมมือกับตางประเทศ 10 โครงการ ดังนี้ Universit du Maine ประเทศฝรั่งเศส จํานวน 4 โครงการ Montpellier
SupAgro ประเทศฝรั่งเศส 2 โครงการ University Saine Malaysia จํานวน 1 โครงการ University of Novi Sad
ประเทศเซอรเบีย จํานวน 3 โครงการ มีการสงนักศึกษาทําวิจัยในมหาวิทยาลัยดังกลาว
ลักษณะงานวิจัยแบงเปน 5 ประเภท ดังนี้ (1) การนํายางธรรมชาติมาประยุกตในพลาสติกชีวภาพ เชน การ
เตรียมพอลิยูริเทนจากยางธรรมชาติและพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ เชน พอลิแลคติคแอซิดและพอลิคาโปรแลคโทน การเตรียมเปนบลอคโคพอลิเมอรระหวางยางธรรมชาติและพอลิแลคติคแอซิด การเตรียมพอลิยูริเทนจากยาง
ธรรมชาติและพอลิแลคติคแอซิดโดยไมใชไอโซไซยาเนต การผลิตโฟมพอลิยรู เิ ทนจากยางธรรมชาติและพอลิคาโปรแลคโทน
เพื่ อการปลดปลอยปุย และการผลิตโฟมพอลิยูริเทนจากยางลอรถยนต (2) การเตรียมพลาสติกชีวภาพจากน้ํามัน
ถั่วเหลือง เชน การผลิตเปนแผนพลาสติก การผลิตเปนโฟมอิพอกซี และการนําสารสกัดจากเปลือกมังคุดเปนสวนผสม
(3) การสังเคราะหพอลิเมอรจากจุลินทรีย เชน การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรีย (4) การปรับปรุงสมบัติ
ของเทอรโมพลาสติกสตารช เชน การผสมดวยดินขาว การผสมดวยคราฟลิกนิน การปรับปรุงการเชือ่ มขวางโมเลกุล และ
(5) การศึกษาการยอยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอรชนิดตางๆ เชน ยางธรรมชาติ พอลิยูริเทนทีส่ ังเคราะหในขอ 1
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ประจําป 2556
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การพัฒนาโพรไบโอติกแลกโตแบซิลลัสพาราเคซิอเิ อสดีหนึง่
เพือ่ ใชปอ งกันฟนผุ
ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล1 และ ดร.สุพัชรินทร พิวัฒน2
1
ภาควิชาโอษฐวิทยา 2ภาควิชาทันตกรรมปองกัน
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ฟนผุนับเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญของคนไทยที่พบไดในทุกเพศและทุกอายุ เปนปญหาที่เรื้อรังเริ่มตั้งแตในเด็กใน
ฟนน้ํานมและตอเนื่องจนเปนฟนแทในผูใหญ จากการสํารวจสุขภาพชองปากแหงชาติทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณสุข
ในเด็กเล็กอายุ 3 ป พบวา มากกวา 60% ของเด็กมีฟนผุและพบความชุกมากที่สุดในภาคใตของไทย และจากการที่
พบฟนผุในเด็กเล็กทําใหเกิดเปนปญหาของฟน และผลที่ตามมาของฟนผุ ผลดังกลาวทําใหตองใชงบประมาณมากกวา
50% ของงบประมาณการดูแลสุขภาพชองปากทั้งหมด เพื่อมารักษาฟนผุและผลที่ตามมา เชน การอุดฟน ถอนฟน และ
การใสฟนปลอม เปนตน
โพรไบโอติก (Probiotic) หมายถึง จุลินทรียที่มีชีวิตซึ่งเมื่อรางกายไดรับในปริมาณที่เพียงพอจะทําใหเกิดผลที่เปน
ประโยชนดานสุขภาพ (คํานิยามของคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย และองคการอนามัยโลก) จุลินทรีย
เหลานี้เปนสายพันธุที่ไดผานการคัดเลือกมาแลวอยางดีวาเปนสายพันธุที่มีคุณสมบัติดี เหมาะสม และปลอดภัย ในการ
นํามาใชเปนโพรไบโอติกได สวนใหญมักเปนสายพันธุในกลุมของจีนัส Lactobacillus โดยทั่วไปเปนนํามาใชในการบริโภค
เพือ่ สุขภาพในทางเดินอาหาร นอกจากนีม้ ีรายงานวาโพรไบโอติกอาจมีประโยชนในการเสริมสุขภาพในชองปาก โดยชวยลด
เชื้ อก อโรคในชองปากและปองกั นการติ ดเชื้ อในชองปากดวย หากแตมี รายงานวาโพรไบโอติ กเหลานั้ นสามารถอยู ใน
ชองปากไดเพียงชั่วคราวเทานั้น อาจเนื่องจากไมใชสายพันธุที่มีตนกําเนิดจากชองปากของคน จึงไมเหมาะในการที่จะอยู
กับสิ่งแวดลอมในชองปากได
ในการศึกษานี้เปนการคัดเลือกสายพันธุจุลินทรียที่มีตนกําเนิดจากชองปากของคน เพื่อนํามาใชเปนโพรไบโอติก
เสริมสุขภาพในชองปาก ซึ่งไดดําเนินขั้นตอนตามมาตรฐานกําหนด ทั้งในหองปฏิบัติการ และการศึกษาในคน พบว า
Lactobacillus paracasei SD1 มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อกอโรคฟนผุ และสามารถคงอยูใน
ชองปากของอาสาสมัครที่ไดรับนมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 ไดเปนเวลานาน ที่สําคัญคือ
อาสาสมัครที่ ไดรั บนมผงผสมโพรไบโอติ ก มีคาเฉลี่ ยของฟ นผุ ใหมที่ เพิ่ มขึ้ นน อยกว าอาสาสมั ครที่ ได รับนมผงไมผสม
โพรไบโอติก
จากการศึกษาและคนพบจุลนิ ทรีย Lactobacillus paracasei SD1 นาจะเปนประโยชนในการนําไปใชปองกันฟนผุ
ในประชาชนได ทั้งนี้ขอมูลและความรูเหลานี้ไดเผยแพรใหกับประชาชน โดยตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ นิทรรศการเพื่อสุขภาพ และถายทอดเทคโนโลยีใหกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑในการชวยเสริม
สุขภาพในการตานฟนผุตอไป
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อนุญาตใหบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเกรทเตอรฟารมา จํากัด ใชสทิ ธิบตั ร
ในการตอยอดวิจยั และพัฒนาตํารับผลิตภัณฑตางๆ จากหัวเชือ้ Lactobacillus paracasei SD1

ผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 รูปแบบตางๆ
ไดแก นมผง นมอัดเม็ด โยเกิรต ผสมน้ําผลไม

งานนิทรรศการแสดงผลงาน/นวัตกรรม ในงานตลาดนัดคนรักสุขภาพ
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ ฉลองสิรริ าชสมบัติ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 5-9 มิถนุ ายน 2556
ประชาชนมีความสนใจในผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ผสมโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 อยางมาก
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รางวัลที่ 1 นวัตกรรมสงขลานครินทร
ประจําป 2556
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
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ระบบออพติคอลโคฮีเรนสโทโมกราฟแบบมีการปรับปรุงคุณภาพ
ของภาพโครงสรางและภาพความเร็วในเวลาเดียวกัน
นายสาโรช ลี่ดํารงวัฒนากุล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิตนนท บูรณชัย (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: saroch.lyd@gmail.com, chittanon.buranachai@gmail.com
ระบบออพติคอลโคฮีเรนสโทโมกราฟ (Optical Coherence Tomography-OCT) เปนระบบที่สามารถถายภาพ
โครงสราง (structural image) ของตัวอยาง และภาพความเร็ว (velocity profile) ของการไหลของของเหลวภายใน
ตัวอยางโดยไมทําลาย อยางไรก็ตามการภาพถายทัง้ สองแบบมักมีปญหาของสัญญาณรบกวนโดยเฉพาะในกรณีที่ตวั อยาง
มีสมบัติในการกระเจิงแสงไดดี สงผลใหภาพมีคุณภาพต่ําและบางครั้งไมสามารถแยกแยะโครงสรางที่ตองการศึกษาออก
จากสัญญาณพื้นหลังได ปจจุบันมีการคิดคนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพภาพถายที่ไดในหลากหลายรูปแบบ เปนที่นา
สังเกตวาโดยสวนใหญผูพัฒนาจะเลือกทําการปรับปรุงคุณภาพของภาพชนิดใดชนิดหนึ่งเปนหลัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะของขอมูลทีต่ องการหรืออาจเนือ่ งมาจากสาเหตุที่วาภาพโครงสรางและภาพความเร็วใชการวิเคราะหสัญญาณดิบ
ในแงมุมที่ แตกตางกัน การปรับปรุงภาพทั้ งสองแบบจึงตองทําแยกกัน อยางไรก็ตามพบวาในการใชงานบางประเภท
โดยเฉพาะการวินิจนัยโรคจากหลอดเลือดมีความตองการภาพโครงสรางและภาพความเร็วของตัวอยางในเวลาเดียวกัน
ทําใหตอ งเสียเวลาในการแยกปรับปรุงคุณภาพของภาพทั้งสองแบบ
ดังนั้นผูพัฒนาจึงไดพัฒนาระบบออพติคอลโคฮีเรนสโทโมกราฟที่มีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโครงสรางและ
ภาพความเร็วในเวลาเดียวกันขึ้น ระบบประกอบดวยแหลงกําเนิดแสง ชนิด super luminescence diode (SLD) ซึ่งให
แสงในยานอินฟราเรดแบบ low coherence (1) สวนแยกทางเดินแสง (2) สวนอางอิง (3) สวนกราดตรวจตัวอยาง
(4) สวนวัดการแทรกสอด (5) สวนระบบควบคุมการทํางาน (6) สวนการวิเคราะหและปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ
(7) สวนการแสดงผลและบันทึกภาพ (8) ดังแสดงในรูปที่ 1 หัวใจสําคัญของชิ้นงานคือการพัฒนาสวนการวิเคราะหและ
ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ (7) โดยการเพิ่มสวนปรับปรุงสัญญาณที่กระทําบน STFT domain (short-time Fourier
transform-STFT) และใชเครื่องมือในการวิเคราะหสัญญาณ อาทิเชน การวิเคราะหเวฟเล็ตในการแยกสัญญาณกอนการ
แปลงเปนสัญญาณภาพทัง้ สอง

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงระบบออพติคอลโคฮีเรนสโทโมกราฟแบบมีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโครงสรางและ
ภาพความเร็วในเวลาเดียวกัน
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งานประดิษฐชิ้ นนี้มีขอดีเหนือระบบเดิมที่มีเทคนิคการปรับปรุงสัญญาณแบบอื่ นๆ ในแงของการประหยัดเวลา
คํานวณและไดผลการปรับปรุงสัญญาณทั้งสองโดเมนพรอมกัน นอกจากนีผ้ ลการวิเคราะหคุณภาพของสัญญาณหลังผาน
การปรับปรุ งพบวาสามารถเพิ่ มความถู กต องของสัญญาณในภาพความเร็ วและการเพิ่ มคุณภาพของสั ญญาณในภาพ
โครงสรางไดเปนอยางดีโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในแงความคมชัด อีกทั้งสวนวิเคราะหและปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ
ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับระบบออพติคอลโคฮีเรนสโทโมกราฟเครื่องอื่นๆ ที่มีใชงานอยูแลวโดยอาจจะ
ไมจําเปนตองติดตั้งอุปกรณใดๆ เพิ่มเติม จึงสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในดานการแพทย อาทิ
การถายภาพหลอดเลือดหรือ catheter เพื่อการวินิจฉัยโรค ดังรูปที่ 2 และดานอุตสาหกกรม อาทิ นวัตกรรมในการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคาและคุณสมบัติของวัสดุแบบทันใดโดยไมทําลายตัวอยาง การวัดความหนาและความราบเรียบของ
ผิววัสดุในแตละชัน้ และการตรวจวัดอัตราไหลในตัวอยางโดยไมทําลาย ดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 ตัวอยางการนําผลงานไปใชในการวัดอัตราเร็วการไหลในหลอดแคปลารี (B) พรอมกับวัดความเขมขน
(จากความขุน ) ของสารละลายและลักษณะรูปรางของทอในเวลาเดียวกัน (A)

รูปที่ 3 ตัวอยางการนําผลงานไปใชในการวัดภาพโครงสรางของใบไม (a) ภาพตนฉบับ (b) หลังผานการปรับปรุง
โดยจะเห็นวาภาพตนฉบับ (a) เต็มไปดวยสัญญาณรบกวน ทําใหบดบังตําแหนงของผิวใบดานลาง และผิวของ
กระจกสไลด ในขณะที่ปญหาดังกลาวไดรับการแกไขใหหมดไปในภาพที่ผานการปรับปรุง (b) ทําใหมองเห็นสวน
ของผิวใบและผิวกระจกสไลดอยางชัดเจน
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ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยา
ในกลุม คารบามาซิพนี
นักศึกษาหั วหนาโครงการ
นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ
อาจารยที่ ปรึ กษาโครงการ
รศ.ดร.นพ.พรพรต ลิม้ ประเสริฐ1
1

หนวยมนุษยพันธุศาสตร ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
e-mail: lpornpro@medicine.psu.ac.th

ที่ มา
ยาคารบามาซีพีนเปนยากันชักที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพ แตมีผลขางเคียงรุนแรงชนิด Stevens-Johnson
syndrome และ toxic epidermal necrolysis ทําใหผูปวยพิการและเสียชีวิต ในประชากรชาวเอเชีย พบวาผู ที่มี
ลักษณะทางพันธุกรรม “HLA-B*15:02” จะมีความเสีย่ งตอการแพยารุนแรงนีส้ ูงมาก ดวยเหตุนกี้ ารตรวจคัดกรอง HLAB*15:02 ในผูที่มีเชื้อสายเอเชียกอนการใหยาจึงเปนแนวปฏิบัติมาตรฐานตามองคการอาหารและยาสหรัฐฯ และกําลัง
ถูกพัฒนาเปนนโยบายที่จะประกาศใชในประเทศไทย แตในขณะเดียวกันชุดตรวจคัดกรอง HLA-B*15:02 ที่มใี นทองตลาด
มักมีราคาแพง ตองใชเครื่องมือราคาแพง และใชเทคนิคที่ตองมีความชํานาญสูง นอกจากนี้ชุดตรวจที่ออกแบบจากตาง
ประเทศยังใหผลบวกปลอมตอบางลักษณะที่พบในบอยในประชากรแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย จากขอจํากัด
ดังกลาวจึงนํามาสูการพัฒนาชุดตรวจเพือ่ ใชในบริบทของประเทศไทย

หลักการและขั้นตอนของนวัตกรรม
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองคัดกรองนีอ้ อกแบบเพือ่ ระบุลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 โดยทดสอบขัน้ แรก
จากการพีซีอารดว ยไพรเมอรทมี่ ีความจําเพาะ ควบคูกบั ไพรเมอรควบคุม แลวจึงตรวจสอบหาผลผลิตจากปฏิกิรยิ าพีซีอาร
(ดังรูป) ขั้นที่สองทดสอบดวยหลักการ direct dot blot hybridization โดยนําผลผลิตพีซีอารจากขั้นแรกมาติดกับวัสดุ
ยึดเกาะแลวทดสอบการจับกับโพรบจําเพาะ ผลผลิตที่สามารถจับจําเพาะกับโพรบไดจะสามารถทําปฏิกิริยาปรากฏใหเห็น
เปนจุดสี (ดังรูป) วิธีการทดสอบนี้เปนวิธีการที่ไมซับซอนและทําไดงายในหองปฏิบัติการทั่วไป ผลการทดสอบจะสามารถ
ใชระบุลักษณะ HLA-B*15:02 ในผูปว ย
คุณสมบัติของนวัตกรรม และการตอยอด
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองไดผานการทดสอบความแมนยํากับตัวอยางที่ปกปดลักษณะของ HLA-B จํานวน 150
ตัวอยาง พบวา ชุดตรวจมีเปนความไว (sensitivity) 100% ความจําเพาะ (specificity) 99.23% และมีราคาตนทุนตอ
การตรวจครัง้ ละไมเกิน 1,000 บาท ซึง่ เปนราคาทีร่ องรับตามระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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ดวยลักษณะเดนของนวัตกรรมคือ ทําไดงาย มีราคาถูก ใชเครื่องมือที่มีในหองปฏิบัติการทั่วไป มีความแมนยํา
ที่เหมาะสมกับทั้งประชากรไทย และประชากรประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชุดตรวจนี้จึงมีศักยภาพ
ในการตอยอดทางการคาในประเทศไทย และในประเทศกลุม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคําขอสิทธิบตั รของนวัตกรรม
นีอ้ ยูใ นขั้นตอนการพิจารณาอนุมตั ิ (เลขทีค่ ําขอ 1301007163) และมีบทความวิจัยทีอ่ ยูใ นระหวางการยืน่ จัดสงตีพิมพ

รูปแสดงหลักการและผลการตรวจจากชุดตรวจคัดกรอง ขั้นตอนแรก (1.) คือปฏิกิรยิ าพีซอี ารอยางจําเพาะ
ตัวอยางทีใ่ หเพียงผลผลิตควบคุมจะถูกรายงานผลลบตอการตรวจ
ในขณะทีต่ ัวอยางทีใ่ หทงั้ ผลผลิตควบคุมและผลผลิตจําเพาะจะถูกนํามาทดสอบ direct dot blot hybridization
ในขั้นถัดมา (2.) ผลสุดทายตัวอยางทีใ่ หผลบวกจะทําปฏิกิรยิ าใหจดุ สีบนวัสดุยดึ เกาะ
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การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
1. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
3. นางสาวมณฑิรา เอียดเสน
4. ดร.กันยา อัครอารีย
5. นางภควดี คงแจม

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอมูลทั่วไปของคณะคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิสัยทัศน
เปนผูน ําทางวิชาการและการวิจัยดานอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และใหบริการ
วิชาการสูช มุ ชนโดยมีการวิจยั เปนฐาน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาที่มี มาตรฐานเพื่ อผลิ ตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมเกษตรที่ มีคุณภาพในระดั บสากล มีคุณธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และตรงตามความตองการของผูใ ชบณ
ั ฑิต
2. ผลิตงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกตใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรชาติ ที่มีคุณภาพระดับสากลและ
เชือ่ มโยงการใชประโยชนจากงานวิจัยอยางเปนระบบ
3. ใหบริการวิชาการและมีสวนรวมกับชุมชนและอุตสาหกรรมภาคใต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพา
ตนเองไดอยางยัง่ ยืน
4. จัดการบริหารองคกรและระบบการเงินใหมคี วามคลองตัว มีประสิทธิภาพและมัน่ คง
5. ปลูกฝงการมีศลิ ปวัฒนธรรมภาคใต
บุคลากร/นักศึกษา
1. จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีจํานวนอาจารยและบุคลากร ดังนี้
1. ขาราชการสายอาจารย
26 คน
2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายอาจารย
15 คน
3. ขาราชการสายสนับสนุน
11 คน
4. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
18 คน
5. ลูกจางประจํา
7 คน
6. พนักงานเงินรายไดคณะฯ
14 คน
รวม
91 คน
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2. จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีจํานวนนักศึกษา ดังนี้
1. นักศึกษาปริญญาตรี
546 คน
2. นักศึกษาปริญญาโท
100 คน
3. นักศึกษาปริญญาเอก
89 คน
รวม
735 คน
งบประมาณ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากงบประมาณแผนดิน
จํานวน 34,086,300 บาท และงบประมาณเงินรายได จํานวน 15,975,865.89 บาท รวมทั้งสิ้น 50,062,165.89 บาท
และไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินงานสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2556 จากเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน
204,000 บาท และงบประมาณเงินรายไดเพือ่ สนับสนุนโครงงานสหกิจศึกษา จํานวน 255,000 บาท

หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมเกษตรเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย และยังมีแนวโนมขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง จากความตองการสินคาอุตสาหกรรมเกษตรที่มีเพิ่ มมากขึ้นเปนลําดับ อันเปนผลมาจากปญหาการ
ขาดความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกในปจจุบันและอนาคต ถึงแมจะกลาวไดวาอุตสาหกรรมเกษตรของไทย
มีศักยภาพในการผลิตและการส งออกในระดับหนึ่ ง แตภาวะการแข งขั นทางธุรกิจทั้ งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
การกีดกันทางการคาโดยมิใชกําแพงภาษี (non tariff barrier) และขอจํากัดเรื่องทรัพยากรในการผลิต เชน วัตถุดิบ
แรงงาน ทําใหผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตรยังคงตองมีการปรับตัวอยางตอเนื่องตอบริบทการเปลี่ยนแปลง
โดยมุงเนนใหมีการพัฒนาตลอดหวงโซอุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการ
พัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามรูค วามเขาใจในการบริหารงานดานอุตสาหกรรมเกษตรใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษา สลับ
กับการไปหาประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอยางมีระบบ ดวยความรวมมือจากสถาน
ประกอบการและทุกฝายที่เกี่ยวของ เปนระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated
Learning) ภายใตแนวคิดใหญ 2 แนวคิด คือ 1) การตระหนักถึงการเตรียมความพรอมดานการประกอบอาชีพ และ
การเขาสูระบบการทํางานของบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความตองการของตลาด
แรงงาน ซึ่ งการที่ นักศึกษาไดผานการเรียนรู ตามกระบวนการของสหกิจศึกษาก็จะทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาทั กษะ
ทางดานตางๆ หมายถึงเปนการพัฒนาตนเอง และยังฝกความรับผิดชอบเมื่อไดรับมอบหมายงาน ไมวาจะเปนงานประจํา
หรือโครงการงานตางๆ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และตาม
ความต องการของตลาดแรงงาน เพื่ อพัฒนาบัณฑิตที่ มีคุณภาพในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและเปนการเตรียมความพรอมดานการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษา จึงไดนําสหกิจศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ตั้ งแตปการศึกษา 2547 เปนตนมา
โดยการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานและการบริหารจัดการเรื่ อยมา จนได รับการยอมรั บอยางกวางขวางจากสถาน
ประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งยังเปนตนแบบในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอกี ดวย
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วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพผานการฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมเกษตร
ในสถานประกอบการจริง
2. เพือ่ ใหนกั ศึกษาของคณะมีความพรอมดานการประกอบวิชาชีพและการเขาสูร ะบบการทํางาน
3. เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และความ
รวมมือดานอืน่
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา (รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษา
ทัง้ หมดในชั้นป)
2. จํานวนนักศึกษาที่ผา นการคัดเลือกเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา (รอยละของนักศึกษา
ทีผ่ า นการคัดเลือกเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษาทีส่ มัครเขา
โครงการทัง้ หมด)
3. การไดงานทําของนักศึกษาสหกิจศึกษา (รอยละ)*
4. ผลการประเมินความพรอมดานวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสหกิจศึกษา
โดยสถานประกอบการ (รอยละ)**
5. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ
โดยสถานประกอบการ (รอยละ)**
6. ผลการประเมินคุณภาพของสถานประกอบการโดยอาจารยทปี่ รึกษาและ
นักศึกษาสหกิจศึกษา (รอยละ)**

เปาหมาย
40 %
80%

80%
80%
80%
80%

หมายเหตุ: * ขอมูลจากการสํารวจการมีงานทําของงานกิจการนักศึกษา
** ประเมินโดยใชแบบฟอรมประเมิน

แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
1. การแตงตั้งคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อกําหนดนโยบายและกลยุทธ
การดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา พัฒนากระบวนการทํางานใหสอดคลองกับสภาพปจจุบนั และกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา รวมทั้งประสานงานและสรางความเขาใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรใหแกบคุ ลากรและหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภายในและภายนอก
2. การกําหนดนโยบายสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา โดยใชผลปอนกลับ (Feedback) และผลการประเมิน
ในปการศึกษาทีผ่ า นมาโดยกําหนด
(1) สัดสวนจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทัง้ หมด
(2) กรอบงบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณ และ
(3) การทบทวนสถานประกอบการทีจ่ ะเขารวม
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3. การกําหนดผูจ ัดการวิชาสหกิจศึกษา และอาจารยตัวแทนภาควิชาทุกภาควิชา เพือ่ ดําเนินงานและประสานงาน
สหกิจศึกษา ในแตละปการศึกษา
4. การจัดทําแผนการฝกงานภาคฤดูรอ นสําหรับสหกิจศึกษาและแผนปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา
5. การสรางความรูและความเขาใจใหแกบุคลากรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยผลักดันบุคลากรเขารวม
อบรมในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานสหกิจศึกษา เชน หลักสูตรอาจารยนิเทศ เปนตน และการพบปะสถาน
ประกอบการเพือ่ สรางความเขาใจในรูปแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
6. การประเมินศักยภาพนักศึกษาและจัดหลักสูตรการเตรียมความพรอมนักศึกษาสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาใหสอดคลองกับการเติมเต็มทักษะดานตางๆ ของนักศึกษา และใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
7. การจัดทําแผนการนิ เทศเพื่ อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา ทั้ งสวนของนั กศึ กษาและ
โครงงานสหกิจศึกษา ภายใตกรอบงบประมาณสหกิจศึกษาทีไ่ ดรบั การจัดสรร
8. การจัดทําแผนการประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา ประกอบดวย
(1) การประเมินนักศึกษา โดยสถานประกอบและอาจารยทปี่ รึกษา จากการนิเทศสหกิจศึกษาจํานวน 3 ครั้ง
(การนําเสนอโครงรางสหกิจศึกษา การติดตามความกาวหนา และการประเมินผลสําเร็จโครงงานสหกิจศึกษา) การนําเสนอ
สัมมนาสหกิจศึกษา และการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา ซึง่ จะประเมินนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
- ความรูค วามสามารถ ไดแก ความรูค วามสามารถทางวิชาการ ความสามารถในการเรียนรูแ ละประยุกต
วิชาการ การจัดการและวางแผนดําเนินงาน และทักษะสือ่ สาร
- ความรับผิดชอบตอหนาที่ ไดแก ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได ความสนใจ อุตสาหะในการ
ทํางาน ความสามารถเริม่ ตนทํางานไดดว ยตนเอง การตอบสนองตอการสั่งการ
- ลักษณะสวนบุคคล ไดแก ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร บุคลิกภาพและการ
วางตัว มนุษยสัมพันธ คุณธรรมและจริยธรรม
(2) การประเมินสถานประกอบการทีเ่ ขารวมโดยอาจารยทปี่ รึกษาและนักศึกษา
(3) การประเมินการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยสถานประกอบการ
9. การสรุปและทบทวนผลประเมินการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา พรอมสงขอมูลปอนกลับ
(Feedback) ไปยังนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา ผูบริหาร และสถานประกอบการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา สําหรับปการศึกษาหนา

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy)
1. ประชุมคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา
2. ประชุมคณะทํางานสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา และอาจารยตัวแทนภาควิชาทุก
ภาควิชาเพือ่ กําหนดแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา
3. ประชาสัมพันธหลักสูตรสหกิจศึกษาตอสถานประกอบการ เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
และเปนการจัดหางานคุณภาพใหนกั ศึกษา
4. การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและการคัดเลือก
4.1 ประชุมชี้แจงและใหขอมูลสหกิจศึกษา แกนักศึกษาชัน้ ปที่ 3
4.2 รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใหนักศึกษายืน่ ใบสมัครพรอมเอกสารประกอบทีเ่ จาหนาที่สหกิจศึกษา
ประจําคณะ
วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

| 97

4.3 คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สาขาวิชากําหนดและตองผาน
การสัมภาษณจากคณะทํางานสหกิจศึกษา ซึ่งประเมินนักศึกษาในหัวขอ ความรูความเขาใจเรื่องสหกิจศึกษา ความรูทาง
วิชาการทัศนคติในการทํางาน บุคลิกภาพ ทักษะในการสือ่ สาร และความสามารถในการปรับตัว
5. การจัดหางานสหกิจศึกษา
5.1 สถานประกอบการแจงตําแหนงงานสหกิจศึกษาตอคณะฯ
5.2 คณะทํางานสหกิจศึกษารับรองคุณภาพงานจากสถานประกอบการ
5.3 ประกาศรายชื่อสถานประกอบการสหกิจศึกษา และตําแหนงงานทีร่ บั สมัคร
6. การสมัครงาน และการจับคูร ะหวางนักศึกษากับสถานประกอบการ
6.1 นักศึกษายืน่ สมัครงานสหกิจศึกษา
6.2 สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา โดยการสัมภาษณนักศึกษาที่คณะฯ สัมภาษณทางโทรศัพทหรือ
มอบหมายใหคณะทํางานสหกิจศึกษาของคณะฯ ดําเนินการคัดเลือกใหตามคุณสมบัตทิ สี่ ถานประกอบการกําหนด
6.3 ประกาศรายชือ่ นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ
7. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครัง้ ที่ 1 (การฝกงานฤดูรอ นเพือ่ สหกิจศึกษา)
มีวัตถุประสงคเพือ่ ใหนักศึกษาไดเรียนรูระบบงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ และไดคนหาหัวขอปญหาสําหรับ
การทําโครงงานสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 ปฐมนิเทศการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครัง้ ที่ 1
7.2 นักศึกษาปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ในชวงภาคการศึกษาที่ 3 ของชั้นปที่ 3
7.3 นิเทศงาน ณ สถานประกอบการเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา รับฟงปญหา ขอเสนอแนะ
จากสถานประกอบการ
7.4 นําเสนอผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาครัง้ ที่ 1
7.5 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครัง้ ที่ 1
8. ประชุมคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานจากการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาครัง้ ที่ 1
9. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษา 1
ซึ่ งประกอบไปด วยหัวข อการเตรี ยมความพร อมทางดานวิ ชาการและทักษะอาชี พ เช น การพัฒนาขอเสนอโครงการ
การเขียนรายงานกระบวน การและเครื่องมือในการแกปญหาการเขียนแบบในอุตสาหกรรม การวิเคราะหและประมวล
ผลขอมูลดวย Excel การนําเสนอผล งานการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติในการทํางาน เปนตน
10. การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครัง้ ที่ 2
นักศึกษาปฏิบตั ิงานในตําแหนงงานที่ไดรบั โดยตองมีการทําโครงงานสหกิจศึกษา ควบคูกับงานประจําที่ไดรบั
มอบหมาย มีรายละเอียดการปฏิบัตงิ านดังนี้
10.1 ปฐมนิเทศการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครัง้ ที่ 2
10.2 นักศึกษาปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16 สัปดาห ในชวงภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
10.3 การนิเทศงานสหกิจศึกษา
ระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะฯ กําหนดใหมีการนิเทศงาน จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การนิเทศแตละครั้ง ดังนี้
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(1) การนิเทศงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ณ สถานประกอบการเพื่อติดตามลักษณะงานที่มอบหมายให
นักศึกษาปฏิบัติ แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และประเมินผลการนําเสนอโครงรางโครงงานสหกิจ
ศึกษา
(2) การนิเทศงานสหกิ จศึ กษาครั้ งที่ 2 ณ สถานประกอบการหรื อผ านระบบ Teleconference
เพื่อประเมินผลการนําเสนอความกาวหนาโครงงานสหกิจศึกษา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาในการทําโครงงานและการ
ทํางาน ติดตามพัฒนาการดานทักษะตางๆ ของนักศึกษา
(3) การนิเทศงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 3 ณ สถานประกอบการเพื่อประเมินผลการนําเสนอ ผลสําเร็จ
ของโครงงาน สหกิจศึกษาประเมินความรูค วามสามารถ/ทักษะวิชาการและวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ
11. หลังการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นักศึกษานําเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา ในวันเสนอผลงานสหกิจศึกษา
12. นักศึกษาประเมินตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน จุดทีต่ องพัฒนา
13. ประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยการประเมินดังนี้
13.1 การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา: ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความพรอมในการทํางาน โดยสถาน
ประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
13.2 การประเมินสถานประกอบการสหกิจศึกษา: ประเมินความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษา ความ
พรอมและความรวมมือของสถานประกอบการ และคุณลักษณะงานที่เหมาะสมตรงกับสาขาวิชา ประเมินโดยนักศึกษา
สหกิจศึกษา และอาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา
13.3 การประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร: ประเมินรูปแบบ
การดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ การจัดการและการสนับสนุนการดําเนินงาน ความพึงพอใจในผลสําเร็จของการ
ปฏิบัตงิ าน ประเมินโดยสถานประกอบการ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา
13.4 ใหขอมูลสะทอนกลับจากการประเมินแกนกั ศึกษา สถานประกอบการ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
14. ประชุมคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงาน
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กระบวนการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
1. การประชุมสรุปและทบทวนผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาหลังการปฏิบตั งิ านครัง้ ที่ 1 (การฝกงานภาคฤดูรอน)
2. การดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา
3. การนําเสนอและรายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาในที่ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และ
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพอยางตอเนื่ องในอนาคต
1. การเตรียมความพรอมนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ โดยใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการ
เตรียมความพรอมนักศึกษาสําหรับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษามากขึน้ เชน การจัดหัวขออบรมตางๆ
2. การสรางเครือขายกับภาคอุตสาหกรรมในตางประเทศ
3. การจัดการระบบเอกสารสําหรับงานสหกิจศึกษาผานระบบ e-co-op โดยจัดทําฐานขอมูลงานสหกิจศึกษา
และปรับปรุงการรับขอมูลตางๆ ผ านทางเว็ บไซตคณะ เชน การสงใบสมั ครปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึ กษา
การประเมินผลโดยสถานประกอบและอาจารยทปี่ รึกษา เปนตน
จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
1. มีโครงสรางการบริหารงานสหกิจศึกษาทีช่ ดั เจน
2. มีเจาหนาทีร่ ับผิดชอบงานสหกิจศึกษาโดยตรง
3. มีผลลัพธของโครงงานสหกิจศึกษาที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในสถานประกอบการ และประเมินผล
เชิงเศรษฐศาสตรได
4. มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานสหกิ จศึ กษาที่ ครอบคลุ ม ครบถวนทุกประเด็น และนําผลการประเมิ นมา
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางตอเนือ่ ง
5. มีการกําหนดกรอบงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาทีช่ ดั เจน
6. มีการกําหนดคาภาระงานสหกิจศึกษา (Load Unit) ทีช่ ัดเจน
กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
1. การกําหนดนโยบายดานสหกิจศึกษาทีช่ ดั เจนโดยใหทกุ หลักสูตรในระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา และกําหนดสัดสวนจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา อยางนอยรอยละ 45 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
รวมทัง้ กําหนดกรอบงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดคณะ สําหรับสนับสนุนงานสหกิจศึกษาอยางชัดเจน
2. การขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งกําหนดนโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงาน กระจายนโยบายมาสูการปฏิบัติจริง รวมถึงการกํากับดูแลและผลักดันการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ใหเปนไปตามเปาหมายทีต่ ั้งไว
3. ความรวมมือทีด่ รี ะหวางสถานประกอบการและคณะ
4. ความจริงใจทุม เทของผูบ ริหาร อาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา และเจาหนาทีส่ หกิจศึกษา
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ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
1. ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา(รอยละของนักศึกษา
สหกิจศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษาทัง้ หมดในชัน้ ป)
2. จํานวนนักศึกษาทีผ่ า นการคัดเลือกเปนนักศึกษา
สหกิจศึกษา (รอยละของนักศึกษาที่ผา นการคัดเลือก
เปนนักศึกษาสหกิจศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่
สมัครเขาโครงการทัง้ หมด)
3. การไดงานทําของนักศึกษาสหกิจศึกษา (รอยละ)
4. ผลการประเมินความพรอมดานวิชาการและวิชาชีพ
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ
(รอยละ)*
5. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของคณะฯโดยสถานประกอบการ
(รอยละ)*
6. ผลการประเมินคุณภาพของสถานประกอบการ
โดยอาจารยทปี่ รึกษาและนักศึกษาสหกิจศึกษา
(รอยละ)*
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ผลลัพธการดําเนินงาน
ปการศึกษา
2554

ปการศึกษา
2555

ปการศึกษา
2556

40%

38

30

48

80%

90.38

95

100

80%
80%

93.33
83.8

76.47
83.2

88.6

80%

66.8

85.6

85.2

80%

84.2

81.6

86.9

2. รางวัลตางๆ ที่ไดรับ
ปการศึกษา

รางวัล

2552

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับเครือขาย
ผูไดรับรางวัล: นายเจษฎา ซอประยูร

2553

รางวัลสถานประกอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับเครือขายสถานประกอบการขนาดใหญ
ผูไดรับรางวัล: บริษัท ฟูดสตาร จํากัด
ผูไดรับรางวัล: บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

2553

รางวัลผูบ ริหารสถานประกอบการดําเนินงานดานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับเครือขายสถานประกอบการ
ขนาดใหญ
ผูไดรับรางวัล: นายอรัญ อังศานาม บริษัท ฟูดสตาร จํากัด
ผูไดรับรางวัล: นายวัชระ แสงสวาง บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับเครือขาย
ผูไ ดรับรางวัล: นางสาวฝนทิพย สุวรรณละออง
ผูไดรับรางวัล: นายศราวุธ ทองเรือง

2554

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับเครือขาย
ผูไ ดรับรางวัล: นางสาวกัญญสิริ โพธิดารา

2555

รางวัลผูป ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา ระดับเครือขาย
ผูไ ดรับรางวัล: อาจารยมณฑิรา เอียดเสน
รางวัลผูป ฏิบตั ิสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ ระดับเครือขาย
ผูไ ดรบั รางวัล: นายธีรยุทธ แกวแววนอย
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด มหาชน (โรงงานแปรรูปมหาชัย)
รางวัลสถานประกอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับเครือขายสถานประกอบการขนาดใหญ
ผูไดรับรางวัล: บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับเครือขาย
ผูไ ดรบั รางวัล: นางสาวจิรันดา เบญจปญญาวงศ

2556

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดเี ดน ระดับเครือขาย
ผูไ ดรบั รางวัล: นางสาวอนลวรรณ อินทศร
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บทสรุป
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขับเคลือ่ นไปสูค วามสําเร็จอยางตอเนือ่ ง
ไดโดยนโยบายสงเสริมและสนับสนุนจากผูบริหาร และโดยความรวมมือจากทั้งอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษา
สหกิจศึกษา และสถานประกอบการทีเ่ ขารวม ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ที่เปนที่ยอมรับและพึงพอใจจากสถานประกอบการและหนวยงานตางๆ และกอใหเกิดการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพเขาสูร ะบบการทํางานในสถานประกอบอยางตอเนือ่ ง
เอกสารอางอิง
1. คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
4. รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา
5. วิชาการเตรียมความพรอมนักศึกษาสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แผนการเรียนการสอน วิชาสหกิจ
ศึกษา (850-491), วิชาสัมมนาสหกิจศึกษา (855-494), และวิชาสหกิจศึกษา I (857-498))
6. คูมือสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
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ดานบริหารจัดการ
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ตลาดเกษตร ม.อ.
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
1. ผูช วยศาสตราจารยทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. รองศาสตราจารยดร.อรัญ งามผองใส
รองคณบดีฝา ยบริหารและวางแผน
3. นางวรภัทร ไผแกว
4. นางสุนัทณี แสงแจม
5. นางสาววิไลลักษณ สิงขรัตน
6. นางสาวกาญจนา อุไรรัตน

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอมูลทั่วไปของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิสัยทัศน
นําผลงานทางวิชาการและผลผลิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติมาบริหารจัดการใหเพิม่ มูลคาอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเปนที่พึ่งของเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และเปนศูนยกลางดาน
อาหารปลอดภัย
พันธกิจ
1. สนับสนุนการดําเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ การประสานงานใหเพิ่มมูลคาใหแกผลผลิตที่ไดจาก
การเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ
2. จัดการผลประโยชนในทรัพยสนิ และกิจกรรมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ใหไดรบั ประโยชนสูงสุด
3. สงเสริมและใหบริการวิชาการในการเปนศูนยกลางดานอาหารปลอดภัย และการกระจายผลผลิตทางการ
เกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
บุคลากรในกลุม งานจัดการผลประโยชนทางวิชาการ
จํานวนบุคลากรจําแนกตามสถานภาพ รวม 5 คน
ขาราชการ สาย ค
1 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 คน
พนักงานเงินรายได
3 คน
หลักการและเหตุผล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีจัดการเรียนการสอนทางดานการเกษตร ในกระบวน
การเรียนการสอนนักศึกษา และการดําเนินงานวิจัยนั้น กอใหเกิดผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเปนผลพลอยไดที่มีคุณภาพ
แตไมมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีจนกอใหเกิดปญหาผลผลิตมากเกินความตองการของตลาด และผลผลิตที่ไดไม
สม่าํ เสมอ ทําใหในบางครัง้ ตองจําหนายผลผลิตดังกลาวในราคาถูกเพือ่ เปนการแกปญ
 หาดังกลาว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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จึงเปดใหบริการตลาดเกษตร ม.อ. ขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เพื่อเปนศูนยกลางในการจําหนายผลผลิตที่มี
คุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และเปนแหลงอาหารทีม่ คี วามปลอดภัย
การดําเนินงานตลาดที่ขาดความรู ความเขาใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ทําใหเกิดขอรองเรียนจากผูใชบริการทั้ง
ทางตรง และผานสื่อวิทยุ ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และสุขอนามัยของ
ผูจ ําหนายอาหาร เนือ่ งจากตลาดเกษตร ม.อ. เปนตลาดในความคาดหวังของผูบ ริโภคทีแ่ ตกตางจากตลาดโดยทัว่ ไป ดังนัน้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงเริม่ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปนทีพ่ งึ่ ของชุมชนในดานสุขลักษณะของอาหารทีป่ ลอดภัย
โดยเริ่มพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ใหมีคุณภาพ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2547 รัฐบาลมีนโยบายเรื่อง “ตลาดสดนาซื้อ”
ตลาดเกษตร ม.อ. จึงสมัครเขารวมโครงการ “ตลาดสดนาซือ้ ” ผานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
และเริม่ ดําเนินการพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ใหมคี ุณภาพ
ในป พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
ตลาดเกษตร ม.อ. ถูกจัดอยูในตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และกระทรวงสาธารณสุข ไดออก
เกณฑประเมิน การพัฒนาและยกระดับ “ตลาดนัดนาซื้อ” เพื่อเปนเกณฑในการพัฒนาตลาดสดประเภท 2 (ตลาดนัด)
ใหไดคุณภาพ ตลาดเกษตร ม.อ. จึงใชเกณฑประเมินดังกลาว ควบคูกับกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพตลาดเกษตร ม.อ.

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพือ่ พัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ใหเปนสถานทีจ่ ําหนายอาหารทีม่ ีคณ
ุ ภาพ และปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ใหไดมาตรฐานตลาดนัดนาซื้อตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด
พ.ศ. 2551
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. สินคาในตลาดเกษตร ม.อ. ผานการตรวจตามเกณฑดา นความปลอดภัยอาหาร 100%
2. ความพึงพอใจของผูบ ริโภคในระดับดี ไมนอยกวา 80%
3. ตลาดเกษตร ม.อ. ผานการประเมินมาตรฐานระดับดีมากของกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
ใชงบประมาณเงินรายไดที่ไดจากการบริหารจัดการภายในตลาดเกษตร ม.อ. เชน คาเชาพื้นที่ การจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตรของคณะฯ เปนตน ซึ่งสามารถเลีย้ งตัวเองได และเปนแหลงรายไดในการพัฒนาคณะฯ
ไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) ผานทางสถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพ (สจรส.) จํานวนเงิน 900,000 บาท (พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557) และการสนับสนุนจาก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
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ตารางที่ 1 แผนงานประจําปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ทบทวนผลการดําเนินงาน รวบรวมขอมูลที่ตองปรับปรุง
2. ประชุมวางแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบ
3. คัดเลือกผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ.
4. ดานพัฒนาผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ.
4.1 อบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร
4.2 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ.
4.3 อบรมการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร
5. ขั้นตอนการตรวจคุณภาพ
5.1 ดานอาหารปลอดภัย
5.2 ดานสุขวิทยาเบื้องตน
5.3 ดานสุขาภิบาลแวดลอม
5.4 ดานความพึงพอใจของผูใชบริการ
6. สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา/ปงบประมาณ

ป 2556

ป 2557

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy)
1. ทบทวนผลการดําเนินงานโดยรวบรวมขอมูลทีไ่ ดจากการดําเนินงานในรอบปทผี่ า นมา
1.1 ขอรองเรียนจากผูใ ชบริการ
1.2 ผลจากการตรวจสอบดานอาหารปลอดภัย, สุขาภิบาลเบือ้ งตนและสุขาภิบาลแวดลอม
2. ประชุมเพือ่ วางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาไปสูต ลาดแหงคุณภาพ โดยสรางแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 สรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานในตลาดเกษตร ม.อ. ใหกับบุคลากรในกลุมงานจัดการผลประโยชน
ทางวิชาการ
2.2 สรางแนวปฏิบัตทิ ี่ดที ี่ใชเปนขอบังคับใหแกผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ.
3. คัดเลือกผูจ ําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ.
3.1 เปดรับสมัครผูจ ําหนายสินคาใหมทกุ ป โดยผูส มัครรายเดิมก็ตอ งสมัครใหม
3.2 ผูส มัครทุกรายจะตองแนบใบรับรองแพทย เพื่อรับรองสุขภาพเบื้องตน
3.3 ผูสมัครรายเดิมและผูสมัครรายใหมจะตองสอบสัมภาษณ และนําสินคาที่ จําหนายใหคณะกรรมการ
พิจารณาทุกราย
4. พัฒนาผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ.
4.1 จัดใหมีการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหารเปนประจําทุกป ในชวงกลางเดือนสิงหาคม เพื่อใหความรูดาน
สุขาภิบาลอาหารแกผจู ําหนายรายเดิมและรายใหม
4.2 ผูผานการพิจารณาจะตองเขาปฐมนิเทศ เพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติในคูมือ
การจําหนายสินคา
4.3 อบรมการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร เพื่อใหผจู ําหนายและเจาหนาที่สามารถใชชุดทดสอบอาหาร
(Food Test kit) ไดดวยตนเอง
5. การตรวจคุณภาพ ดําเนินการตรวจคุณภาพ 3 ดาน คือ ดานอาหารปลอดภัย ดานสุขาภิบาลแวดลอม และ
สํารวจความพึงพอใจของผูใ ชบริการในตลาดเกษตร ม.อ.
5.1 ดานอาหารปลอดภัย มีการตรวจสอบสารปนเปอน 5 ชนิด ตามมาตรฐานตลาดนัดนาซื้อคือ สาร
ฟอรมาลิน (น้ํายาดองศพ), สารกันรา (ซาลิซิลิก), สารบอแรกซ, สารฟอกขาว, น้ํามันทอดซ้ํา จากเจาหนาที่ภายในคณะฯ
จากคณะกรรมการอาหารปลอดภัยอําเภอหาดใหญ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และจากศูนยอนามัยเขต 12
5.2 ดานสุขาภิบาลแวดลอม ตลาดเกษตร ม.อ. ถูกประเมินจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา และศูนยอนามัยเขต 12 โดยมีเกณฑการประเมิน 20 หัวขอ (แบบ ตล.2)
5.3 ดานสุขวิทยาเบื้องตน ดําเนินการตรวจสอบโดยเจาหนาที่จากกลุมงานจัดการผลประโยชนทางวิชาการ
เดินตรวจสอบแบบไมบันทึกเปนลายลักษณอักษรทุกวันที่เปดตลาด ใชวิธีการแจงเตือนเมื่อพบการกระทําผิด และสุม
ตรวจบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยไมแจงลวงหนา เพือ่ บันทึกคะแนนใชในการพิจารณาการรับสมัครในปถัดไป
5.4 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูบริการในตลาดเกษตร
ม.อ. ปละ 1 ครั้ง
6. สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา/ ปงบประมาณ รวบรวมผลการดําเนินงานจัดทําเปนรายงานใน
รอบปงบประมาณเพื่ อนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบ 1 ป ในเวทีการนําเสนอขอมูลรายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพ (SAR) และนําเสนอผลงานเดนในรอบปการศึกษา/ปงบประมาณ
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การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
1. มีขั้ นตอนการปฏิบัติ งานในตลาดเกษตร ม.อ. เปนลายลักษณอักษร เพื่ อใหบุ คลากรสามารถปฏิบั ติงาน
ไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. มีคมู ือผูจ ําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ. เปนแนวปฏิบตั ใิ หผูจําหนายทุกคนใชเปนแนวทางในการปฏิบตั ติ น
3. ผลจากการตรวจสอบดานอาหารปลอดภัยผานทุกตัวอยางคิดเปน 100% จากสํานักงานสาธารณสุข อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ศูนยอนามัยเขต 12
4. ผลการประเมินสุขาภิบาลแวดลอม ตามแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดนาซื้อ (แบบ ตล.2)
โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และศูนยอนามัยเขต 12 ประเมินตลาดเกษตร ม.อ. ผาน
เกณฑในระดับดีมาก และเปนตลาดนัดแหงแรกในประเทศทีผ่ า นเกณฑการประเมินในระดับนี้
5. ผลการเดินตรวจเปนประจําทุกวันโดยไมบันทึก พบวาผูจําหนายปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารไดเปน
กิจวัตรปกติโดยไมตองตักเตือน และผลการตรวจบันทึกพบวาผูจําหนายปฏิบัตติ ามสุขวิทยาเบือ้ งตนได 100%
6. มีชองทางการรับขอรองเรียน ไดแก การรองเรียนโดยตรง ตูรับความคิดเห็นหนาเฟสบุค โทรศัพท E-mail
และเจาหนาทีป่ ระจําทีต่ ลาดเปดใหบริการ
แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพอยางตอเนื่ องในอนาคต
1. เพิ่มศักยภาพของผูจําหนายสินคา โดยการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู และเห็น
แนวปฏิบัติที่ดี สนับสนุนผูจําหนายใหมีการออมทรัพยอยางเปนระบบ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติจะตั้งกลุมออมทรัพย
เพือ่ ชวยใหเกษตรกรและผูป ระกอบการสามารถวางแผนการใชเงินไดอยางเปนระบบ
2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตใหดียิ่งขึ้น โดยใหเกษตรกรและผูประกอบการในตลาดเกษตร ม.อ. มีความรู
และทัศนคติที่ดีในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีคุณคาทางโภชนาการเพื่อนํามาจําหนายในตลาดเกษตร ม.อ. ผูบริโภค
สามารถติดตามแหลงทีม่ าของสินคาแตละชนิดไดจากตราสินคาทีต่ ดิ หนาบรรจุภณ
ั ฑของทุกราน
3. พัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ให เปนสถานที่ ในการแลกเปลี่ ยนอาหารปลอดภัยของชุมชนจากกลุ มเกษตรกร
ผูผ ลิตถึงผูบ ริโภครายยอยขยายไปสูร า นอาหาร เพือ่ เปนแหลงอาหารทีป่ ลอดภัยใหแกชมุ ชนอยางแทจริง
4. ใหความรูแกผูใชบริการในตลาดเกษตร ม.อ. ที่มาใชบริการเฉลี่ยมากกวา 5,000 คน/วัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ โดยการจัดนิทรรศการบริเวณหนาตลาดเกษตร ม.อ. ในเรือ่ งอาหารปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ
5. ตลาดเกษตร ม.อ. มุงเปาในการรวมรักษาสิ่งแวดลอม โดยใชหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)
จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
1. มีแนวปฏิบัตสิ ําหรับผูจ ําหนายทีช่ ัดเจน จัดทําเปนคูม ือขอบังคับใหผจู ําหนายทุกคนใชเปนแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
2. มีการจัดอบรมสุขาภิบาลใหผจู ําหนายและผูช วยทุกคน และจัดปฐมนิเทศผูจ ําหนายเปนประจําทุกป
3. เจาหนาที่เขมงวดในการตรวจสอบใหผูจําหนายปฏิบัติตามขอบังคับอยางจริงจัง ใชวิธีการลงโทษผูกระทําผิด
ดวยการตักเตือนในเบื้องตน, มีการบันทึกคะแนน, แจงดวยใบเตือน ในกรณีกระทําผิดหลักสุขาวิทยา, ละเมิดสิทธิผูใช
บริการ และไลออกในกรณีพบวาอาหารทีจ่ ําหนายปนเปอ นสารปนเปอ น 5 ชนิดตามเกณฑอาหารปลอดภัย
4. การใหสิทธิผูจําหนายทุกราย จําหนายสินคาไดเพียงรายละ 1 ป และตองสมัครใหม โดยพิจารณาจากคะแนน
สะสมทีใ่ ชในปทผี่ านมา พรอมพิจารณาจากสมุดออมทรัพยทผี่ จู ําหนายตองฝากเงินอยางสม่ําเสมอทุกเดือน
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5. เปนตลาดที่ มี ระบบบริ หารจัดการโดยสร างวั ฒนธรรมองคกรให ผูจําหน ายช วยเหลือพึ่ งพากั น ทุ กคนเปน
เจาของตลาด ผูจําหนายทุกคนรับผิดชอบตอขยะที่เกิดขึ้น นําขยะกลับไปจัดการดวยวิธีที่ถูกตอง เนื่องจากในบริเวณ
รอบตลาดไมมีถังขยะกลางรองรับ ทําใหไมมีขยะตกคางในตลาด นอกจากนี้ผูจําหนายรับผิดชอบในการเปด-ปดไฟตลาด
ดวยตนเอง และดําเนิ นการทําความสะอาดร านจําหนายของตนเป นประจําทุกวันที่เปดทําการ และรวมกันล างตลาด
เปนประจําทุกเดือน

กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
1. เขมงวด กวดขัน โดยกําหนดใหมีการตรวจตลาดทุกวันตลอด 10 ปแรกของการดําเนินงาน การตรวจตลาด
อยางเขมงวดตามหลักสุขาภิบาลเบื้องตน ตักเตือนทันทีที่เห็นขอผิดพลาดจากผูประกอบการ ทําใหการปฏิบัติ ตนตาม
หลักสุขาภิบาลอาหารของผูจ ําหนายกลายเปนกิจวัตรทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ดเปนกิจนิสยั และมีวนิ ัยในตนเอง
2. รับขอรองเรียนทุกชองทาง เชน การรองเรียนโดยตรง ตูรับความคิดเห็น โทรศัพท E-mail และนําปญหา
ดังกลาวดําเนินการแกไขใหผใู ชบริการทันทีอยางรวดเร็ว ติดตามผลอยางตอเนือ่ งจนกวาจะดําเนินการแกไขเสร็จสิน้
3. ยึ ดหลั กการทํางาน “รู จักรู ใจ” ซึ่ งทําใหเข าใจพื้ นฐานครอบครั วและประวั ติครอบครั วของเกษตรกรและ
ผูประกอบการแตละราย ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ซึ่งชวยใหการทํางาน การแกไขปญหาตางๆ สามารถทําได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดโครงการใหเกษตรกรและผูประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. เชน กิจกรรม Big
Cleaning Day, โครงการแบงปนสินคาโดยวิธีแลกเปลี่ยนสินคาซึง่ กันและกันในวันทีส่ ินคาจําหนายไมหมด, โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ เชน การปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนาเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา การออมเงิน
เพื่อความมั่นคงของชีวิต เปนตน
5. ปรับปรุงระเบียบขอปฏิบัตใิ นตลาดเกษตร ม.อ. ใหครอบคลุมเรื่องที่ไดรับการรองเรียนจากผูบริโภค เชน
 ไมอนุญาตใหใชโฟมเปนภาชนะบรรจุอาหาร
 ไมอนุญาตใหใชลวดเย็บกระดาษ เย็บบรรจุภณ
ั ฑทบี่ รรจุอาหาร
 ผูจําหนายสินคาตองมีถังขยะหนาราน และนําขยะกลับไปจัดการดวยวิธีการที่ถูกตอง ทําใหตลาดเกษตร
ม.อ. ปลอดขยะตกคาง ปลอดแมลงวัน แมลงสาบ และหนู
 ผูจําหนายสินคาทุกคนมาลงชื่อ และลางมือกอนการจําหนายสินคาทุกครั้ง เพื่อลดการปนเปอนเชื้อโรค
ในเบือ้ งตน
 กําหนดใหผจู ําหนายสินคาปฏิบต
ั ติ ามหลักสุขาภิบาลอาหารเบือ้ งตน 100%
6. วางขอบังคับใหผูจําหนายสินคาทําสัญญาปตอป โดยทุกรายตองเขาสัมภาษณใหมทุกป ทําใหผจู ําหนายมีความ
กระตือรือรน ใหความรวมมือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด จนกลายเปนวัฒนธรรมของตลาด
เกษตร ม.อ. ทีท่ ุกคนตองมาชวยงานสวนรวมอยางพรอมเพรียง
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ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
รายการ
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดนาซือ้ (แบบ ตล.2)
โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดนาซือ้ (แบบ ตล.2)
โดย ศูนยอนามัย เขตที่ 12
แบบประเมินความพึงพอใจผูใ ชบริการในตลาดเกษตร ม.อ. โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจระดับมากและมากทีส่ ุด
การตรวจสารฟอรมาลิน (น้ํายาดองศพ)
การตรวจสารกันรา (ซาลิซิลกิ )
การตรวจสารบอแรกซ
การตรวจสารฟอกขาว
การตรวจน้าํ มันทอดซ้ํา
การเขารับศึกษาดูงานจากหนวยงานภายใน/ภายนอก
- ผูบ ริหารและเจาหนาทีจ่ ากมหาวิทยาลัยทักษิณ
- ผูบ ริหารและเจาหนาทีจ่ ากมหาวิทยาลัยแมโจ
- ผูบ ริหารและเจาหนาที่จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
- ผูบ ริหารและเจาหนาทีจ่ ากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวชิ ัย ไสใหญ
- เจาหนาที่จากศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

79.5%
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

88.4%
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
1 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

บทสรุป
ตลาดเกษตร ม.อ. เปนตลาดสดประเภท 2 (ตลาดนัด) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีแนวปฏิบัติ
ของผูจําหนายที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพผูจําหนายสินคา และขั้นตอนการตรวจคุณภาพ มุงมั่นที่จะดําเนินงานดวยการ
สรางแนวปฏิบัติที่ดใี หแกผูจําหนาย มุงเนนการพัฒนาผูจ ําหนายโดยมีเปาหมายที่จะดําเนินงานดานความปลอดภัยอาหาร
และดานการคุม ครองผูบ ริโภคใหสําเร็จตามเปาหมายทีก่ ําหนด
จากความพยายามพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลาดเกษตร ม.อ. สามารถพึ่งพาตนเองได เปนศูนยกลางดานอาหาร
ปลอดภัย 100% เปนตลาดที่ใสใจในคุณภาพชีวิตของผูบริโภค รับฟงขอรองเรียน ขอเสนอแนะของผูบริโภคและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดานอาหารปลอดภัย โดยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูประกอบการใหพึ่งตนเองไดอยาง
ยั่งยืน ผูจําหนายทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. สม่ําเสมอ อันเปนวัฒนธรรมที่ดีงามของตลาดเกษตร
ม.อ. สามารถปฏิบัติตามหลักสุขวิทยาจนเปนแนวปฏิบัติที่ตลาดเกษตร ม.อ. มีการปรับปรุงภูมิทัศน และสถานที่ทาง
กายภาพ มีพนื้ ตลาดแหงและสะอาด ทั้งยังตระหนักถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของผูบริโภค
ตลาดเกษตร ม.อ. ไดรั บป าย “รับรองมาตรฐานตลาดสดนาซื้ อผานมาตรฐานด านสุขลักษณะและใสใจการ
คุมครองผูบริโภค” จากคณะทํางานอาหารปลอดภัย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ตั้งแตป พ.ศ. 2550 และผานการ
ตรวจประเมินเพือ่ รับรองปายเปนประจําทุกป
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ตลาดเกษตร ม.อ. ผานการตรวจสอบเกณฑอาหารปลอดภัยตั้งแต ป พ.ศ.2552 จนถึงปจจุบัน เกษตรกรและ
ผูประกอบการผานเกณฑการตรวจสอบสารปนเปอน 100% ผานการอบรมสุขาภิบาลอาหาร และผานเกณฑการตรวจ
ดานกายภาพและสุขวิทยาสวนบุคคล 100% จากรานคาทั้งหมด 183 ราน ซึ่งในปจจุบันตลาดเกษตร ม.อ. ยังมีการ
ดําเนินการตรวจสอบสารปนเปอ นเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
ตลาดเกษตร ม.อ. ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาใหเปนตลาดนัดตนแบบของจังหวัด
สงขลาใน “โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งตลาดนัดตนแบบ” ในป พ.ศ. 2555
ผลการประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดนาซื้อ (แบบ ตล.2) ตั้งแตป พ.ศ. 2555-2557 ตลาดเกษตร
ม.อ. ไดผลการประเมินในระดับดีมาก อันเปนเกณฑสูงสุดทีม่ ี และเปนตลาดนัดแหงแรกในประเทศทีผ่ า นเกณฑการประเมิน
ในระดับนี้ อันเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ.

เอกสารอ างอิ ง
 กฎกระทรวง วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด นาซือ้ (ตล.2)
 วรภัทร ไผแกว กวาจะเปนตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 คูม ือผูจําหนายในตลาดเกษตร ม.อ.
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ปรับปรุงงานอยางตอเนือ่ งดวยหลักการ KAIZEN
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
1. ผูอ ํานวยการศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
2. รองผูอ ํานวยการศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
3. รองผูอ ํานวยการฝายบริการวิชาการ
4. นางสาวรัชนี ซันยิวา
5. นางรุสนี กุลวิจิตร
6. นายอุทัย ไทยเจริญ
7. นายสัตยา บุญรัตนชู
8. นายมนตรี สิงหสุวรรณ
9. นางสาวลลิลทิพย กองพานิชกุล

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

ขอมูลทั่วไปของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
วิสัยทัศน
ใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรทมี่ ปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
เปนองคกรภาครัฐที่เติบโตดวยความมุงมั่นสูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืนจากการใหบริการทดสอบ
ดวยเครือ่ งมือวิจัยทางวิทยาศาสตร
คานิยม
Service Mind
จิตบริการ
Happiness
อยูร ว มกันอยางมีความสุข
Innovation
สรางสรรคนวัตกรรม
Professionalism
เชีย่ วชาญอยางมืออาชีพ
วัฒนธรรมองคกร
มุง เนนคุณภาพ ยึดถือภราดรภาพ พรอมรับการประเมิน
บุคลากร
อัตรากําลังปจจุบันของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ประกอบดวย ผูบริหารสูงสุด 3 ทาน คือ ผูอํานวยการ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร และรองผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 2 ทาน บุคลากรมีทั้งสิ้น 40 อัตรา (ขอมูล
ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557) โดยแบงตามฝายตางๆ ได ดังนี้
สํานักงานเลขานุการ
10 คน
ฝายบริการเครือ่ งมือวิจยั ทางวิทยาศาสตร
24 คน
ฝายซอมบํารุงรักษาและพัฒนาเครือ่ งมือ
6 คน
รวม
40 คน
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หลักการและเหตุผล
ภายในองคกรประกอบดวยสิ่งสําคัญอยู 2 สิ่ง คือ คนและงาน โดยคนจะเปนทรัพยากรพื้นฐานในการขับเคลื่อน
งานที่สําคัญเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน และนํามาซึ่งความสําเร็จตามเปาหมาย เหตุเพราะวาการ
ทํางานตางๆ ตองมีการปรับปรุงอยูเสมอ ตามแนวคิดที่วา “วิธีการทํางานในวันนี้ยังไมใชวิธีการทํางานที่ดีที่สุดและการ
ปรับปรุงไมมีที่สิ้นสุด” การปรับปรุงงานอยางตอเนื่องมีหลักการที่นิยมนํามาใชกันและไดผลเปนอยางดีนั่นคือ หลักการ
Kaizen ซึ่งคําวา Kaizen นั้นเปนคําศัพทภาษาญี่ปุน Kai แปลวา การเปลี่ยนแปลง Zen แปลวา ดี ดังนั้น Kaizen
จึงแปลวา การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) นิยมนํามาใชเปนวิธีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทํางานทีด่ ีขนึ้ ในลักษณะของการปรับปรุงแบบตอเนือ่ งไมมที สี่ ิ้นสุด
หลักการ Kaizen คือ การใหบุคลากรพิจารณาปญหาเพี่อใหเกิดแนวคิด จนนําไปสูการหามาตรการนําเสนอ
ปรั บปรุ งกระบวนการทํางานของตนเองโดยไม ติ ดกั บดั กของกรอบความคิ ดแบบเดิ มๆ โดยเริ่ มจากการเปลี่ ยนแปลง
ทีละเล็กทีละนอยไปสูการปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
จากหลักการของ Kaizen ดังกลาว ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการทางวิชาการ มีการ
ดําเนินงานภายใตระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 17025 : 2005 มุงเนน
บุคลากรเปนสําคัญและเชื่อวาบุคลากรทุกคนเปนผูมีศักยภาพและมีความคิดสรางสรรค จึงไดนําหลักการของ Kaizen
มาใชในการดําเนิ นงานเพื่ อเปดโอกาสใหบุ คลากรไดแสดงออกซึ่ งความคิดเกี่ ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานที่ ตนเองได
ปฏิบัติอยูหรือที่เกี่ยวของ เปนการระดมสมองเพื่อคนหาวิธีการทํางานและวิธีการแกไขปญหาที่ดีกวาวิธีในปจจุบัน อันจะ
กอใหเกิดประโยชนแกองคกรโดยสามารถลดกระบวนการทํางานที่สูญเปลา ลดการสิ้นเปลืองงบประมาณ และเสริมสราง
ศักยภาพขององคกรสงผลใหองคกรเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพือ่ สงเสริมใหบุคลากรมีความมัน่ ใจในศักยภาพ ความรู ความสามารถ จากการนําเสนอการปรับปรุงงานดวย
ตนเอง
2. เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการดําเนินงานสวนตางๆ ทั้งเรื่องการใชทรัพยากร เวลา ตนทุน สงผลใหการ
บริการมีคุณภาพ และรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดอยางตอเนือ่ ง
3. เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในองคกร สรางความสามัคคี สรางทีมทํางานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ นองคกรสงผลใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรไดกําหนดตัวชีว้ ดั และเปาหมายของการจัดกิจกรรม Kaizen Day ดังนี้
- จํานวนกิจกรรม Kaizen เปาหมาย 12 เรื่อง/ป
- รอยละความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม Kaizen Day เปาหมาย > 85%
แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
ศูนยเครื่ องมือวิทยาศาสตร เป นหนวยงานระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO/IEC 17025 : 2005 เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา อันไดแก นักศึกษา อาจารย นักวิจัย รวมถึงบริษัทเอกชนตางๆ ในกระบวนการพัฒนาองคกรนั้น
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ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรใชทั้ง Knowledge Management (KM) และ Kaizen เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ภายใน เพิม่ พูนศักยภาพในการทํางานของบุคลากร เกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดนําเอา Kaizen มาใชในการดําเนินงานขององคกร ตั้งแตป พ.ศ. 2550 โดยได
แตงตั้งทีมที่รับผิดชอบเพื่อศึกษาขอมูลและใหความรูในเรื่องของ Kaizen แกบุคลากร คือ ทีม Zero defect ซึ่งใน
ชวงแรกทีเ่ ริม่ ดําเนินการนัน้ ไดมกี ารนําเอาวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในเรื่องของการทํา Kaizen และเริม่ จากการ
ใหบุคลากรเขียนเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน ตอมาเพิ่มเติมเปนการเปดเวที Kaizen Day ใหบุคลากร
รวมทีมกันตามความสมัครใจและตามความเหมาะสมรวมนําเสนอ Kaizen ของตนเอง มีการมอบรางวัลตอบแทนแกทีม
ที่มผี ลงาน Kaizen ยอดเยีย่ ม เพือ่ เปนขวัญและกําลังใจในการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนือ่ ง
จากการดําเนินกิจกรรม Kaizen มาอยางยาวนาน ทําใหศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดสงผลงานเขารวมกิจกรรม
กับสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ ในงาน Thailand Kaizen Award และเริม่ สงผลงานเขาประกวดในป พ.ศ. 2556
จํานวนสองผลงานคือ Lab booking และระบบสารสนเทศเพื่อบริการทดสอบตัวอยาง ซึ่งผานรอบเอกสารเขาสูรอบ
คัดเลือกทั้งสองผลงาน และมีหนึ่งผลงานที่สามารถผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศคือ “ระบบสารสนเทศเพื่อบริการทดสอบ
ตัวอยาง” จนไดรับรางวัล Certificate จากผูเขารวมสงผลงานทั้งประเทศไมต่ํากวา 100 ผลงาน
แมวาศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรจะประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม Kaizen ไปบางแลวนั้น แตก็ยังมี
แนวคิดในการทีจ่ ะปลูกฝงการดําเนินงานโดยใช Kaizen ใหมอี ยูอยางตอเนือ่ งในองคกร โดยมีการนําเอากิจกรรม Kaizen
Day ซึ่งเปนการประกวดผลงาน Kaizen ภายในองคกร เขามาไวในแผนการดําเนินงานของทีม Zero defect โดยกําหนด
ใหมีการดําเนินการ 2 ครั้ง/ป ซึ่งจะดําเนินการในชวงเดือนมกราคมและมิถุนายนของทุกป มีการติดตามผลจากการ
นําเสนอแนวคิด Kaizen ของบุคลากรทีไ่ ดนําเสนอไปแลว
งบประมาณในการจัดกิจกรรม Kaizen Day ป 2556 ของทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดรับการจัดสรรไวที่
250,000 บาท เพือ่ ใชเปนคาดําเนินการตางๆ และเปนรางวัลใหแกบคุ ลากรทีม่ ีผลงานในการนําเสนอทีน่ า สนใจ

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment)
การดําเนินกิจกรรมในปงบประมาณ 2556 นัน้ จะใหบคุ ลากรรวมกลุม กันไมเกิน 3 คน นําเสนอผลงานกลุม ละไมเกิน
5 นาที โดยคะแนนทีไ่ ดจะมาจากการใหคะแนนของบุคลากรและผูบ ริหาร ซึง่ จะมีรางวัลใหกบั บุคลากรทีไ่ ดคะแนนสูงสุดสามลําดับ
และรางวัลลีลาโดนใจอีก 1 รางวัล เพือ่ สรางขวัญและกําลังใจในการสรางสรรคผลงาน
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ทีม Zero defect ไดกําหนดใหมีการเขียนบันทึกปรับปรุงพัฒนางานเพื่อเปนการติดตาม
ผลการดําเนินการตามที่ไดมีการนําเสนอไว ซึ่งจะมีการกําหนดวันทีด่ ําเนินการแลวเสร็จเพือ่ ใหสามารถติดตามการดําเนิน
งานได
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ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนและรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม Kaizen
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
2. ศึกษาหาความรูเ กีย่ วกับ Kaizen
3. กําหนดแผนปฏิบตั กิ ารและถายทอดความรู
แกบคุ ลากร
4. สือ่ สารการจัดกิจกรรม
5. สรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
6. นําเสนอกิจกรรม Kaizen
7. นําแนวคิดไปสูก ารปฏิบตั ิ
8. ติดตามและควบคุม
9. ประเมินผลและทบทวน
10. ปรับแผนการทํางาน

11. แลกเปลีย่ นเรียนรู

รายละเอียด
ดําเนินการแตงตัง้ กอนเริม่ ปงบประมาณใหม
และมีการทบทวนสมาชิกทุกๆ ป
ใชชองทางทีห่ ลากหลาย เชน ฝกอบรมภายนอก ผูม ีความรูภ ายใน
และแหลงความรูต า งๆ
กําหนดโครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนินงาน ซึง่ เปนโครงการ
ทีส่ นับสนุนแผนกลยุทธประจําป
ประชาสัมพันธกจิ กรรมผานแผนกลยุทธประจําปและสือ่ ตางๆ
ไปยังบุคลากร
ใหรางวัลคะแนนโหวตสูงสุด 3 ลําดับแรก รางวัลลีลาโดนใจ
จัดเปนผลการปฏิบัตงิ านในทุกรอบ 6 เดือน
นําเสนอ 2 ครัง้ /ป ในชวงเดือนมกราคมและมิถุนายน
ดําเนินกิจกรรม Kaizen ทีน่ ําเสนอ ตามแผนทีว่ างไว
ติดตามและควบคุมแตละกิจกรรมทุกๆ เดือน เพือ่ ใหแลวเสร็จภายใน
3 เดือน กอนนําเสนอรอบใหม
ประเมินผลตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม เปรียบเทียบผล
การดําเนินงานกอนและหลัง ทบทวนผลการจัดกิจกรรม
หากมีอุปสรรคในการดําเนินงานทําใหไมเปนไปตามแผน จะปรับ
แผนใหมโดยเลือ่ นใหเร็วขึน้ หรือชาลง และนําขอมูลทีไ่ มเปนไปตาม
เปาประสงคมาดําเนินการเพิม่ เติมในการวางแผนครัง้ ตอไป
นําเสนอผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรมทั้ง 2 รอบ
ผานกิจกรรม KM Dialogue กอนสิ้นปงบประมาณ
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ตารางที่ 2 ชวงระยะเวลาของขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม Kaizen ประจําปงบประมาณ 2556
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

แตงตั้งทีม Zero Defect รับผิดชอบ
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ Kaizen จากแหลงตางๆ
กําหนดแผนปฏิบัติการและถายทอดความรู แกบุคลากร
สื่ อสารการจัดกิจกรรม
สรางแรงจูงใจในการเขาร วมกิจกรรม
นําเสนอกิจกรรม Kaizen
นําแนวคิดไปสูการปฏิบัติ
ติดตามและควบคุม
ประเมินผลและทบทวน
ปรับแผนการทํางาน
แลกเปลี่ ยนเรียนรู

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.













ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมีกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม Kaizen เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องมีการปรับปรุงอยางไมสนิ้ สุด และเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนไปตามกระบวนการ PDCA ดังรูป

รูปที่ 1 กระบวนการ PDCA ของกิจกรรม Kaizen

รูปที่ 2 ภาพการจัดกิจกรรม Kaizen ปงบประมาณ 2556
นอกจากนี้ไดมีการสงผลงานเขารวมประกวดกับสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนในงาน Thailand Kaizen
Award 2013 จํานวนสองผลงานคือ Lab booking และระบบสารสนเทศเพื่อบริการทดสอบตัวอยาง ผลปรากฏวา
ผลงานที่สามารถผานเขาสูร อบชิงชนะเลิศคือ “ระบบสารสนเทศเพือ่ บริการทดสอบตัวอยาง” และไดรับรางวัล Certificate
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รูปที่ 3 ภาพบรรยากาศการเขารวมแขงขัน Thailand Kaizen Award ปงบประมาณ 2556

การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
การดําเนินกิจกรรม Kaizen Day ของทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรนั้น มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยทีม
Zero Defect ซึ่งวางแผนการดําเนินกิจกรรมไว 2 ครั้ง/ป ไดมีการติดตามประเมินผล ดวยการใชแบบสอบถามความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรม Kaizen Day มีการเก็บขอมูลในสวนของจํานวนกิจกรรม Kaizen ซึ่งกําหนดไววาไมต่ํากวา
12 เรื่อง/ป นอกจากนั้นยังมีการติดตามผลจากการที่แตละทีมไดนําเสนอดวย โดยจะมีการใหผูที่นําเสนอกํา หนดวันที่
ดําเนินการแลวเสร็จ และเมือ่ สิน้ สุดกิจกรรมในแตละปจะมีการทบทวนผลการดําเนินงานเพือ่ วางแผนการดําเนินงานในครัง้
ตอไป
แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพอยางตอเนื่ องในอนาคต
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรไดมกี ารวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่ งดังตอไปนี้
1. มีแนวทางในการกําหนดกิจกรรม Kaizen Day ใหเปนงานประจําของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยยังคง
กําหนดใหมีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ป เพือ่ เปนการกระตุน ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
2. มีการจูงใจโดยการใหรางวัล ไมวาจะเปนในสวนของเงินรางวัลหรือเกียรติบัตร เพื่อกระตุนใหเกิดการสราง
แนวคิดใหมๆ ในการทํางาน
3. ผลงานที่นาสนใจก็จะผลักดันเขาสูการประกวดผลงานระดับประเทศในงาน Thailand Kaizen Award เพื่อ
สรางความภาคภูมใิ จในผลงานของตนเอง
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม และมีการทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
5. มีแนวทางใหบุคลากรของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเปนวิทยากรอบรมเรื่องของ Kaizen ใหแกหนวยงาน
ภายนอก
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ตารางที่ 3 ตัวอยางหัวขอของกิจกรรม Kaizen Day ในป 2556
หัวขอกิจกรรม
1. การจัดการงานซอมเสร็จ
2. การจัดเก็บตัวอยางงานสรางภาพ
3. ลดผิด
4. ลงเลขกอนกลับ
5. Saponification

6. การนําตัวอยางทีเ่ หลือจากการทดสอบ
มาทวนสอบเครื่อง DMTA
7. การระเหยตัวอยางน้ํา
8. TGA high speed cooling
9. Q-Blog
10. NMR
11. Training for using Equipment
12. เครือ่ งเกา...อัพเดทใหม

13. การจัดการใบรับรองการฝก อบรมใช
เครื่องมือฯ ใหลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ
14. หองเภตรา
15. Cleaning server 2

ประเด็นการปรับปรุง
- จัดวางเครือ่ งซอมใหเปนระเบียบ ดําเนินการสงมอบเครือ่ งมือ
ทีช่ ดั เจน เพือ่ ใหสามารถหาเครือ่ งมือไดอยางรวดเร็ว
- เปลี่ยนแทนวาง stub จากฟองน้ําเปน Acrylic เพื่อความแข็งแรง
ทนทาน
- ใชโปรแกรมภาระงานเพือ่ ลดความผิดพลาดในการกรอกชือ่
ทีอ่ ยูล กู คา
- ใหลูกคาลงเลขที่ใบเสร็จรับเงินและจํานวนเงินใน Log book
ใชเครือ่ งมือฯ เพือ่ ปองกันการลืมชําระเงินเมือ่ ใชเครื่องแลวเสร็จ
- เพิ่มชุด Reflux ใน water bath ใหมากขึ้น และใชสายยาง
ซิลโิ คนแทนสายยางธรรมดา เพือ่ ทําใหการทดสอบ
Saponification สะดวก รวดเร็วยิง่ ขึน้
- ปรับปรุงในเรือ่ งของการทวนสอบตัวอยางเพือ่ เพิม่ ความ
หลากหลายและปริมาณของตัวอยางทวนสอบ
- ใช water bath ที่ 100 องศา ระเหยน้ําตัวอยาง
ทําใหระเหยตัวอยางไดเร็วขึน้
- ลดระยะเวลาการ Cooling ตัวอยางโดยเพิม่ พัดลมดูดอากาศ
- จัดทําโปรแกรมใหคะแนน Q-blog แทนการใชโปรแกรม Excel
- เปลี่ยนจากถัง Liquid Nitrogen 180 ลิตร มาเปน 50 ลิตร
โดยเพิ่มลอลากเพื่อใหสะดวกตอการเติม Liquid Nitrogen
- นําระบบสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการใหบริการ โดยจัดทํา
โปรแกรมสําหรับจองอบรมการใชเครือ่ งมือโดยเฉพาะ
- เปลี่ยน โดยซื้อ GPIB แบบ PCI จาก Ebay แทนแบบ ISA
ซึง่ ไมสามารถใชกบั คอมพิวเตอรรนุ ใหมได สามารถลดคาใชจา ย
จากการซื้อ GPIB ใหมจาก Agilent
- แนบใบรับรองการฝกอบรมกับบัตรประชาชนของลูกคา
เพือ่ ปองกันการลืมรับใบรับรองการฝกอบรมของลูกคา
- จัดทําคูม อื การปฏิบตั งิ านใหชดั เจน และสือ่ สารใหมคี วามเขาใจ
ตรงกัน
- จัดระเบียบโฟลเดอรและไฟลใน Server 2 sec. save ใหเปน
ระเบียบเรียบรอยเพือ่ ใหสะดวกตอการคนหาขอมูล
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จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
1. บุคลากรเกิดความคิดเชิงบวก มีแนวคิดในการที่จะปรับปรุงและพัฒนางานอยูตลอดเวลา เนื่องจากไดมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกร ทําใหบุคลากรมีความกลาที่จะเสนอความคิดเห็น และเกิด
การสรางสรรคแนวคิดใหมๆ ซึง่ เปนการเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร
2. จากการนําแนวคิดของ Kaizen มาใชในองคกร ทําใหองคกรสามารถลดความสูญเสียในกระบวนการดําเนิน
งานสวนตางๆ ทั้งเรื่องการใชทรัพยากร เวลา ตนทุน สงผลใหการบริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคาไดอยางตอเนื่อง และเปนองคกรทีม่ ีคณ
ุ ภาพสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
3. เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในองคกร สรางความสามัคคี สรางทีมทํางานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ นองคกรสงผลใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรมกี ระบวนการในการนําหลักการ Kaizen มาใชใหสําเร็จดังนี้
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคน ทุกระดับชั้น และทุกตําแหนงงาน มีการมุงเปาไปที่การเสริมสราง
ศักยภาพสวนบุคคล เพือ่ บริหารจัดการกับความแปรปรวนรายวันทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการทํางาน
2. ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรม Kaizen เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและความคิดสรางสรรค
ในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยการจัดเวทีประกวด ใหรางวัล และยกยองชมเชย รวมทั้งประเมินเปนผลการปฏิบัติงานใน
ทุกรอบ 6 เดือน
3. มีผูรับผิดชอบโดยตรงคือ ทีม Zero Defect ที่รับผิดชอบในการวางแผน การจัดกิจกรรมหรือโครงการ รวมทั้ง
ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม Kaizen มีฝายประกันคุณภาพคอยควบคุมการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ
4. บุคลากรทุกคนใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรม เนื่องจากบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการ
สรางสรรคผลงานไดอยางอิสระ และสามารถนําแนวคิดดังกลาวมาปรับปรุงงานทีต่ นเองรับผิดชอบ
5. ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรมวี ัฒนธรรมการรวมกิจกรรมแบบ 100% มาอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตผบู ริหารระดับสูง
ลงมาในทุกระดับ และมีวัฒนธรรมภราดรภาพของความเปนพี่นอ ง จึงทําใหเกิดการทํา Kaizen ขามฝายไดโดยงาย
ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
จากการที่ผูบริหารของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มีแนวคิดในเรื่องของการนําเอา Kaizen เขามาเปนเครื่องมือ
ที่ใชในการกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาอยูเ สมอ พรอมที่จะคิดหาทางแกไขปญหา ไมยึดติดกับกรอบความคิดแบบ
เดิมๆ อีกทั้งผูบริหารรับฟงในทุกแนวคิดของบุคลากร สงผลใหบุคลากรมีความมั่นใจในศักยภาพและความรูความสามารถ
จะเห็นไดจากการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรทีม่ เี ปอรเซ็นตเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
การนํา Kaizen เขามาใชในองคกร ไมเพียงแตจะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเทานั้น การใหบริการของ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการลดขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานสวนตางๆ และ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน สงผลใหลกู คาไดรบั บริการทีร่ วดเร็ว
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รูปที่ 4 ผลการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรป 2554-2556

รูปที่ 5 ผลการประเมินความรวดเร็วในการใหบริการ 2554-2556
นอกจากนั้นการจัดกิจกรรม Kaizen Day ยังเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร สราง
ความผูกพัน ความสามัคคี และมีการสรางทีมเพื่อดําเนินกิจกรรม Kaizen เกิดเปนบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งในการนําเสนอผลงานนั้น แตละทีมก็จะนําเสนอในสวนของมูลเหตุจูงใจในการทํา Kaizen วัตถุประสงค และรอบในการ
ดําเนินการลด เลิก หรือเปลี่ยน พรอมทั้งสรุปผลจากการทํากิจกรรม Kaizen ของแตละทีม พรอมรับฟงขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ ซึง่ กระบวนการทีก่ ลาวมานัน้ เปนกระบวนการทีท่ ําใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นองคกรอยางดียงิ่
กิจกรรม Kaizen Day ของทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เนนการมีสวนรวมของบุคลากร บรรยากาศในการ
นําเสนอจะเปนแบบสบายๆ เพื่ อความสนุกสนานในการนําเสนอ โดยมีรางวัลเปนสวนชวยในการกระตุนใหบุคลากร
ตองการมีสวนรวมซึ่งกิจกรรม Kaizen ของแตละปไดกําหนดไววาจะตองมีกิจกรรม Kaizen ไมนอยกวา 12 เรื่อง/ป
ซึ่งในปงบประมาณ 2556 มีบุคลากรสงผลงานเขารวมการแขงขันทั้งสิ้น 16 ผลงาน ซึ่งมีจํานวนผลงานมากกวาที่ได
ตั้งเปาหมายไว และจากการประเมินความพึงพอใจของการเขารวมกิจกรรม Kaizen Day พบวามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง

รูปที่ 6 ผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นองคกร 2554-2556
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รูปที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม Kaizen Day ป 2554-2556

บทสรุป
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก เนือ่ งจากองคกรจะกาวหนาหรือไม
ขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจและความสามารถของบุคลากร ซึ่งผูบริหารของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมองเห็นความ
สําคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ จึงไดจัดตั้งทีม Zero Defect เพื่อรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม
Kaizen
การทํา Kaizen เปนแนวคิดทางการบริหารงานของประเทศญี่ปุนที่ไดรับการยอมรับวาจะนํามาซึ่งการปรับปรุง
ทุกดานใหดีขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา ไมมีที่สิ้นสุด เปนการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด หรือการทํางานแบบ
ทีละเล็กละนอยในสิ่งใกลตัวทีบ่ คุ ลากรสามารถทําไดดว ยตนเอง เปนการพัฒนาการทํางานของบุคลากรใหรจู กั คิด วางแผน
แกปญหาของตนเองแทนการรอฟงคําสั่ งจากหัวหนา บุคลากรสรางผลงานของตนเองทําใหเกิดการสรางทีมงานที่ มี
ประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึง่ การสรางบุคลากรทีม่ ีคณ
ุ ภาพอยางยัง่ ยืน
จากความสําคัญของการนําหลักการ Kaizen มาใชในการดําเนินงาน ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรมีแนวทางในการ
ที่จะพัฒนาบุคลากรและองคกรอยางตอเนื่อง ไมเพียงแคดําเนินกิจกรรม Kaizen ในองคกร และพัฒนาผลงานไปสูการ
แขงขันระดับประเทศเทานั้น แตศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมีความมุงมั่นที่จะใหแนวคิด ลด เลิก เปลี่ยน ของ Kaizen
เขาไปสู จิตสํานึกในการทํางานของบุ คลากรที่ จะสรางสรรคผลงานจากการดําเนินงานของตนเองในแนวทางใหมๆ จน
สามารถพัฒนาตนเอง และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางยัง่ ยืนตอไป
เอกสารอ างอิ ง
1. แผนการดําเนินงานของทีม Zero Defect
2. รายงาน 3 เดือนของศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
3. แผนกลยุทธประจําปของศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
4. แบบประเมินขีดความสามารถของบุคลากรป 2554-2556
5. แบบประเมินความพึงพอใจของลูกคาป 2554-2556
6. แบบประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม Kaizen Day
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ระบบงานตรวจการจางรายการสิง่ กอสรางวิทยาเขตปตตานี
กองแผนงาน วิทยาเขตปตตานี
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
1. ผูช วยศาสตราจารยนพพร เหรียญทอง
2. นายวีระพงค อาภารัตนคุณ
3. นายสุริยะ มาศจิตต
4. นายอนันต กาเดร
5. นายชนกานต ซี่ซาย
6. นายสมบูรณ เภอทอง
7. นายนิรัตน เพชรเต็ม
8. นายอิศรา วิชัยยุทธ
9. นางชนุตธณัฐ ขุนทอง
10. นายศักดิช์ ัย นาทอภินนั ท
11. นางสาวกรกมล มณีนวล

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
หัวหนาโครงการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอมูลทั่วไปของกองแผนงาน วิทยาเขตปตตานี
วิสัยทัศน
เปนองค กรที่ มีความเขมแข็ง ทันสมัย และเชื่ อถื อได เพื่ อเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ รวมทั้งจัดการและจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
พันธกิจ
1. จัดทํา ติดตาม และประเมินผลแผนดานตางๆ ไดแก แผนพัฒนาวิทยาเขต แผนงบประมาณ แผนอัตรากําลัง
แผนกายภาพ แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
2. พัฒนาระบบการดําเนินงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน จัดทําแผน การติดตาม
และประเมินผล รวมถึงการบริหารจัดการ
บุคลากร
ปงบประมาณ 2557 กองแผนงานวิทยาเขตปตตานีมีบุคลากรทั้งสิ้น 16 อัตรา ประกอบดวย
- ขาราชการ
6 อัตรา
- พนักงานมหาวิทยาลัย
5 อัตรา
- พนักงานราชการ
2 อัตรา
- พนักงานเงินรายได
3 อัตรา
งบประมาณ/ภาระงาน
ไมใชงบประมาณ
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หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีรายการสิ่งกอสรางหลายรายการ ทั้งรายการสิ่งกอสราง 1 ป
รายการกอสรางผูกพัน ซึ่งทุกรายการจะมีคณะกรรมการตรวจการจางที่ไดรับการแตงตั้งจากวิทยาเขต เพื่อทําหนาที่
ตรวจการจางใหการกอสรางเปนไปตามสัญญาทีก่ ําหนด
การตรวจการจางของทุกรายการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจการจางตองจัดเตรียมวาระ/เอกสารประกอบ
การประชุมและจัดทํารายงานการประชุม ซึ่งเปนการดําเนินการที่ใชเวลาคอนขางมาก การบันทึกรายงานการประชุมใน
ปจจุบัน มีการจัดเก็บในแฟมหรือบันทึกในเครื่ องคอมพิวเตอร ซึ่งไมสะดวกในการติดตามและนําขอมูลมาใชประโยชน
ทั้ งการรายงานผลใหคณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณรายการสิ่ งกอสรางของมหาวิทยาลัย หรือกรณีที่มี
ขอพิพาททีอ่ าจจะเกิดขึ้น ซึ่งจําเปนตองใชขอ มูลเหลานี้ในการอางอิง
กองแผนงานวิ ทยาเขตป ตตานี จึ งเห็ นความจําเป นที่ จะต องพั ฒนาระบบงานตรวจการจ างรายการสิ่ งก อสราง
วิทยาเขตปตตานีขึ้น เพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูลการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจางทุกรายการในรูปแบบ
ไฟลอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใหผูบริหารหรือผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชประโยชนไดทันทวงที การพัฒนาระบบงานตรวจ
การจางฯ นี้ เปนการพัฒนาที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบการติดตามความกาวหนาของงานกอสรางซึ่งงานพัสดุ วิทยาเขต
ปตตานี เปนผูรับผิดชอบดวย นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูบริหารและผูเกี่ยวของที่จะสามารถติดตาม ตรวจสอบ
รายการกอสรางไดในทุกมิติ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. วิทยาเขตมีระบบงานตรวจการจางฯ ที่สามารถตรวจสอบติดตามผล ไดสะดวกและเชื่อมโยงกับระบบการ
ติดตามงานกอสราง
2. ลดเวลา ขั้นตอน และคาใชจา ยในการประชุมตรวจการจาง
3. ผูบ ริหาร/ผูท เี่ กีย่ วของสามารถรับรูผ ลการดําเนินโครงการกอสรางไดทุกเวลา ทุกมิติ
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. งบประมาณทีใ่ ชในการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมลดลง 90%
2. เวลาทีใ่ ชในกระบวนการประชุมลดลง 50%
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แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
ปที่ดําเนินการ (พ.ศ.2555-2557)
กิจกรรม

55

55

56

56

57

57

ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประชุมคณะกรรมการฯ
จัดทําและพัฒนาระบบ
ทดลองใชระบบ
แกไข/ปรับปรุงระบบ
รายงานผลการใชงานระบบตอผูบ ริหาร
จัดทําคูมอื การใชระบบ
ประชุมผูเกี่ยวของเพือ่ ติดตามผล
จากการใชระบบ

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment)

รูปที่ 1 กระบวนการจัดการเอกสารในระบบงานตรวจการจาง ฯ
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การนําระบบการจัดการและการพัฒนาระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานีมาบริหาร
จัดการเอกสาร ดังรูปที่ 1 เพือ่ ใชในการพิจารณาการกอสรางของคณะกรรมการตรวจการจางผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยนําเอกสารจากผูรับจางเขาระบบประชุมในรูปของไฟล PDF ทําใหสามารถจัด
เอกสารตางๆ เขาระบบประชุมอยางสะดวก รวดเร็ว โดยไมตองถายสําเนาเพื่อแจกจายใหกับคณะกรรมการตรวจการจาง

การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
ระบบการทํางานทั้งหมดของระบบงานตรวจการจางฯ ขอมูลที่ไดจากเว็บเพจ จะสงไปยังฐานขอมูล โดยสามารถ
นําขอมูลมาแสดงผล ลบ คนหา แกไข รวมถึงรายงานผล และทําการทดสอบการทํางานของโปรแกรมทั้งระบบโดยผาน
ทางเว็บเพจ เพื่อตรวจสอบหาขอผิดพลาดตางๆ พรอมทั้งปรับปรุงแกไขจนไมพบขอผิดพลาดและพัฒนาใหมีความสะดวก
และนาใชยงิ่ ขึ้น

รายการพัฒนา

มิ.ย.56
ก.ค.56
ส.ค.56
ก.ย.56
ต.ค.56
พ.ย.56
ธ.ค.56
ม.ค.57
ก.พ.57
มี.ค.57
เม.ย.57
พ.ค.57

แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพอยางตอเนื่ องในอนาคต
การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี มีขอเสนอแนะ
ดานตางๆ ซึ่งจะนํามาพัฒนาระบบใหดียงิ่ ขึ้น จึงไดกําหนดแผนการปรับปรุงในป พ.ศ. 2556-2557 ดังนี้

1. เพิ่มสัญลักษณภาพควบคูกับตัวหนังสือเพื่อความ
สะดวกในการใชงาน
2. สรางคูมือการใชงานและเผยแพรในระบบ
3. สรางระบบสงขอมูลผาน e-mail ของผูรับบริการ
เมื่อมีการสงเอกสารใหมหรือมีการนัดหมาย
การประชุ ม
4. สรางระบบประมวลผลรายงานความกาวหนาของ
แตละโครงการ
5. สรางระบบเชื่อมโยงกลองวงจรปดในแตละ
โครงการกับระบบงานกอสราง

จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
1. บุคลากรมีความรูค วามสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีสารเทศในการปฏิบัตงิ านอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีความคิดริเริ่มและกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อนํามาพัฒนาระบบการทํางาน
อยางตอเนื่อง
3. ผูบ งั คับบัญชามีความสนใจและสนับสนุนใหมกี ารทํางานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
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กลยุทธ หรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
การนําระบบการจัดการและระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานีมาใชสําหรับการประชุม
และรายงานผลความกาวหนาของแตละโครงการ ตลอดจนเชือ่ มโยงกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ เปนประโยชนตอหนวยงาน
องคกร และบุคลากรในวิทยาเขต ไดเขาถึงและรับทราบโครงการตางๆ ที่เกิดขึ้น ถือไดวาเปนการประชาสัมพันธและ
รวมกันตรวจสอบการดําเนินงานภายในองคกรเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม จากการพัฒนาระบบฯ
ดังกลาวสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จในกระบวนการทํางานดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพ เปนการบูรณาการกระบวนการทํางานใหมีคณ
ุ ภาพมากขึน้
2. ลดตนทุน สามารถลดคาใชจา ย ลดเวลาในการทํางาน และลดการใชทรัพยากรบุคคล
3. เพิม่ ผลผลิต สามารถทํางานไดมากขึน้ ในขณะทีใ่ ชเวลาลดลง
4. ลดกระบวนการทํางาน ลดขั้นตอนการทํางานใหกระชับและเร็วขึ้น สามารถปองกัน/ลดความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดในแตละขัน้ ตอน สงผลใหงานมีคณ
ุ ภาพ
5. คุณภาพงานเพิ่มขึ้น ผลการดําเนินงานที่ผานกระบวนการของระบบงานตรวจการจางฯ จะมีคุณภาพมากขึ้น
นั่นคือ ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถดําเนินการตรวจงาน ติดตามผลการดําเนินงานกอสราง ประชุมสรุปผลงานไดทัน
ระยะเวลาทีก่ ําหนดโดยไมตองรอระบบเอกสาร

ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
ผลจากการพัฒนาระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง
31 มีนาคม 2557 จากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (การวาจาง
ที่ปรึกษาควบคุมงาน) โครงการกอสรางตางๆ ซึ่งผลการดําเนินงาน (Result) เปนดังนี้
1. การประเมินคาใชจายในกระบวนการ
ผลการประเมินคาใชจายกอน/หลังการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่ กอสรางวิทยาเขตปตตานี (ตาราง
ที่ 1) โดยศึกษาจากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางโครงการกอสราง พบวา
กอนใชโปรแกรม คาใชจาย 1) คาถายสําเนาเอกสารการประชุมตอเดือน 2,688 บาท 2) คาแฟมเก็บ
เอกสาร 360 บาท 3) คาใชเครื่องมือ/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องสแกน 33 บาท (คํานวณจากการใชไฟฟา
5 นาที/ครั้ง ในรอบ 1 เดือนมีการประชุม 35 ครั้ง (5 นาที x 35 ครั้ง/60 นาที) เทากับ 2.92 ชั่วโมง/เดือน
คิดเปนคาใชจายในการใชจายคาไฟฟาตอหนวยไฟฟา กิโลวัตตชั่วโมง (KWh.) ในรอบ 1 เดือนการทํางาน (คิดระยะเวลา
22 วัน ไมรวมเสารและอาทิตย) เทากับ (กําลังไฟฟา 180 w x 2.92 hr x 22 day)/1,000 x ราคาตอหนวยคาไฟฟา
2.83 บาท)
หลังใชโปรแกรม คาใชจาย 1) คาถายสําเนาเอกสารการประชุมตอเดื อน ไม มี เมื่ อเที ยบกับกอนใช
โปรแกรมทําใหคาใชจายลดลง 2,688 บาท คิดเปนรอยละ 100.0 2) คาแฟมเก็บเอกสาร 120 บาท เมื่อเทียบกับ
กอนใชโปรแกรมทําใหคาใชจายลดลง 240 บาท คิดเปนรอยละ 66.67 3) คาใชเครื่องมือ/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
130 บาท (คํานวณจากการใชไฟฟา 20 นาทีตอ 1 ครั้ง ในรอบ 1 เดือนมีการประชุม 35 ครั้ง (20 นาที x 35 ครั้ง)/
60 นาที เทากับ 11.65 ชั่วโมงตอเดือน คิดเปนคาใชจายในการจายคาไฟฟาตอหนวยไฟฟา กิโลวัตตชั่วโมง (KWh.) ใน
รอบ 1 เดือนการทํางาน (คิดระยะเวลา 22 วันไมรวมเสารและอาทิตย) เทากับ (กําลังไฟฟา 180 w x 11.65 hr x
22 day)/1,000 x ราคาตอหนวยคาไฟฟา 2.83 บาท
เมื่อเทียบกับกอนใชโปรแกรมทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้น 97 บาท คิดเปนรอยละ 74.62 โดยภาพรวม พบวา
คาใชจายทีใ่ ชในการดําเนินงานทัง้ หมดลดลงเปนจํานวนเงิน 2,831 บาท คิดเปนรอยละ 91.88
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคาใชจายกอน/หลังการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่ กอสรางวิทยาเขตปตตานี
กอนใชโปรแกรม
การใชทรัพยากร
ดําเนินงาน
สําเนาเอกสารการประชุม

แฟมเก็บเอกสาร

การใชเครือ่ งมือ/อุปกรณ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่
เกี่ยวของ
สรุป

จํานวน/
หนวย/
เดือน

คาใชจา ย/
เดือน

7,680 แผน 2,688 บาท

6 แฟม

360 บาท

หลังใชโปรแกรม
จํานวน/
หนวย/
เดือน

คาใชจา ย/
เดือน

-

ไมมี

2 แฟม

120 บาท

(5 นาที x 33 บาท (20 นาที x 130 บาท
35 ครั้ง)
35 ครั้ง)
= 2.92 ชม.
= 11.65 ชม.
3,081 บาท

250 บาท

ผลการประเมิน หมายเหตุ
คาใชจา ย/เดือน
ลดลง
2,688 บาท
(100%)
ลดลง
240 บาท
(66.67%)
เพิม่ ขึน้
97 บาท
(74.62%)
ลดลง
2,831 บาท

ประชุม
35 ครั้ง
/เดือน
91.88%

ที่มา: รายงานขอมูลขออนุมัตซิ ื้อและเบิกจายเงินคาวัสดุ เงินรายไดวิทยาเขตปตตานี หมวดสํารองจายทัว่ ไป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
2. การประเมินระยะเวลาในกระบวนการ
การประเมิ น ระยะเวลาก อน/หลั งการใช ร ะบบงานตรวจการจ า งรายการสิ่ งก อสร า งวิ ท ยาเขตป ตตานี
เก็บขอมูลโดยการจับเวลาเมื่องานสารบรรณ วิทยาเขตปตตานี ลงรับหนังสือ/เอกสารจากผู รับจางใน 1 โครงการ
เทียบกับระยะเวลาหลังการใชระบบงานตรวจการจางฯ
ผลการประเมินระยะเวลากอน/หลังการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่ กอสรางวิทยาเขตปตตานี (ตาราง
ที่ 2) พบวา ระยะเวลาในกระบวนการตรวจการจางทั้งหมด กอนใชระบบงานตรวจการจางฯ ใชเวลา 490 นาที ขณะที่
หลังใชระบบ งานตรวจการจางฯ ใชเวลา 250 นาที ซึ่งลดลงจากกอนใชระบบคิดเปน 48.98%
3. การประเมินดวยแบบสอบถาม
การประเมินผลความพึงพอใจของการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี ใชวิธี
สรางแบบประเมินความพึงพอใจออนไลนแกผูใชระบบและเปนผูรบั ผิดชอบในแตละโครงการ จํานวน 40 คน แบงเปน
- ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
7 คน
- อาจารยผสู อน
6 คน
- บุคลากรสายสนับสนุน
10 คน
- ทีป่ รึกษาควบคุมงาน
9 คน
- ผูร ับจาง
8 คน
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระยะเวลากอน/หลังการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่ กอสรางวิทยาเขตปตตานี
ขั้นตอนกระบวนการ

กอนใชระบบ หลังใชระบบ ผลการประเมิน
(นาที)
(นาที)
ลดระยะเวลา(%)

1. หนังสือเขาระบบงานสารบรรณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. หนังสือเขาระบบงานผังแมบทฯ กองแผนงานวิทยาเขตปตตานี
3. ผูค วบคุมงานตรวจสอบและจัดทํารายงานเสนอประธานกรรมการ
ตรวจการจาง ผานเลขานุการคณะกรรมการตรวจการจาง
4. เลขานุการฯ รวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วของและประสานงาน
การประชุมกับผูเ กี่ยวของตามวัน/เวลาทีป่ ระธานกําหนด
5. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจาง
6. เลขานุการฯ และผูควบคุมงานจัดทําสรุปรายงานการประชุม
พรอมนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจางลงนาม
และสงหนังสือแจงมติการประชุมใหผรู บั จางรับทราบ
7. เลขานุการฯ สงเอกสารใหงานพัสดุ วิทยาเขตปตตานี นําเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพือ่ ดําเนินการตามระเบียบสัญญาตอไป
8. เลขานุการฯ จัดเก็บเอกสารเขาตูแฟมโครงการตาง ๆ
สรุป

30
40

30
5

คงเดิม
87.50

30

30

คงเดิม

120
180

20
120

83.33
33.33

45

20

55.56

30
15

20
5

33.33
66.67

490

250

48.98

ตารางที่ 3 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ
เกณฑการใหคะแนน
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
ดีมาก

2.34–3.00

ปานกลาง

1.67–2.33

ต่ํา

1.00–1.66

ความหมาย
ระบบสามารถสนับสนุนและรองรับการทํางานดานการบริหารจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับทีด่ ีมาก
ระบบสามารถสนับสนุนและรองรับการทํางานดานการบริหารจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
ระบบสามารถสนับสนุนและรองรับการทํางานดานการบริหารจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับต่ํา

การประเมินความพึงพอใจของผู ใชระบบงานตรวจการจางรายการสิ่ งกอสรางวิทยาเขตปตตานี แบงการ
ประเมินออกเปน 3 ดาน คือ ผูใชงานและผูร ับบริการ เจาหนาที่ และสําหรับผูบริหาร โดยแบงขั้นตอนการประเมินดังนี้
1) ระยะเวลาการทดสอบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2557
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2) วิเคราะหผลการทดสอบ ดังนี้
- คาเฉลี่ย ( X ) เพื่อหาระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
- คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อหาคากระจายของกลุมตัวอยาง
ผลการประเมินความพึงพอใจการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่ กอสรางวิทยาเขตปตตานี (ตารางที่ 4)
ผูตอบแบบสอบถามออนไลนจํานวน 40 คน พบวา จาก 42 ประเด็น มี 40 ประเด็นที่ความพึงพอใจในระดับดีมาก และ
2 ประเด็น มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดังนั้นระบบสามารถสนับสนุนและรองรับการทํางานดานการตรวจการจาง
รายการสิ่งกอสรางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่ กอสรางวิทยาเขตปตตานี
ลําดับ

ผลการประเมิน

คําถาม

1 สวนผูใ ชงานและผูรบั บริการ (หนาเว็บเพจ สัญญา/เรงรัด/ชี้แจง)
1.1 ดานความครบถวนของขอมูล
1.2 ดานความทันสมัยในรูปแบบ/ดีไซดของเว็บไซต
1.3 ดานความเหมาะสมของรูปแบบและการนําไปใช
2 สวนผูใชงานและผูรบั บริการ (หนาเว็บเพจ รายงานรายการกอสราง)
2.1 ดานความครบถวนของขอมูล
2.2 ดานความทันสมัยในรูปแบบ/ดีไซดของเว็บไซต
2.3 ดานความเหมาะสมของรูปแบบและการนําไปใช
3 สวนผูใชงานและผูร ับบริการ (หนาเว็บเพจ แจงซอมบริการ)
3.1 ดานความครบถวนของขอมูล
3.2 ดานความทันสมัยในรูปแบบ/ดีไซดของเว็บไซต
3.3 ดานความเหมาะสมของรูปแบบและการนําไปใช
4 สวนผูใ ชงานและผูร บั บริการ (หนาเว็บเพจ โปรแกรมคํานวณวันขยายเวลากอสราง)
4.1 ดานความครบถวนของขอมูล
4.2 ดานความทันสมัยในรูปแบบ/ดีไซดของเว็บไซต
4.3 ดานความเหมาะสมของรูปแบบและการนําไปใช
5 สวนเจาหนาที่ (หนาเว็บเพจ วาระ/มติ/หนังสือการประชุม)
5.1 ดานขอมูลนําเขาระบบ
5.2 ความรวดเร็วในการนําขอมูลแขวนเว็บไซต
5.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย
6 สวนเจาหนาที่ (หนาเว็บเพจ สัญญาผูร บั จาง/ทีป่ รึกษาฯ)
6.1 ดานขอมูลนําเขาระบบ
6.2 ความรวดเร็วในการนําขอมูลขึน้ เว็บไซต
6.3 เมนูตาง ๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย

X

S.D.

ระดับ

2.85
2.67
2.45

0.36
0.53
0.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.62
2.65
2.42

0.54
0.48
0.59

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.38
2.40
2.55

0.54
0.55
0.60

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.38
2.38
2.42

0.59
0.70
0.64

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50
2.38
2.23

0.55 ดีมาก
0.54 ดีมาก
0.73 ปานกลาง

2.40
2.52
2.48

0.59
0.55
0.55
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ลําดับ

7 สวนเจาหนาที่ (หนาเว็บเพจ หนังสือเรงรัดและชี้แจง)
7.1 ดานขอมูลนําเขาระบบ
7.2 ความรวดเร็วในการนําขอมูลขึน้ เว็บไซต
7.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย
8 สวนเจาหนาที่ (หนาเว็บเพจ หนังสือแจงซอม (บริการหลังการขาย))
8.1 ดานขอมูลนําเขาระบบ
8.2 ความรวดเร็วในการนําขอมูลขึน้ เว็บไซต
8.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย
9 สวนเจาหนาที่ (หนาเว็บเพจ ผูร ับผิดชอบขอมูล)
9.1 ดานขอมูลนําเขาระบบ
9.2 ความรวดเร็วในการนําขอมูลแขวนเว็บไซต
9.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย
10 สวนเจาหนาที่ (หนาเว็บเพจ สิทธิเจาหนาทีป่ ระจําโครงการ)
10.1 ดานขอมูลนําเขาระบบ
10.2 ความรวดเร็วในการนําขอมูลแขวนเว็บไซต
10.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย
11 สวนเจาหนาที่ (หนาเว็บเพจ รายชือ่ ผูเขาระบบการประชุม)
11.1 ดานขอมูลนําเขาระบบ
11.2 ความรวดเร็วในการนําขอมูลขึน้ เว็บไซต
11.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย
12 สวนเจาหนาที่ (หนาเว็บเพจ รายการประชุมทัง้ หมด)
12.1 ดานขอมูลนําเขาระบบ
12.2 ความรวดเร็วในการนําขอมูลแขวนเว็บไซต
12.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย
13 สวนเจาหนาที่ (หนาเว็บเพจ คนหาวาระการประชุม)
13.1 ดานขอมูลนําเขาระบบ
13.2 ความรวดเร็วในการนําขอมูลขึน้ เว็บไซต
13.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย
14 สวนสําหรับผูบ ริหาร
14.1 รูปแบบการนําเสนอ (ความสวยงามเขาใจงาย)
14.2 ขอมูลที่ไดรบั ตรงตามความตองการสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
14.3 ขอมูลมีการอัพเดทเปนปจจุบนั
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X

S.D.

ระดับ

2.52
2.42
2.42

0.55
0.59
0.59

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.38
2.45
2.50

0.49
0.60
0.60

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.65
2.50
2.40

0.48
0.51
0.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.45
2.45
2.30

0.55 ดีมาก
0.55 ดีมาก
0.56 ปานกลาง

2.35
2.45
2.50

0.62
0.50
0.60

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50
2.35
2.35

0.51
0.58
0.62

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.48
2.70
2.62

0.55
0.52
0.54

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.73
2.75
2.38

0.45
0.44
0.59

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

บทสรุป
ระบบงานตรวจการจางรายการสิง่ กอสรางวิทยาเขตปตตานี เปนระบบประชุมและรายงานความกาวหนาโครงการ
กอสรางภายในวิทยาเขตปตตานี ผานเว็ บไซต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิ ทยาเขตป ตตานี โดยใหผูควบคุมงาน
คณะกรรมการตรวจการจาง และผูบริหาร ตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานกอสรางในโครงการนั้นๆ และ
รับทราบผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นภายในวิทยาเขต โดยแบงการบริการออกเปน 2 สวน ไดแก 1) สําหรับผูใชงาน
ซึ่งสามารถเขาเปดอานขอมูลไดประกอบดวยผู บริหาร ผู ใชทั่ วไป และผู เกี่ ยวของตามคําสั่ ง 2) สําหรั บเจาหนาที่ ซึ่ง
สามารถลบ แกไข/เพิ่มเติมขอมูล ซึ่งประกอบดวยเลขานุการคณะกรรมการตรวจการจางและผูดูแลระบบ ดังแสดงใน
รูปที่ 2

รูปที่ 2 ฟงกชันโปรแกรมระบบงานตรวจการจางฯ
สําหรับผูใช
1. คนหาวาระการประชุม
2. ดูรายงานผลการเรงรัดงานและการชีแ้ จงของฝายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
3. ดูรายงานผลการกอสรางโครงการตางๆ
4. ดูผลการแจงซอมจากการกอสรางแลวเสร็จ
5. คํานวณวันในสัญญาหรือวันเวลาแลวเสร็จดวยโปรแกรมคํานวณ
สําหรับเจาหนาที่
1. ลบหรือแกไขขอมูลการรายงานผลการกอสราง
2. จัดการขอมูลเกีย่ วกับวาระและมติ
3. แขวนสัญญาการกอสรางในโครงการตางๆ
4. แขวนผลการเรงรัดงานและการชีแ้ จงในฝายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
5. ใหสทิ ธิผรู บั ผิดชอบในจัดการขอมูลการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางประจําโครงการตางๆ
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สําหรับผูบริหาร
1. ดูขอ มูลเชิงบริหารไดดว ยดวยระบบ Management Dashboards

เอกสารอ างอิ ง
1. สามารถเขาใชระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี ไดที่ เว็บไซตของกองแผนงาน
วิทยาเขตปตตานี URL: http://planning.pn.psu.ac.th/town_plan/index.php
2. กองแผนงานวิทยาเขตปตตานีไดสงโครงการระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี
เขารวมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” ดานการพัฒนางานสนับสนุนและ
งานบริหาร ประเภท Oral Presentation รายละเอียดดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ประกาศนียบัตร “ชนะเลิศ” โครงการแนวปฏิบัติที่ดี

รูปประกอบ (ตัวอยางระบบงานฯ)
1. ฟงกชนั การใชงาน
ผูใชงานสามารถดูฟงกชันตางๆ ในระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี โดยเขาระบบ
การใชงานดังรูปที่ 4 ซึ่งแยกฟงกชันบริการออกเปน 2 สวน คือสําหรับผูใชงานและสําหรับเจาหนาที่แสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 4 การเขาสูระบบการใชงาน

136 |

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

รูปที่ 5 การเขาระบบการใชงาน
สัญญาจาง/เรงรัดโครงการกอสรางและการชี้แจงหนังสือโตตอบระหวางคูสัญญา ซึ่งผูใชสามารถคนหาขอมูลที่
รับผิดชอบเพือ่ ศึกษารายละเอียดขอมูลตางๆ ในโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 หนาเว็บเพจแสดงสัญญา/เรงรัด/ชีแ้ จงของโครงการ
ผูใชงานสามารถเขาดูหนังสือสัญญา หนังสือเรงรัดงาน และหนังสือชี้แจงตางๆ ของแตละโครงการได โดยจะ
ปรากฏ วัน/เดือน/ป ทีส่ ง หนังสือซึง่ ผูใ ชงานสามารถเปดอานไดดงั แสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 หนาเว็บเพจแสดงหนังสือสัญญา หนังสือเรงรัดงานและหนังสือชีแ้ จงตางๆ
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2. รายงานรายการกอสราง
การรายงานความกาวหนาโครงการกอสรางแตละโครงการ ผูใชงานสามารถดูขอมูลในแตละงานหรือสรุป
โครงการในภาพรวม ซึ่งไดประมวลผลทั้งโครงการโดยแสดงแถบสีไว หากเปนแถบสีแดง หมายถึง งานมีความลาชา
แถบสีเหลือง หมายถึง งานใกลหมดสัญญาซึ่งจะแสดงเตือนในชวงเวลาเหลือนอยกวา 30 วันกอนหมดสัญญา แถบสีเขียว
หมายถึง จบโครงการแลว และแถบสีขาว หมายถึง งานอยูในสถานะปกติ แสดงดังในภาพที่ 8

รูปที่ 8 หนาเว็บเพจแสดงรายงานรายการกอสราง
3. รายงานสรุปขอมูลเชิงบริหาร
ขอมูลเชิงบริหารแสดงในรูปของกราฟและตัวเลขสรุป ทําใหทราบความกาวหนาของโครงการรวมทั้งแนวโนม
ที่คาดวาจะเกิดขึ้ น เพื่อเปนสัญญาณเตือนใหผูเกี่ ยวของหรือผูบริหารไดทราบลวงหนาในการติดตามแกไขปญหาหาก
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเกณฑที่กําหนด โดยแสดงขอมูลเปน 3 สวน ไดแก 1) กราฟเสน S-curve เสนสีน้ําเงิน
แสดงถึงแผนงานหลักที่วางแผนไวกอนดําเนินโครงการ เสนสีแดงแสดงถึงแผนงานจริงที่ผูรับเหมาทําไดในเดือนปจจุบัน
2) กราฟเข็มไมลรถ แสดงการดําเนินงานของผูรับเหมาซึ่งแสดงในรูปเข็มสีแดง โดยจะตองเรงใหทันตอเสนสีน ้ําเงิน
ซึ่งเปนแผนงานหลักที่บอกเปอรเซ็นตไว 3) กราฟแทง แสดงถึงเวลาของโครงการ โดยแทงสีแดงบอกถึงระยะเวลา
ทีใ่ ชไปแลวและคงเหลือเวลาตามแทงสีน้ําเงิน ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 9 ขอมูลเชิงบริหารสําหรับรายงานผูบริหาร
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4. รายการวาระการประชุม มติที่ประชุม และหนังสือการประชุม
การนําเอกสารตางๆ เขาในระบบงานตรวจการจางฯ เพื่อใชประกอบการประชุม เจาหนาที่หรือเลขานุการฯ
เมื่อไดรับเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในแตละโครงการจะอัพโหลดขอมูลเขาระบบในรูปแบบไฟล PDF คณะกรรมการตรวจ
การจางสามารถเขาดูวาระการประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมตามวัน เวลาที่ ประธานกําหนด โดยการ
แจงเวียนบันทึกขอความเชิญประชุม และสง E-mail ใหผูเขาประชุมรับทราบ ดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 หนาเว็บเพจแสดงวาระการประชุม มติที่ประชุม และหนังสือการประชุม
การจัดการเกี่ยวกับวาระและมติที่ประชุม เชน ตองการจัดวาระการประชุมของโครงการใด สามารถคลิกที่
“ตรวจการจาง” จะแสดงดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 หนาเว็บเพจแสดงการจัดการวาระการประชุมครั้งใหม
5. รายการประชุมทั้งหมด
การรายงานภาพรวมการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานของ
โครงการกอสรางทุกรายการเพือ่ ตรวจสอบความถูกตองหรือแกไขเพิม่ เติม ดังแสดงในรูปที่ 12
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รูปที่ 12 หนาเว็บเพจแสดงรายการประชุมทัง้ หมด
เมื่อผูใชงานตองการดูรายการประชุมทั้งหมดของแตละโครงการ สามารถเขาไปที่ฟงกชันรายการประชุมทั้งหมด
แลวเลือกโครงการทีต่ อ งการ โดยจะแสดงรายการประชุมวามีการประชุมกีค่ รัง้ วันเวลาใด และสามารถดาวนโหลดเอกสาร
ได แสดงดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 หนาเว็บเพจแสดงรายการประชุมทั้งหมดของแตละโครงการ
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แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail
งานการเงิน สํานักงานเลขานุการ ศูนยคอมพิวเตอร
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
ทีป่ รึกษาโครงการ
1. ผูอ ํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
3. หัวหนากลุม งานบริการพัฒนาระบบสานสนเทศ
หัวหนา/ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นางปรีดา นาคสวาสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
2. นางสาวพนิดา องคศิลปรัศมี
นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นายคณกรณ หอศิริธรรม
นักวิทยาศาสตร
ขอมูลทั่วไปของศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ ตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงกลาง
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการใหบริการคอมพิวเตอร และขยายขอบขายการใหบริการไปถึงการใหบริการ
สารสนเทศบริการเครือขายและสือ่ สาร และบริการฝกอบรมคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร เปนหนวยงานแรกที่นําระบบ
คุณภาพมาใชในการบริหารองคกรโดยไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 : 1994 เมื่อป พ.ศ. 2542 และ
รักษาการรับรองมาอยางตอเนือ่ ง โดยไดปรับกระบวนการตางๆ ใหรองรับมาตรฐานทั่วทั้งองคกรมาจนปจจุบัน ไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ตามกระบวนการคุณภาพทีใ่ หความสําคัญกับลูกคาเปนหลักทําใหมกี ารปรับปรุง
กระบวนการตางๆ ใหสอดรับกับความตองการของลูกคาซึง่ เปนลูกคาทั้งภายในและภายนอก โดยมี
นโยบายคุณภาพ
ศูนยคอมพิวเตอรมงุ มั่นทีจ่ ะใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีม่ ีคณ
ุ ภาพอยางตอเนื่องเพือ่ ตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูร ับบริการ
วิสัยทัศน
เปนผูน ําการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศภายในป 2559
พันธกิจ
แสวงหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เปาหมาย
เปนศูนยคอมพิวเตอรที่ไดรับการรับรองการใหบริการดานไอทีตามมาตรฐาน ISO 20000-1 : 2011 ภายในป
2559 พัฒนาระบบสารสนเทศที่เปนสากลเพื่อใชงานในมหาวิทยาลัยและพรอมเผยแพรสูระดับประเทศ เปนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศสูช มุ ชน การบริหารจัดการเครือขายไดรบั การยอมรับระดับแนวหนาของประเทศ
ภารกิจ (Mission)
1. ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิชาการ ไดแก ดานการเรียนการสอนและการวิจยั
2. ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารของมหาวิทยาลัย
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3. เปนผูนําในการวางแผน ปฏิบัติการ และใหคําแนะนําแกฝายบริหาร และหนวยงานของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
4. ใหคําปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหเชาอุปกรณ และใหบริการฝกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศแกชมุ ชนภาคใต
ดานวิชาการ
ศูนยคอมพิวเตอรไดจั ดหาเครื่ องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรจํานวนมากไวบริการแก นักศึกษา อาจารย และ
ขาราชการของ ม.อ. คอมพิวเตอรเหลานี้เชื่อมตออยูบนเครือขาย ทําใหผูใชสามารถเขาใชบริการคอมพิวเตอรและใช
บริการ Internet ไดทั้งที่หองปฏิบัติการของศูนยคอมพิวเตอร และจากหนวยงานตางๆ ทุกหนวยงาน
ดานการบริหาร
ศูนยคอมพิวเตอร เปนผูร บั ผิดชอบการพัฒนาและการจัดการโครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศ (information infra-structure) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงระบบฐานขอมูลและระบบ Intranet เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ดานเทคโนโลยี
ศูนยคอมพิวเตอร เปนแกนนําในการรณรงคใหนกั ศึกษา และบุคลากรใชงานโอเพนซอรสซอฟตแวร (Opensource
software) และฟรีแวร (Freeware) ใหมากขึ้น โดยศูนยคอมพิวเตอรไดจัดอบรมหลักสูตรการใชงานโอเพนซอรส
ซอฟตแวรใหความรูแกนักศึกษา ผูสนใจ และจัดตั้งฝายวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบงานที่ใชโอเพนซอรส
ซอฟตแวรและฟรีแวร เพือ่ ประยุกตใชทศี่ นู ยคอมพิวเตอร จะไดเปนแนวทางในการใชงานใหแกหนวยงานอืน่ ๆ
คานิยมรวม (Core Value)
คานิยมรวมของศูนยคอมพิวเตอร คือ WISH3 เพื่อสรางความตระหนักใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานเปนทีม
อยางมีความสุขทัง้ กายและใจ
ความหมาย
W = Wisdom
ปญญา คือ มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัตงิ านอยางถองแท
I = Integrity
มีจริยธรรมและคุณธรรม ลงมือทําในสิง่ ควรทําและมีจติ สํานึกดวยตนเอง
S = Service mind มีจิตบริการ เชน เต็มใจใหบริการ
H = Happy
ปฏิบัตงิ านอยางมีความสุข Healthy สุขกายสบายใจ Harmony ความพรอมเพรียง
สามัคคี
สํานักงานเลขานุการ ศูนยคอมพิวเตอร เปนหนวยงานสนับสนุนภายใน ประกอบดวยงานหลักๆ 8 งาน ไดแก
การเงิน บุคลากร สารบรรณ พัสดุ อาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ นโยบายแผน และระบบคุณภาพ ลูกคาของงานการเงิน
มีทั้ง 2 สวนคือ
1. ลูกคาภายนอก เชน ผูใ ชบริการจากคณะ/หนวยงาน บริษทั และบุคคลทัว่ ไป
2. ลูกคาภายใน ไดแก บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรเอง ซึ่งมีจํานวน 98 คน
สํานักงานเลขานุการไดกําหนดมาตรฐานในการใหบริการและมีเปาหมายในการใหบริการที่ชัดเจน มีการทบทวน
กระบวนการและปรับการทํางานใหสอดรับกับระเบียบและความตองการของลูกคา โดยในสวนของการจายเงินไดกําหนด
ระยะเวลาชัดเจนวาลูกคาจะไดรับเงินภายใน 4 วันทําการหลังจากยื่นเอกสารครบถวน ประกอบกับศูนยคอมพิวเตอรมี
นโยบายใหบุคลากรในกลุมงานตางๆ จัดทําโครงการพัฒนางานขึ้น เพือ่ ลดภาระในการทํางานและทําใหงานมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยสนับสนุนงบประมาณตามขนาดของโครงการ
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หลักการและเหตุผล
งานการเงิน สํานักงานเลขานุการ ศูนยคอมพิวเตอร เปนหนวยบริการกลางของศูนยใหบริการทั้งลูกคาภายใน
และภายนอก ที่มาติดตอใชบริการและตองชําระคาบริการที่ศูนยคอมพิวเตอร และลูกคาภายในคือพนักงานเจาหนาที่
ของศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันมีจํานวนลูกคาภายในรวม 92 คน ซึ่งสวนใหญใชบริการซ้ําๆ และ
บางเรื่องตองดําเนินการใหทุกเดือน เมื่อผูใชบริการมากขึ้นกิจกรรมที่ตองติดตอการเงินมากขึ้น ทีมการเงินจึงไดคิดหาวิธี
ปรับปรุงงานใหตอบสนองตอผูใชบริการ และทําใหขั้นตอนการทํางานของงานการเงินลดลง จึงวิเคราะหและหาแนวทาง
ในการปรับปรุงงาน พบวากิจกรรมเกี่ยวกับการทดรองจายเงินใหบุคลากร ไดแก เงินยืมทดรองจาย คาตอบแทนปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ คารักษาพยาบาล คาชวยเหลือการศึกษาบุตร คาจางนักศึกษาชวยงานราชการ คาตอบแทน
วิทยากร/ผูชวยวิทยากรในการจัดอบรมคอมพิวเตอร คาโทรศัพทของผูบริหารและหัวหนากลุมงาน และอื่นๆ ในการนี้
เจาหนาทีก่ ารเงินตองถอนเงินจํานวนมากจากธนาคารเพือ่ จายเงินใหแกบคุ ลากร ซึง่ ทําใหเสียเวลา อาจเกิดความผิดพลาด
ในการตรวจนับเงิน ความไมปลอดภัยในการเดินทางระหวางธนาคารกับสํานักงาน และเสียเวลาในการติดตอกับผูรับเงิน
แตละครั้งดวย จึงเห็นวาควรทําการดําเนินการโอนเงินทดรองจายผานระบบ SCB Business Net จะทําใหเจาหนาที่
การเงินและผูรับเงินไดรับความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง ตอมาเมื่อไดดําเนินการโอนเงินทดรองจายผานระบบ SCB
Business Net ใหแกบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรไปแลวนั้น แมวาโครงการปรับปรุงงานดังกลาวจะทําใหเจาหนาที่
การเงินและผูรับเงินไดรับความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง แตการใชงานระบบดังกลาว ผูรับเงินไมสามารถทราบ
รายละเอียดการรับเงินแตละครั้ง ซึ่งหากผูรับเงินตองการทราบรายละเอียดการรับเงิน ก็จะตองสอบถามจากเจาหนาที่
การเงินโดยตรง ทําใหเจาหนาที่การเงินเสียเวลาในการคนหารายละเอียดการโอนเงิน และผูรับบริการไมพึงพอใจ ดังนั้น
จึงไดหาวิธกี ารแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพือ่ แจงรายละเอียดการโอนเงินทดรองใหแกผรู บั เงิน
2. เพื่ อลดขั้นตอนการทํางาน และลดความผิดพลาดในการรับ-จายเงิน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
3. เพือ่ ลดเวลาเจาหนาทีก่ ารเงินในการติดตอกับผูร ับเงินและธนาคาร และลดเวลาในการตอบขอซักถาม
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. เพือ่ แจงรายละเอียดการโอนเงินทดรองใหแกผรู บั เงิน
2. เพือ่ ลดเวลาเจาหนาทีก่ ารเงินในการคนหารายละเอียดการโอนเงิน
3. เพือ่ ลดขัน้ ตอนการทํางาน
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แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2553
กิจกรรม

มิถุนายน 2553
กรกฎาคม 2553
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 1-3 สัปดาหที่ 4

1. ศึกษาขอมูล
2. ประสานงานกับผูพฒ
ั นา
โปรแกรม
3. จัดการฐานขอมูล
4. ออกแบบรายงาน
5. ทดลองใชงานและ
ประชาสัมพันธ
6. ใชงานจริง
7. ประเมินผล
8. สรุปรายงาน

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment)
1. ศึกษาขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
2. ประสานงานกับผูพ ัฒนาโปรแกรม
3. จัดการฐานขอมูล ชื่อเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร กับ E-mail
4. ออกแบบรายงาน
5. ทดลองการใชงาน และประชาสัมพันธ
6. ใชงานจริง
7. ประเมินผล
8. สรุปรายงาน
การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
ทดลองใชงานภายในกลุม งานและใหแจงปญหา ขอผิดพลาดเปนระยะเวลา 3 เดือนจากนัน้ เปดใชงานจริง
แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพอยางตอเนื่ องในอนาคต
1. ปรับขั้นตอนการทํางานใหงายขึน้
2. มีรายละเอียดของยอดเงินทีโ่ อนเขามากขึน้
จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
1. เจาหนาที่ความรูความสามารถและเขาใจวิธีปฏิบัติงานไดดีสามารถสรุปปญหาความตองการในการพัฒนา
ไดอยางเปนขัน้ ตอนและชัดเจน ทําใหสามารถพัฒนาสวนเพิม่ เติมไดรวดเร็วและตรงตามความตองการ
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2. เจาหนาทีม่ คี วามกระตือรือรนในการหาทางแกปญ
 หาและหาแนวรวมขอความรวมมือในการพัฒนาได
3. ผูบ งั คับบัญชาใหการสนับสนุน และเขาใจ

กลยุทธ หรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
1. ความพยามยามของเจาหนาทีใ่ นการลดขัน้ ตอนในการทํางานและมีความตระหนักในการใหบริการทีม่ งุ ใหความ
สําคัญแกลกู คาผูใ ชบริการเปนหลัก
2. ความรวมมือของผูพฒ
ั นาระบบ webmail ซึ่งใหความชวยเหลือในการพัฒนาเพิม่ เติมตอยอดใหระบบสามารถ
ดําเนินไปไดและปรับปรุงใหเมือ่ พบปญหาในการใชงาน
ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
วิธีการประเมินผล
งานการเงินไดใหบริการแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2553 การประเมินผล
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใหบริการดังกลาวจากบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร โดยประเมินผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โปรแกรม SharePoint ในการเก็บขอมูล และกําหนดใหผตู อบแบบสอบถามไดเพียงครั้งเดียว
ผลการประเมิน
จากการประเมินมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 55 ราย เฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการแจงการโอนเงินผาน
ระบบ E-mail โดยรวมในระดับพอใจกับบริการระบบดังกลาวตามรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมงานผูตอบแบบสอบถาม
บริหารทัว่ ไป
บริการวิชาการ
จัดการนโยบาย แผน และระบบคุณภาพ
บริการระบบเครือขายและสือ่ สาร
บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิจยั และพัฒนา
รวม

จํานวน

รอยละ

8
7
1
13
26
1

14
13
2
23
46
2

56

100

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของเพศผูตอบแบบสอบถาม
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง

27
29

48
52

รวม

56

100
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของอายุผูตอบแบบสอบถาม
อายุ

จํานวน

รอยละ

ต่ํากวา 25 ป
26-35 ป
36 ปขึ้นไป

5
31
20

9
55
36

รวม

56

100

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของการไดรับบริการแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail
จํานวน

รอยละ

เคยไดรบั บริการ
ไมเคยไดรบั บริการ

52
4

93
7

รวม

56

100

ตารางที่ 5 จํานวนรอยละของความพอใจกับบริการแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail
จํานวน

รอยละ

พอใจ
เฉย ๆ
ไมพอใจ

56
-

100
-

รวม

56

100

ขอมูลที่ตองการเพิม่ เติมจากระบบแจงการโอนเงินผาน E-mail
1. รายการที่ถูกหัก (1 คน)
2. ขอใหปรับใจความใหมคะ ควรจะมี “คะ” ลงทายตอนใหผูรบั เงินโอนไปตรวจสอบขอมูล (1 คน)
3. ตองการทราบรายละเอียดของเงินแตละประเภทที่ไดรับ (1 คน)
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแจงการโอนเงินผาน E-mail
1. ถามีรายการยอยหลายรายการและโอนเงินยอดเดียว ชวยแจงรายการยอยแตละรายการ (1 คน)
2. ดีมากเลยคะ จากทีไ่ มทราบวาเงินที่เขามาเปนเงินอะไร จะไดไมงงอีก (1 คน)
3. เปนระบบที่ดีมากๆ เปนกําลังใจใหพัฒนาตอไป (2 คน)
4. เปนบริการที่ชวยอํานวยความสะดวก ทําใหเจาของบัญชีทราบวามีการโอนเงินเขาบัญชี และเปนยอดของ
รายการใด (1 คน)
5. อยากใหครอบคลุมถึงกลุม นักศึกษาที่ชว ยงานของศูนยคอมพิวเตอรดวย (1 คน)
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สิ่งทีต่ องการใหงานการเงินปรับปรุง/พัฒนาเพิ่มเติม เพือ่ อํานวยความสะดวกในการรับบริการ
1. การเรียกดูรายการยอนหลัง โดยการสรุปเงินที่โอนเขาเปนเดือนๆ ของผูรับแตละคน เชน เดือนมิ.ย 53
มีเงินโอนเขาเทาไหร คาอะไรบาง (1 คน)

บทสรุป
จากการนําระบบแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail เพื่อแจงการโอนเงินทดรองจายผานระบบ SCB Business
Net ของศูนยคอมพิวเตอร ทําใหบุคลากรไดรับรายละเอียดเงินโอนเงินจาก E-mail ดังกลาว โดยไมเสียเวลาเจาหนาที่
การเงินในการคนหารายละเอียด และผูรับเงินไมเสียเวลาการสอบถามและการรอรายละเอียด ดังนั้นการดําเนินการแจง
การโอนเงินผานระบบ E-mail ทําใหเจาหนาทีก่ ารเงินและผูร บั เงินไดรับความสะดวก
จากการใชงานจริงประมาณ 1 เดือน ระบบดังกลาวไดเกิดปญหาในกรณีการสง E-mail คราวละจํานวนมาก
ระบบไมสามารถสง E-mail ดังกลาว ไดเนื่องจากระบบ PSU E-mail จํากัดการสงจดหมายแตละเครื่องไดไมเกิน 60
ฉบับตอนาที หลังจากการเจอปญหาดังกลาว ผูพ ฒ
ั นาโปรแกรมไดดําเนินการแกไขใหสง จดหมายไดโดยไมจํากัด
หลังจากระบบ “แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail” สามารถใชงานไดสมบูรณ ผูจัดทําโครงการไดดําเนินการ
เผยแพร โดยการเชิญเจาหนาที่การเงินและผูสนใจของคณะ/หนวยงาน เขารวมฟงการนําเสนอผลงานระบบดังกลาว
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุม 200 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งไดมีเจาหนาที่การเงินและผูสนใจจาก
คณะ/หนวยงานตางๆ เขารวมฟง จํานวน 24 คน จากการนําเสนอระบบ “แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail” มีคณะ/
หนวยงานไดขอความอนุเคราะหระบบดังกลาวไปใชงาน ซึ่งเปนระบบที่ใชงานงาย เปนประโยชน และไมมีคาใชจาย
ขอแตกตางระหวางระบบเดิม ไมไดแจงการโอนเงินกับระบบใหม แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail ดังนี้
ประโยชนที่ไดรับ

ระบบเดิม

1. เพือ่ แจงรายละเอียดการโอนเงิน
ทดรองใหแกผรู ับเงิน
2. เพือ่ ลดเวลาเจาหนาทีก่ ารเงินใน
การคนหารายละเอียดการโอนเงิน

ผูร ับเงินไมทราบรายละเอียดตอง
สอบถาม
- ผูร บั เงินสอบถามรายละเอียด
- เจาหนาทีก่ ารเงินเสียเวลาคนหา
ขอมูล

3. เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานการเงิน

-

ระบบใหม
ผูร ับเงินไดรับรายละเอียดจาก E-mail
เจาหนาทีก่ ารเงิน
“แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail”
จากฐานขอมูลทีม่ อี ยูแ ลว ลดเวลาในการ
คนหารายละเอียดการโอนเงิน
1. ผูร ับบริการพึงพอใจ
2. ลดขัน้ ตอนการทํางาน

โดยสรุป บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร พึงพอใจกับบริการแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail ทําใหผูรับเงิน
ไดรบั ความสะดวก สวนความตองการเพิม่ เติมของผูใ ชบริการ เปนการเรียกดูรายการยอนหลังแยกเปนรายเดือนของผูร ับ
แตละคน ซึ่งระบบดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนกับหนวยงานอืน่ ไดดว ย
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เอกสารอ างอิ ง
หนวยงานภายในที่ไดสนใจนําไปใชงาน
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะเภสัชศาสตร
3. คณะพยาบาลศาสตร
4. คณะการแพทยแผนไทย
5. งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
หนวยงานภายนอก
1. โรงเรียนศรีนคร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

รูปที่ 1 คณะเภสัชศาสตรขอความอนุเคราะหนําไปใชงาน

รูปที่ 2 คณะพยาบาลขอความอนุเคราะหนําไปใชงาน
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รูปที่ 3 คณะการแพทยแผนไทยขอความอนุเคราะหนําไปใชงาน

รูปที่ 4 งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดีขอความอนุเคราะหนําไปใชงาน
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การยืม-คืน-จายคาปรับ ดวยตูอ ตั โนมัตแิ บบหยอดเหรียญ
งานบรรณสารสนเทศ ศูนยสนเทศและการเรียนรู วิทยาเขตสุราษฎรธานี
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
1. ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยสารสนเทศและการจัดการทรัพยสนิ
(ดร.สุชาติ เชิงทอง)
2. นายทนงเดช หนูสแี กว นักวิทยาศาสตร
3. บุคลากรงานบรรณสารสนเทศทุกคน
ขอมูลทั่วไปของศูนยสนเทศและการเรียนรู
วิสัยทัศน
เปนศูนยบริการสารสนเทศและการเรียนรูท สี่ ามารถใหการสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
1. สนับสนุนการเรียนการสอนดวยทรัพยากรการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การบริหารจัดการ
3. สนับสนุนการคนควา การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การวิจยั
4. สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูแ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขอบเขตความรับผิดชอบ
แบงออกเปน 2 งาน คือ
1. งานเทคโนโลยีและการเรียนรู
2. งานบรรณสารสนเทศ
บุคลากร/นักศึกษา
- จํานวนบุคลากรของวิทยาเขต แยกตามคณะ/หนวยงาน
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คณะ/หนวยงาน

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
สํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี

95
57
-

5
5
112
8

100
62
112
8

รวม

152

130

282
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- จํานวนบุคลากรของศูนยสนเทศและการเรียนรู แยกตามงานในศูนยสนเทศและการเรียนรู
งาน

จํานวนบุคลากร (คน)

งานเทคโนโลยีและการเรียนรู
งานบรรณสารสนเทศ

12
5

รวมทั้งสิ้น

17

- จํานวนนักศึกษาแยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จํานวนนักศึกษา (คน)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

182
3,743

รวมทัง้ สิน้

3,925

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

| 151

152 |

โครงสราง/ภาระงานของงานบรรณสารสนเทศ
ศูนยสนเทศและการเรียนรู

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี
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ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศและการจัดการทรัพยสิน
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบรรณสารสนเทศ

งานสํานักงาน
- นางลาภลักษณ-พ.
ทองธรรมชาติ
- น.ส.สุพรพรรณ
บุญชวย
-

ธุรการ
บุคลากร
การเงิน
พัสดุ
อาคารสถานที่
สถิติ
ประชาสัมพันธ
นโยบายและแผน
ประกันคุณภาพ
สถิติ
ประชาสัมพันธ

งานพัฒนาทรัพยากร
- นางลาภลักษณ-พ.
ทองธรรมชาติ
- นางสุนันทา สังขมาลี

งานวิเคราะหหมวดหมู
และทํารายการ
- น.ส.น้ําฝน ดิษกุล
- นางสุนันทา สังขมาลี

การคัดเลือก
การจัดซื้อ
การขอรับอภินันทนาการ การขอแลกเปลี่ยน
การตรวจรับและลงทะเบียน การกรอกรายการลง
ฐานขอมูลของหองสมุด - การซอมแซมหนังสือ

การวิเคราะหหมวดหมู
หนังสือภาษาไทย
การวิเคราะหหมวดหมู
หนังสือภาษาตางประเทศ การลงรายการเพื่อการสืบคน
การจัดทําหนังสือออกบริการ การเผยแพรหนังสือใหม
-

-

งานสื่อโสตทัศน
- น.ส.สุพรพรรณ
บุญชวย

การลงทะเบียนและ
จัดเก็บ
การจัดทําสําเนา
การวิเคราะหหัวเรื่อง
และลงรายการ
การจัดทําออกบริการ
การเผยแพร
สื่อโสตทัศนใหม
- การพัฒนาระบบ
และแนะนําการให
บริการ

งานสิ่งพิมพตอเนื่อง
- น.ส.สุพรพรรณ
บุญชวย
- น.ส.อลิษา โตะเส็น
-

การคัดเลือก
การบอกรับ
การขอรับอภินันทนาการ
การติดตามทวงถาม
การตรวจรับและ
ลงทะเบียน
การบริการ
การเขาเลมสิ่งพิมพ
ตอเนื่องฉบับลวงเวลา
การจัดทําดรรชนีวารสาร
(บทความจากวารสาร
วิชาการ)
การ Scan สารบัญ
วารสาร ขึ้นบริการบน
เว็บไซต
การจัดทํากฤตภาค
(บทความวิชาการจาก
หนังสือพิมพ) ขึ้นบริการ
บนเว็บไซต

งานบริการ
- น.ส.สุพรพรรณ
บุญชวย
- นางสุนันทา สังขมาลี
- น.ส.อลิษา โตะเส็น

งานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ของหองสมุด
- นางลาภลักษณ-พ. ทองธรรมชาติ
- น.ส.น้ําฝน ดิษกุล
- น.ส.สุพรพรรณ บุญชวย

- ดูแลการบริการตนเอง
- บริการรับฝากเงิน
คาปรับ/รับเงินคาปรับ
- ดูแลสถานภาพสมาชิก
- บริการหนังสือจอง
- บริการหนังสือสํารอง
- บริการระหวางหองสมุด
- บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา
- การตรวจกอนออกฯ
- ดูแลตูรับคืนนอกเวลา
- การจัดปายนิทรรศการ
- ปฐมนิเทศการใช
หองสมุดใหนักศึกษาใหม
- แนะนําการใชหองสมุด
สงเสริมการใชในรูปแบบ
ตางๆ

- การดูแล แกไข บํารุงรักษา และพัฒนา
คอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
ทั้งหมด ในหองสมุดใหใชงานไดเปน
ปกติตลอดเวลา
- การดูแล แกไข พัฒนาระบบฐานขอมูล
ของหองสมุดใหใชงานไดเปนปกติ
ตลอดเวลา
- ประสานงานการพัฒนาระบบหองสมุด
อัตโนมัติรวมกับผูดูแลระบบของ
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
- ประสานงานการพัฒนาระบบหองสมุด
อัตโนมัติรวมกับศูนยคอมพิวเตอร
ของวิทยาเขตหาดใหญ/หอสมุด
คุณหญิงหลงฯ
- ดูแลการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาขอมูล
และบริการบนเว็บไซตของหองสมุด
ใหเปนปจจุบัน และมีขอมูลที่นาสนใจ/
หลากหลาย

หลักการและเหตุผล
หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดจัดทํางานวิจัยสิ่งประดิษฐ ตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติขึ้นมาให
บริการ โดยไดพัฒนาตูมาเปนระยะๆ จากการจายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็มลักษณะเดียวกับการซื้อบัตรเติมเงิน
โทรศัพทมือถือแลวหักคาปรับในระบบ เมื่อเงินในบัญชีหมดผูใชบริการตองมาเติมเงินกับเจาหนาที่เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
ที่ ถูกต องตามระเบี ยบการเงิ นของทางราชการ ซึ่ งทําให ผู ใช บริ การยั งไม สะดวกอย างเต็ มที่ เพราะจะต องมาติ ดต อ
เจาหนาที่เมื่อมีคาปรับ งานบรรณสารสนเทศจึงไดหารือผูเกี่ยวของทุกฝายในการจัดใหผูใชบริการสามารถจายคาปรับ
แบบหยอดเหรียญได โดยมีหลักฐานการรับเงินเปนสลิปจากเครื่องพิมพในตูอัตโนมัติใหกับผูใชบริการ และออกใบเสร็จ
รับเงินเพียงใบเดียวจากสรุปรายงานรับคาปรับประจําวันนําสงงานการเงินทุกวันราชการ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพือ่ ใหผรู บั บริการสามารถยืม-คืน และจายคาปรับดวยตนเองไดอยางสะดวก รวดเร็ว
2. เพือ่ ใหผใู หบริการลดภาระงานบริการพืน้ ฐานไปปฏิบตั ิงานอืน่ ๆ ไดหลากหลายมากยิง่ ขึน้
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ใหกับผูรับบริการยืม-คืน-จายคาปรับ ที่ใชบริการจากตูอัตโนมัติโดยไมตองรอ
เจาหนาที่ โดยมีการสอบถามความคิดเห็นในการใชบริการจายคาปรับแบบหยอดเหรียญดวยการวางแบบสอบถามไว
ขางตูอัตโนมัติเพื่อใหผูใชบริการใหความคิดเห็น มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 594 คน มีความพอใจในบริการ จํานวน
513 คน คิดเปนรอยละ 86.3 ไมพอใจ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 8.8 และไมตอบแบบสอบถาม จํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 4.9 โดยเหตุผลที่พอใจ 3 ลําดับแรกคือ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ, มีความทันสมัย และไมตองติดตอเจาหนาที่
สวนเหตุผลที่ไมพอใจ 3 ลําดับแรก คือ คาปรับแพงเกินไป, ควรใชธนบัตรในการจายคาปรับดวย และลําบากในการแลก
เหรียญ (เอกสารอางอิงหมายเลข 2)
นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามความพึงพอใจของผู รับบริการทุกปการศึกษา ซึ่งมีผลความพึงพอใจในดานความ
สะดวก รวดเร็วในการรับบริการจากตูอ ัตโนมัติ ดังนี้
- ปการศึกษา 2556 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีขอคําถามเหมือนกันทั้ง 5 วิทยาเขต จากการประสาน
ความรวมมือกันของหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผลความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการขอรับบริการ
ไมยุงยากซับซอน เขาใจงาย อยูในระดับมาก (คะแนน 3.90 จากคะแนนเต็ม 5) การใหบริการมีความถูกตอง และรวดเร็ว
อยูในระดับมาก (คะแนน 3.87 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารอางอิงหมายเลข 3)
- ปการศึกษา 2555 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีขอคําถามเหมือนกันทั้ง 5 วิทยาเขต จากการประสาน
ความรวมมือกันของหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผลความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการขอรับบริการ
ไมยุงยากซับซอน เขาใจงาย อยูในระดับมาก (คะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 5) การใหบริการมีความถูกตองและรวดเร็ว
อยูในระดับมาก (คะแนน 3.86 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารอางอิงหมายเลข 4)
- ปการศึกษา 2554 ใชแบบสอบถามที่ออกแบบโดยหอบรรณสารสนเทศ มีผลความพึงพอใจในตู ยืม-คืนจายคาปรับอัตโนมัติ อยูในระดับมาก (คะแนน 3.6 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารอางอิงหมายเลข 5)
- ปการศึกษา 2553 ใชแบบสอบถามที่ออกแบบโดยหอบรรณสารสนเทศ มีผลความพึงพอใจในตู ยืม-คืนจายคาปรับอัตโนมัติ อยูในระดับมาก (คะแนน 3.7 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารอางอิงหมายเลข 6)
2. ลดตนทุนในการจางบุคลากรผูใ หบริการยืม-คืน-จายคาปรับ ปละประมาณ 108,000 บาทตอคน
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แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
1. แผนงาน
แบงออกเปน 3 ชวงเวลา ดังนี้
ชวงที่ 1 หารือรวมกับผูจัดทําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ดูแลตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ (โปรแกรมเมอร
ในงานเทคโนโลยีและการเรียนรูข องศูนยสนเทศและการเรียนรู) และบุคลากรภายในหอบรรณสารสนเทศเพื่อศึกษาความ
เปนไปไดในการจัดใหบริการจายคาปรับแบบหยอดเหรียญทดแทนระบบเดิมที่เปนการจายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็ม
กับเจาหนาทีแ่ ลวหักเงินในระบบลักษณะเดียวกับบัตรเติมเงินมือถือ
ชวงที่ 2 หารือผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งดวยวาจาและจัดทําบันทึกขอความ ทั้ งภายในและภายนอกวิทยาเขต
ไดแก หนวยตรวจสอบภายในวิทยาเขตหาดใหญ งานงบประมาณและพัสดุ วิทยาเขตสุราษฎรธานี ผูบริหารทุกระดับที่
เกี่ยวของ
ชวงที่ 3 จัดทําระบบ ทดสอบ และเปดใชงาน
2. งบประมาณในการจัดกิจกรรม
จัดซือ้ กลองหยอดเหรียญพรอมอุปกรณประกอบมาติดตั้งในตูอ ัตโนมัติแบบเดิม เปนเงิน 5,000 บาท
กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment)
กระบวนการนําเสนอขอมูลในขอ 1. - 2. (เอกสารอางอิงหมายเลข 7)
3. การปฏิบัตงิ านตามแผน
ชวงที่ 1 หารือรวมกับผูจัดทําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ดูแลตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ (โปรแกรมเมอร
ในงานเทคโนโลยีและการเรียนรูข องศูนยสนเทศและการเรียนรู) และบุคลากรภายในหอบรรณสารสนเทศเพื่อศึกษาความ
เปนไปไดในการจัดใหบริการจายคาปรับแบบหยอดเหรียญทดแทนระบบเดิมที่เปนการจายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็ม
กับเจาหนาทีแ่ ลวหักเงินในระบบลักษณะเดียวกับบัตรเติมเงินมือถือ
จากการใหบริการตู ยืม-คื น-จายคาปรับอัตโนมัติแบบเดิ มดวยการฝากเงินจํานวนเต็ มที่ เจาหนาที่ เพื่ อออก
ใบเสร็จรั บเงินที่ ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ จากนั้ นให ผูใชบริการไปหั กเงินคาปรั บผานระบบจากตู อัตโนมัติ
เมื่อเงินในบัญชีหมด จะตองมาติดตอเจาหนาที่เพื่อเติมเงิน จึงทําใหไมสะดวก รวดเร็วเทาที่ควร หากเปลี่ยนเปนใหผูใช
สามารถหยอดเหรี ยญไดเอง จะทําใหจ ายค าปรับไดสะดวก รวดเร็วขึ้ นโดยไม ตองไปเปดบัญชีเปนเงิ นจํานวนเต็ มอีก
โดยระบบจะออกสลิปทุกครั้งที่จายคาปรับกับตูใหกับผูใช และมีรายงานรับคาปรับประจําวันสงใหกับงานการเงินพรอมกับ
รวบรวมขอมูลการรับเงินคาปรับประจําวันลงในใบเสร็จรับเงินเพียงใบเดียวนําสงพรอมเงินที่ไดรับจากการหยอดเหรียญ
ใหกับงานการเงินทุกวันราชการ เมื่อไดหารือรวมกันทั้งผูจัดทําระบบและผูใชงานซึ่งเปนผูใหบริการที่จะชวยลดเวลาและ
เพิม่ ความสะดวกใหกับผูใ ช จึงมีความเห็นตรงกันในการจัดทําระบบนีข้ นึ้
ชวงที่ 2 หารือผูเ กีย่ วของทุกฝายทัง้ ดวยวาจาและจัดทําบันทึกขอความทัง้ ภายในและภายนอกวิทยาเขต ไดแก
หนวยตรวจสอบภายในทีว่ ทิ ยาเขตหาดใหญ งานบริหารงบประมาณของวิทยาเขตสุราษฎรธานี ผูบ ริหารทุกระดับทีเ่ กีย่ วของ
มีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารของวิทยาเขต บุคลากรของงานบริหารงบประมาณ โปรแกรมเมอรผูจัดทําระบบ
หองสมุดอัตโนมัติที่ดูแลตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ และบุคลากรของหอบรรณสารสนเทศ เพื่อประสานสอบถาม
ความเปนไปไดในการจัดทําระบบใหบริการบนพื้นฐานของระเบียบทางการเงินของทางราชการ ควบคูไปกับการจัดทํา
บันทึกขอความหารือไปยังหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในที่วิทยาเขตหาดใหญ โดยงานบรรณสารสนเทศไดจัดทําขอมูล
ตางๆ ที่ไดรบั การรองขอเพื่อรองรับการจัดทําระบบจนไดรับอนุมตั ิใหดําเนินการ
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ชวงที่ 3 จัดทําระบบ ทดสอบ และเปดใชงานเมื่อไดอนุมัติใหดําเนินการ โปรแกรมเมอรและบุคลากรของ
หอบรรณสารสนเทศจึงไดรวมกันประสานงานในการใหขอมูลตางๆ ใหกับโปรแกรมเมอรเพื่อจัดทําระบบ และขออนุมั ติ
จัดซื้อกลองหยอดเหรียญพรอมอุปกรณประกอบมาติดตั้งเพิ่มเติมในตูอัตโนมัติเดิม จนระบบใชงานได จึงทดลองใชงาน
เปนเวลา 1 เดือนกอนเปดบริการ และประเมินผลหลังการใชงาน

การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
1. จั ดให มี การประเมิ นความพึ งพอใจในการรั บบริ การด านกระบวนการ/ขั้ นตอนการบริ การของห องสมุ ด
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องการใหบริการมีความถูกตองและรวดเร็วมากที่สุด (คะแนน 3.86 จากคะแนน
เต็ม 5)
2. ตู อัตโนมั ติชวยลดตนทุนในการจางบุคลากรมานั่ งประจําเพื่ อใหบริการยืม-คืน-จายคาปรั บ ปละประมาณ
108,000 บาทตอคน
แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพอยางตอเนื่ องในอนาคต
เดิมเปนตูยืม-คืน-จายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็มแลวหักคาปรับในบัญชี ไดพัฒนามาเปนจายคาปรับแบบ
หยอดเหรียญ และอยูร ะหวางพัฒนาใหจา ยคาปรับแบบหยอนธนบัตรและทอนเงินไดในปการศึกษา 2557 นี้
จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
จุดแข็งหรือสิ่งที่ทําไดดีของตูอัตโนมัตินี้คือ ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร เครื่องยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ ในนาม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และในป 2551 ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประเภทผลงานประดิษฐคิดคน ระดับ
ชมเชยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัล Inventor
Award ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับดีเดน จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รับถวยรางวัลและ
เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลในเวทีพัฒนางาน ที่จัดโดยกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รับเงิน
รางวัล 3,000 บาท รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รับโลและเงินรางวัล
10,000 บาท ซึ่งขณะนั้นเปนตูที่จายคาปรับโดยการฝากเงินจํานวนเต็มกับเจาหนาที่แลวหักเงินคาปรับในระบบ เพราะ
จะตองดําเนิ นการตามระเบียบทางการเงิ นของทางราชการที่ จะต องมีใบเสร็ จรับเงิ นที่ ถูกต องในการรั บเงิ นแตละครั้ ง
เมือ่ ปรับเปลีย่ นมาเปนการหยอดเหรียญแทนการฝากเงิน จึงเปนการเพิม่ ความสะดวก รวดเร็วใหกับผูร บั บริการมากยิง่ ขึน้
เพราะแนวปฏิบัติของหอบรรณสารสนเทศในเรื่องการจายคาปรับ หากผูรับบริการมีคาปรับคางอยู จะไมสามารถยืม
ทรัพยากรสารสนเทศใดๆ ไดอีก จึงจําเปนตองจายคาปรับใหเสร็จสิ้นหากตองการยืมตอ ดังนั้นเมื่อมีคาปรับแลวจะตอง
ไปเปดบัญชีฝากเงิน หรือเงินในบัญชีหมดตองไปติดตอเติมเงินกับเจาหนาที่เพื่อใหไดใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองตามระเบียบ
ราชการ จึงทําใหไมไดรับความสะดวกเทาทีค่ วรเมือ่ มีคา ปรับแลวสามารถหยอดเหรียญไดทนั ที ทําใหสามารถยืมตอไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว โดยในสวนของระเบียบราชการ ระบบมีหลักฐานเปนสลิปใหกับผูรับบริการและรายงานประจําวัน/ประจํา
เดือนทัง้ ทีจ่ ดั เก็บไวในระบบคอมพิวเตอรและรายงานทางเอกสารใหกบั งานการเงินควบคูไ ปกับการนําสงเงินทุกวันราชการ
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กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
1. ความรู ความสามารถ และความมุงมั่น พัฒนาของโปรแกรมเมอรผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนระบบตางๆ ใหตูสามารถใชงานไดหลากหลาย
2. ความรวมมือ รวมใจ ของบุคลากรในงานบรรณสารสนเทศและงานเทคโนโลยีและการเรียนรูทรี่ วมกันใหขอมูล
ประสานงาน และชวยเหลือเกือ้ กูลกันในดานตางๆ เพื่อใหการพัฒนางานสําเร็จไปไดดวยดี
3. ผูบริหารทุกระดับและผูเกี่ยวของทุกฝายทัง้ ในและนอกวิทยาเขต ทีใ่ หการสนับสนุนและเขาใจในการพัฒนางาน
ดานตางๆ ภายใตกฎระเบียบทางการเงินของทางราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาซึ่งเปนผูรับบริการหลัก
ของหนวยงานเปนสําคัญ
4. บุคลากรทุกฝายภายในวิทยาเขตซึ่งเปนสวนหนึง่ ของผูร ับบริการที่ใหความรวมมือและใหกําลังใจในการพัฒนา
ระบบบริการ โดยรวมใหขอ มูลดานตางๆ เพือ่ เสนอแนะและปรับปรุงการใชงานตูอตั โนมัติดังกลาว
5. กลุมผูรับบริการโดยเฉพาะนักศึกษาที่พรอมรับสําหรับการปรับเปลี่ยนระบบการใหบริการอยูเสมอ โดยรวมให
ขอมูล ขอเสนอแนะ ขอปรับปรุงตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพือ่ นํามาพัฒนาไปดวยกัน
ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
1. ผลการดําเนินงาน 3 ป
ในป 2554-2555 มีการหารือรวมกันระหวางผูจัดทําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ดูแลตูยืม-คืน-จายคาปรับ
อั ตโนมั ติ (โปรแกรมเมอร ในงานเทคโนโลยี และการเรี ยนรู ของศู นย สนเทศและการเรี ยนรู ) และบุ คลากรภายใน
หอบรรณสารสนเทศ เพื่ อระดมความคิดในการจัดใหบริการจายคาปรับแบบหยอดเหรียญทดแทนระบบเดิมที่เปนการ
จ ายค า ปรั บแบบฝากเงิ นจํา นวนเต็ มกั บ เจ าหน า ที่ แล วหั กเงิ นในระบบลั กษณะเดี ยวกั บบั ต รเติ ม เงิ นโทรศั พท มื อถื อ
โดยพิจารณาความเปนไปไดจากเทคโนโลยีการหยอดเหรียญที่มีใชโดยทั่วไปในหลายๆ กิจการ รวมกับขอมูลจากสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจในแตละปการศึกษาที่ผูรับบริการตองการใหมีการจายคาปรับแบบหยอดเหรียญ และ/หรื อ
ธนบัตร เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว มากกวาการไปติดตอเจาหนาที่เพื่อเปดบัญชีเงินรับฝากทุกครั้งที่มีคาปรับหรือ
เงินในบัญชีหมด โดยหารือผูเกีย่ วของทุกฝายทั้งดวยวาจาและจัดทําบันทึกขอความทัง้ ภายในและภายนอกวิทยาเขต ไดแก
หนวยตรวจสอบภายใน วิทยาเขตหาดใหญ งานงบประมาณและพัสดุวิทยาเขตสุราษฎรธานี ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ
ดวยการประชุมรวมกันระหวางผูบ ริหารของวิทยาเขต บุคลากรของงานงบประมาณและพัสดุ โปรแกรมเมอรผูจัดทําระบบ
หองสมุดอัตโนมัติที่ ดูแลตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ และบุคลากรของหอบรรณสารสนเทศ เพื่อประสานสอบถาม
ความเปนไปได ในการจัดทําระบบใหบริการบนพื้ นฐานของระเบียบทางการเงินของทางราชการควบคูไปกับการจัดทํา
บันทึกขอความหารือไปยังหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในที่วิทยาเขตหาดใหญ โดยงานบรรณสารสนเทศไดจัดทําขอมูล
ตางๆ ที่ไดรับการรองขอเพื่อรองรับการจัดทําระบบ เมื่อไดอนุมัติใหดําเนินการ โปรแกรมเมอรและบุคลากรของหอ
บรรณสารสนเทศ จึงไดรวมกันประสานงานในการใหขอ มูลตางๆใหกบั โปรแกรมเมอรเพื่อจัดทําระบบ และขออนุมตั จิ ัดซือ้
กลองหยอดเหรียญพรอมอุปกรณประกอบมาติดตัง้ เพิ่มเติมในตูอ ัตโนมัติเดิม จนระบบใชงานได จึงทดลองใชงานเปนเวลา
1 เดือนกอนเปดบริการ และประเมินผลหลังเปดบริการ โดยสอบถามความคิดเห็นดวยการวางแบบสอบถามไวขางตู
อัตโนมัติเพื่อใหผูใชบริการใหความคิดเห็นหลังรับบริการ มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 594 คน มีความพอใจในบริการ
จํานวน 513 คน คิดเปน 86.3% ไมพอใจ จํานวน 52 คน คิดเปน 8.8% และไมตอบแบบสอบถาม จํานวน 29 คน
คิดเปน 4.9% โดยเหตุผลที่พอใจ 3 ลําดับแรกคือ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ มีความทันสมัย และไมตองติดตอเจาหนาที่
สวนเหตุผลที่ไมพอใจ 3 ลําดับแรกคือ คาปรับแพงเกินไป ควรใชธนบัตรในการจายคาปรับดวย และลําบากในการแลก
เหรียญ (เอกสารอางอิงหมายเลข 2)
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ในป 2555-2557 ตูอัตโนมัติที่จายคาปรับแบบหยอดเหรียญยังคงใหบริการแกสมาชิกของหอบรรณสารสนเทศ
โดยจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจในการรับบริการทุกปการศึกษา ซึ่งมีหองสมุดของสถาบันตางๆ ใหความสนใจ
สอบถามราคาและขอมูลทางเทคนิ คในการจัดซื้ อตู อัตโนมัติไปบริ การในหองสมุ ด อาทิเชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ เปนตน โดยหอบรรณสารสนเทศไดเสนอวาระเพื่อพิจารณา
เขาหารือการนําตู อัตโนมัติที่ ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรเขาสู เชิงพาณิชยในที่ประชุมผู บริหารของวิทยาเขตสุราษฎรธานี
ที่ประชุมมีมติใหขายสิทธิของอนุสิทธิบัตรใหกับบริษัทเอกชนไปจัดทําจําหนาย ดวยวิทยาเขตสุราษฎรธานีมีขอจํากัดดาน
กําลังคนในการจัดทําตูเ พือ่ จําหนายรวมถึงบริการหลังการขายและอืน่ ๆ
2. ผลการดําเนินงาน 3 ป เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
2.1 ผูรับบริการสามารถยืม-คืน-จายคาปรับดวยตนเองไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยในชวงเวลา 3 ป มีการ
ปรับปรุงพัฒนาจากการยืม-คืน-จายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็มแลวหักคาปรับในระบบมาเปนจายคาปรับดวยการ
หยอดเหรียญ ทําใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยหนวยงานภายในคือ หองสมุดทั้ง 5 วิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และหองสมุดของมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมถึงหนวยงานตางๆ ยังไมมีตูอัตโนมัติบริการ
ดังกลาว ดวยตูอัตโนมัตินี้ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรไวในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิทยาเขตสุราษฎรธานี
เปนผูย นื่ คําขอ
2.2 ผูใหบริการลดภาระงานบริการพื้นฐานไปปฏิบัติงานอื่นๆ ไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไดแก การตรวจกอน
ออกจากหองสมุด การขึ้นชั้นหนังสือ-วารสาร การจัดปายนิทรรศการ การตอบคําถามและชวยการคนควา เปนตน
โดยในปการศึกษา 2556 มีสถิติการยืมที่รายงานจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ จํานวน 20,779 คน ที่ชวยลดตนทุน
ในการจางบุคลากรมานั่งประจําเพื่อใหบริการยืม-คืน-จายคาปรับปละประมาณ 108,000 บาท/คน โดยหนวยงานอื่นๆ
ยังตองมีบคุ ลากรใหบริการในดานนีซ้ งึ่ จะตองจัดใหเพียงพอตอจํานวนผูร ับบริการของแตละหนวยงาน
2.3 ผูเกี่ยวของทุกฝายมีทักษะในการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ แมเปนกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมเกี่ยว
กับหองสมุด ทําใหเกิดความกลาที่จะใชสื่อตางๆ ไดอยางคลองแคลว เชน การซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟา รถใตดิน การ
เติมน้ํามันดวยตนเองจากตูอัตโนมัติ เปนตน ในสวนการใชบริการจากหองสมุดทําใหเกิดแรงจูงใจในการยืมทรัพยากร
สารสนเทศไปศึกษาคนควา เกิดความสนุกในการรับบริการ เกิดการสื่อสารระหวางกลุมตางๆที่จะเชิญชวนเขาใชบริการ
หองสมุด สงผลใหเกิดความรูแ ละเชิดชูสถาบันไดอีกทางหนึง่

บทสรุป
หอบรรณสารสนเทศ ศูนยสนเทศและการเรียนรู วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนหองสมุดขนาดเล็กที่มุงมั่นพัฒนา
บริการดานตางๆ โดยคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาซึ่งเปนผูรับบริการหลักของหนวยงานเปนสําคัญ ซึ่งภายใตขอจํากัด
เรื่องกําลังคน การนําเทคโนโลยีตางๆ มาชวยงาน ทําใหชวยแกปญหาและพัฒนางานไปไดพรอมกัน ทั้งนี้การจะพัฒนา
งานดานตางๆ ไปไดดวยความราบรืน่ และสําเร็จนัน้ จะตองมาจากความรวมมือ รวมใจ และรวมแรงของทุกฝายทัง้ ผูบ ริหาร
ผูปฏิบัติงาน และผู รับบริการ ภายใตกฎระเบียบของทางราชการ โดยยึดหลักพระปณิธานของพระราชบิดาดังคําที่วา
“ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึง่ ”
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หนวยงานที่ไดรับ Best Practice ที่มีหนวยงานอื่นนําไปตอยอด/ปรับใช
และหนวยงานที่นํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช
หนวยงานทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ
ปการศึกษา 2546-2555

แนวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ

หนวยงานทีน่ ําแนวปฏิบตั ิ
ที่เปนเลิศไปตอยอด/ปรับใช

1. กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตสุราษฎรธานี

การบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
แกนนําดานจิตตปญญาศึกษา

1. คณะเทคนิคการแพทย

2. คณะแพทยศาสตร

การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนระบบ PBL

รายงานขอมูลสําหรับหนวยงานที่นํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช
คณะเทคนิคการแพทยไดนําแนวปฏิบัติที่เปนเลิศของหนวยงานอืน่ ไปใชในการดําเนินงาน หรือนําไปตอยอดในการ
ทํางานดังนี้
แนวปฏิบัติที่ เปนเลิศ แนวปฏิบัติ
เรื่อง/ ของหนวยงาน ที่เปนเลิศ
ปการศึกษา
1. การบริ หารจัดการ
เพือ่ พัฒนาแกนนําดาน
จิตตปญญาศึกษา/
กองวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา
วิ ทยาเขต
สุราษฎรธานี
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หนวยงานของทานนําไปใชงาน
หรือนําไปตอยอด
การทํางานอยางไร
คณะเทคนิคการแพทยไดนํา
หลั กการบริ หารจั ดการและพั ฒ นา
นักศึกษาดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษามาใชงานตอโดยคณะ
ไดเปดรายวิชาเลือกเสรีชื่ อรายวิชา
จิตวิวัฒนเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
แบบองครวมจํานวน 1 หนวยกิต
ตั้งแตป พ.ศ. 2555 เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา โดยจัดรูปแบบการ
เรียนใหงายขึ้น ใชเวลานอยลงแต
ประสิทธิภาพสูง โดยใหนักศึกษามี
สวนรวม ไดแสดงออก แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน เรียนรูจากประสบการณตรงในชีวิตประจําวัน โดย
เนนดานคุณธรรม จริยธรรม
การเขาใจดานในจิตใจตนเองและ
ความจริงของธรรมชาติ รวมทั้งการ
มีปญญาภายในปลอยวางอารมณ
ดานลบ การใหอภัย และขอขมากรรม

ผลที่ไดจากการนําไป
ตอยอด/ปรับใช

หลักฐานการนําไป
ตอยอด/นําไปใช

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 135-171 จิตวิวัฒน
เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองแบบองครวม
ภาคการศึกษา 2/2556
ทุกคนมีผลการเรียน A
และมีผลประเมินความ
พึงพอใจตอรายวิชาเฉลี่ย
= 4.44 และมีขอเสนอแนะ
ในทางบวก (Positive) ตอ
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชานี้ (ดังรายละเอียด
ใน “สรุปผลการประเมินการ
สอนภาคทฤษฎี โดยนั กศึกษา
รายวิชา 135-171 จิตวิวัฒน
เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองแบบองครวม”)

1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง
“จิตตปญญาศึกษาเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาแบบองค
รวม” ซึ่งคณะเทคนิคการ
แพทย ไดสงใหสํานักงาน
ประกันคุณภาพไปแลวตาม
หนังสือเลขที่ มอ.135/632
ลงวันที่ 1 เมษายน 2557
เพื่อรวมคัดเลือกเปนแนว
ปฏิบัติที่เปนเลิศปการศึกษา
2556
2. สน.13 ใบระดับคะแนน
รายวิชา 135-171 จิตวิวัฒน
เพือ่ การพัฒนาศักยภาพตนเอง
แบบองครวม
3. สรุปผลการประเมินการ
สอนภาคทฤษฎี โดยนักศึกษา
รายวิชา 135-171 จิตวิวัฒน
เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองแบบองครวม

แนวปฏิบัติที่ เปนเลิศ แนวปฏิบัติ
เรื่อง/ ของหนวยงาน ที่เปนเลิศ
ปการศึกษา

หนวยงานของทานนําไปใชงาน
หรือนําไปตอยอด
การทํางานอยางไร

ผลที่ไดจากการนําไป
ตอยอด/ปรับใช

หลักฐานการนําไป
ตอยอด/นําไปใช

เมื่อทําผิด รวมทั้งพหุวัฒนธรรม
สันติภาพและความสุข และปรับปรุง
กิจกรรมทันทีที่นักศึกษาแนะนํา
นักศึกษามีประสบการณตรงกับ
ความสุขและจิตสงบจากเครื่องมือ
ของจิตตปญญาคือสติ
นอกจากนั้น คณะยังไดปรับปรุง
โดยใหอาจารยไปอบรมเพิ่มเติมดาน
กระบวนการทางจิตตปญญาเพื่อ
พัฒนามนุษยที่แทจริงทําใหหลักสูตร
ในรายวิชาของคณะไดเพิ่มเติม
เนื้อหาขั้นสูงของการจัดการอารมณ
และความคิดไรสาระ ทําใหการ
จัดการเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพ
ไดผลดีพัฒนานักศึกษา คิดเปน
รอยละ 100
2. การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนระบบ PBL/
คณะแพทยศาสตร

2553

1. นําไปใชในการเรียนการสอน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 135-361 ธนาคารเลือด รายวิชา 135-361 ธนาคาร
(Blood Bank) โดยเขารวม
เลือด (Blood Bank) มีความ
โครงการจัด การเรียนการสอน พึงพอใจตอรายวิชาในภาค
ตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ทฤษฎีเฉลี่ย = 3.52 และ
21 (เอกสารหมายเลข 2-3)
พึงพอใจตอรายวิชาภาค
2. จัดการเรียนการสอนโดย
ปฏิบัติเฉลี่ย = 3.57 โดยมี
ประยุกตจาก PBL ของคณะแพทย- ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ศาสตร (เอกสารหมายเลข 4)
ของนักศึกษาดัง “เอกสาร
3. มีการใหนักศึกษาแสดงความ หมายเลข 5” ซึ่งคณะจะนํา
คิดเห็นตอการเรียนแบบ Active ไปใชในการปรับปรุงการ
Learning (เอกสารหมาย เลข 5) สอนวิธีนี้ใหดียิ่งขึ้นในอนาคต

เอกสารแนบหมายเลข 2-5
ดังนี้
2. รายละเอียดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
3. เอกสารการเขารวม
โครงการจัดการเรียนการ
สอนตามการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21
4. การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (PBL) วิชาธนาคาร
เลือด
5. ความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะของนักศึกษาตอ
การเรียนแบบ Active
Learning
6. รายละเอียดผลการ
ประเมินการสอนรายวิชา
135-361 ธนาคารเลือด
(Blood Bank) ภาคการ
ศึกษา 1/2556
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กระบวนการคัดเลือกแนวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ตั้งแตปการศึกษา 2548 จนถึงปการศึกษา
2556 นับเปนปที่ 9 โดยมีการพัฒนากระบวนการคัดเลือกมาโดยตลอดเพื่อความเหมาะสม สําหรับปการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนดําเนินการและกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อใหไดผลการพิจารณากอนการจัดทํา SAR ระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแจงใหคณะ/หนวยงานนําเสนอแนวปฏิบัติทดี่ ี เพื่อใหกรรมการพิจารณาแนวปฏิบตั ิที่เปนเลิศ
คัดเลือก โดยจัดสงเอกสารพรอมไฟลดังกลาวมายังสํานักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 ในปการ
ศึกษา 2556 จํานวน 19 เรื่อง จาก 16 คณะ/หนวยงาน แบงตามรายดานที่ระบุในแบบฟอรมการนําเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดี
ปการศึกษา 2556 ดังนี้
1) ดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
จํานวน 7 เรื่อง
2) ดานบริหารจัดการ
จํานวน 10 เรื่อง
3) ดานบริการวิชาการ
จํานวน 2 เรื่อง
2. พิจารณาคัดเลือกหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ/นวัตกรรม คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เปน
เลิศ มีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
1. การรายงานผลการดําเนินงาน จะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และตัวชี้วัด/เปาหมายของ
โครงการ
2. แสดงกระบวนการ PDCA ที่ชัดเจน
3. แสดงผลการดําเนินงานที่เนนถึงพัฒนาการครบ 3 ป
กอนสงแนวปฏิบัติที่ดีทั้งหมดใหคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ สํานักงานประกันคุณภาพจะทํา
Check List เพื่อตรวจสอบความครบถวนของการกรอกแบบฟอรมแลวสงแนวปฏิบัติที่ดีทั้งหมดใหคณะกรรมการแตละ
ทานลวงหนา 2 สัปดาห (Individual Assessment) แลวจึงนัดประชุมเพื่อพิจารณารวมกัน (Consensus Assessment)
และตัดสินผล
คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและการเงิน
ประธานกรรมการ
2. ผูช วยรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
3. ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
4. ผูชว ยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปตตานี
กรรมการ
5. ผูช วยอธิการบดีฝายการศึกษาและการประกันคุณภาพ วิทยาเขตตรัง กรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร.ไพรัตน โสภโณดร
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ แกนอินทร
กรรมการ
9. ผูช ว ยศาสตราจารยจุฬาลักษณ พัฒนศักดิภ์ ิญโญ
กรรมการ
10. ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน
กรรมการ
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11. ดร.อุษา อินทรักษา
12. นางสาวบุญยเรศ ภักดีรจุ ีรตั น
13. นางสาวกิตติยา แสะอาหลี

กรรมการ
เลขานุการ
ผูช ว ยเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหรางวัลแก
คณะ/หนวยงานที่ผานการคัดเลือกจากการพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี ใหเปนแนวปฏิบตั ิที่เปนเลิศ/นวัตกรรม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ปการศึกษา 2556 ดังนี้
1. คัดเลือกเปนแนวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 3 โครงการ
2. คัดเลือกเปนผลงานดีเดน “ดานนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 3 โครงการ
3. พิจารณาเพิ่มเติมรางวัลใหกับหนวยงานที่ไดรับ Best Practice ที่มีหนวยงานอื่นนําไปตอยอด/ปรับใช
และหนวยงานที่นํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ไดพิจารณาเพิ่ มเติมการใหรางวัลกับหนวยงานที่ นํา
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศไปตอยอด/ปรับใช และเจาของหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ปการศึกษา 2546-2555 ซึ่งมี
คณะ/หนวยงานรายงานขอมูลมา จํานวน 7 หนวยงาน
คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ มีเกณฑในการพิจารณามอบรางวัลดังนี้
1. มอบรางวัลใหกับคณะ/หนวยงานที่นําแนวปฏิบัติที่เปนเลิศไปตอยอด/ปรับใช และเจาของหนวยงานที่มี
แนวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ
2. คณะ/หนวยงานจะตองมีการแนบหลักฐานการนําไปตอยอด/ปรับใช และอธิบายใหชัดเจนวาไดนําไป
ตอยอด/ปรับใชอยางไร
ซึง่ หนวยงานทีไ่ ดรบั รางวัลจํานวน 3 คณะ/หนวยงาน
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลว จึงนําเขาเสนอตอที่ประชุมคณบดี พิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศ
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ/นวัตกรรมระดับมหาวิทยาลัย มอบรางวัลและจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในโครงการ “เวทีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีนโยบายรวมการจัดงาน 3 งาน คือ งาน
วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. งานวัดเชิดชูครูสงขลานครินทร และโครงการเวทีคุณภาพเขาดวยกัน จึงใชชื่องานวา
“วันแหงคุณคาสงขลานครินทร (A PSU DAY OF PRIDE) ครั้งที่ 1 ประจําป 2557”
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ผูป ระกอบการดีเดนของศูนยบม เพาะวิสาหกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2557
1. นางจันทิมา วงษศิริ
หางหุนสวนจํากัด เฮลท อินโนเวชั่น แอนด ดีไซน
คุณลักษณะและจุดเดนของผลิตภัณฑและบริการ
เปนแผนรองรองเทาที่ผลิตจากวัสดุ Poly ethylene (PU) Foam ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการรับแรงกระแทก และ
กระจายแรงกดไดดี เนื่องจากคุณสมบัติของความยืดหยุนที่ รับพลังงานจากแรงกระแทก และคืนพลังงานกลับ รวมกับ
การใชเทคโนโลยีใหม Physical Pressure Release Innovation (PPFI) ที่มีลักษณะการกระจายแรงตามสรีระของรางกาย
รวมถึงมีเจลชวยรับแรงกระแทกทีด่ ียงิ่ ขึน้ โดยเฉพาะในบริเวณสนเทา
ประโยชนใชสอย/สรรพคุณ
ใชเปนแผนรองสนเทาที่ออกแบบใหมีลักษณะสอดคลองกับสรีระของรางกาย เพื่อใหผูสวมใสรูสึกสบายจากการ
กระจายแรงกดตามโครงสรางและสรีระทีถ่ กู ตอง ทดแทนแผนรองรองเทาแบบเกา ไมมรี ะบบลดแรงกระแทกเฉพาะที่
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2. ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
บริษัท ออรโธเนียร จํากัด

คุณลักษณะและจุดเดนของผลิตภัณฑและบริการ
เปนผลิตภัณฑที่ถูกพัฒนาจากประสบการณดานการผาตัดในผูปวยจริง ซึ่งเครื่องมือที่ใชผาตัดแบบเดิมยังไมตอบ
สนองการใชงานของแพทย จึงพัฒนาผลิตภัณฑใหมีการใชงานไดงาย ประหยัดเวลาในการผาตัด ทําใหแพทยสามารถ
ผาตัดผูปวยในแตละวันไดหลายราย โดยจุดเดนของผลิตภัณฑคือ ไดรับการออกแบบใหปลายมีดมีลักษณะมน โดยแพทย
จะใชเขี่ยหาปลอกหุมเอ็น ซึ่งทําใหทราบตําแหนงปลอกหุมเอ็นไดอยางแมนยํา ไมมีการคาดเดาอยางเชนการใชเข็มหรือ
อุปกรณปลายแหลมชนิดอื่น มีสวนโคงและสวนคมมีดขนาดเล็ก ทําใหสามารถตัดปลอกที่รัดเอ็นออกได เกิดการบาดเจ็บ
ตอเนื้อเยื่อขางเคียงนอยมาก กานของมีดมีขนาดเล็กสามารถสอดผานรูเจาะทีผ่ ิวหนังขนาด 2 มม. ทําใหแผลเล็ก เจ็บนอย
หลังผาตัดไมตองเย็บแผล ผูปวยหายเร็ว สามารถใชงานมือไดใน 24 ชั่วโมง จากปกติที่จะตองหามโดนน้ําเปนระยะเวลา
7 วัน ซึ่งลดระยะเวลาการพักรักษาตัว ผูปวยไมตองกลับมาตัดไหม และไมตองทานยาแกอักเสบหรือยาตานเชือ้ แบคทีเรีย
ติดตอกันเปนเวลานาน สามารถทํางานไดแบบปกติเร็วขึน้ เมื่อเทียบกับการผาตัดดวยวิธกี ารเดิม คุณลักษณะเฉพาะมีดังนี้
- สวนปลายมีด กลม มน ขนาดเล็ก
ใชเขี่ย เกี่ยวและตัด A1 pulley ไมทําใหเกิด Tendon Laceration
- สวนคมมีดกวาง 3 มม.
สําหรับตัด A1 Pulley เกิด Softtissue injury นอยที่สุด
- มุมและความโคงปลายมีด
สอดผานแผลเจาะและเกีย่ วตัดปลอกหุม เอ็นอยางลงตัว
- แกนมีดกวาง 2 มม.
ประโยชนใชสอย/สรรพคุณ :
ใชผาตัดรักษาอาการนิว้ ล็อค ซึ่งใหผลดีกวาวิธกี ารผาตัดแบบเปดผิวหนัง (วิธกี ารเดิม)
ตารางเปรียบเทียบการผาตัดแบบเปดผิวหนังและแบบเจาะผานผิวหนัง
ขอมูล
เวลาในการผาตัดประมาณ
ชุดอุปกรณผา ตัดมาตรฐาน
ผูช วยแพทยผาตัด
การเย็บแผล
ขนาดของบาดแผล
การหายของบาดแผลผาตัดประมาณ
การกลับไปใชงานของมือประมาณ
การเปนซ้ํา
เสนประสาทบาดเจ็บ

วิธีผา แบบเปดผิวหนัง

วิธีเจาะ

10-15 นาที
ตองใช
อยางนอย 1 คน
เย็บ
1-1.5 ซม.
7 วัน
7 วัน
0-1%
1%

2-3 นาที
ไมใช
ไมตอ งมี
ไมตองเย็บ
2 มม.
1 วัน
1 วัน
0-1%
1%
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3. นายเกียรติศักดิ์ ทองใส
บริษัท ลูกชุปรัตนาขนมไทย จํากัด

คุณลักษณะและจุดเดนของผลิตภัณฑและบริการ
การผลิตขนมลูกชุป โดยผลิตจากวัตถุดิบอยางดี ไมมีสวนผสมของแปง ทําใหไดลูกชุปเนื้อแนน เหนียวนุม พรอม
ทาน สามารถเก็บไวในตูเย็นได 1 เดือน และขนมเปยะระดับพรีเมียม ผลิตจากวัตถุดิบอยางดี ดวยสวนประกอบแปงที่นุม
ปริมาณไสที่เยอะและใชไขแดงจากไขเค็มไชยาแท ซึ่งเปนของดีของจังหวัดมาเปนวัตถุดิบ ปราศจากสารกันเสีย สามารถ
เก็บไวไดนาน 3 เดือน
ประโยชนใชสอย/สรรพคุณ
ใชเปนขนมในงานประเพณีในพื้นที่ อาทิ งานพิธีมงคลสมรส อุปสมบท ขึ้นบานใหม เปนตนและงานเลี้ยงรับรอง
ตางๆ รวมทัง้ สามารถซื้อเปนของขวัญของฝากใหกับคนรูจ ัก หรือซื้อเพือ่ รับประทานเอง
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คณะกรรมการจัดงาน
“วันแหงคุณคาสงขลานครินทร
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