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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 2 มีหนวยงานที่รวมจัด ประกอบดวย สํานักวิจัยและพัฒนา กองบริการการศึกษา สํานักงานประกัน
คุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร และศูนยคอมพิวเตอร
การจัดงาน “วันแหงคุณคาสงขลานครินทร ครั้งที่ 2” ประจําป 2558 นี้ ไดจัดใหมีปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย
ดร.สตางค มงคลสุข” ครั้งที่ 3 ดวย โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ เปนองคปาฐก
บรรยายในหัวขอเรือ่ ง “การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนพืน้ ฐานของสังคมแหงความรู”
ในสูจิบัตรนี้ไดรวบรวมผลงานตางๆ ที่นักวิจัย อาจารย นักศึกษาจากคณะ/หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ไดสรางคุณคาใหกับมหาวิทยาลัยในป 2557 เพื่อบันทึกใหเปนเกียรติประวัติ และเปนฐานขอมูลวิชาการของมหาวิทยาลัย
ตอไป

บรรณาธิการ
มิถุนายน 2558
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กําหนดการจัดงาน

“วันแหงคุณคาสงขลานครินทร” (A PSU DAY OF PRIDE)
ครั้งที่ 2 ประจําป 2558
วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30–12.00 น.
ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
………………………………………………

ภาคเชา
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เวลา 09.30-10.30 น.

เวลา 10.30-12.00 น.

เวลา 12.00-13.00 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 ลิม่ สกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข
หัวขอ “การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นฐานของสังคมแหงความรู”
โดย ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกั ษ
พิธีมอบเกียรติบตั รและโลรางวัล
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศกั ดิ์ ลิม่ สกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รวมรับประทานอาหาร
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ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข
(15 กรกฎาคม 2462 - 6 กรกฎาคม 2514)
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญการวิจัยทางดานอินทรียเคมีและสมุนไพร
และเปนนักบริหารการศึกษาระดับสูงของประเทศไทย ทานเปนผูกอตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย และได
พัฒนาเปนคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร จนเปนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ปจจุบนั
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คนที่ 2 ซึ่งกอนที่ทานจะดํารงตําแหนงเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนั้น ทานยังเปนกําลังสําคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคของประเทศไทยในระยะเริ่ มแรก ไดแก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน มากอน

ประวัติ
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เกิดที่อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เปนบุตรคนที่สองของนายแจง และ
นางไน มงคลสุข มีพนี่ องรวมบิดามารดา 1 คน คือ นายแสตมป มงคลสุข ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข สมรสกับ
นางสาวยุพิน (เบญจกาญจน) เมื่อป พ.ศ. 2490 มีบุตรธิดารวม 4 คน คือ
1. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิง มธุรส รุจิรวัฒน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผูชวยศาสตราจารยศศพินทุ ภูมิรัตน ปจจุบันเปน คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
3. พ.ญ.วีนิตา กรเณศ แผนกกุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลหัวเฉียว
4. ศาสตราจารย ดร.ศกรณ มงคลสุข ปจจุบันเปน คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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การศึ กษา
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2487
พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2494

-

มัธยมศึกษาปที่ 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ
ทําการวิจัยเกีย่ วกับยาปฏิชวี นะตอในประเทศอังกฤษ พรอมทั้งฝกงานการสกัดน้ํามันพืช
และดูงานอุตสาหกรรมทํายา จากโรงงานตางๆ ในประเทศอังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2507 - สําเร็จ ว.ป.อ. รุนที่ 7

การทํางาน
ตําแหนงวิชาการ
พ.ศ. 2486 - อาจารยผชู ว ยสอนแผนกเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2488 - อาจารยโท แผนกเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2490 - ลาราชการเพื่อศึกษาตอ ณ ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2493 - อาจารยโท แผนกเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2494 - อาจารยโท แผนกเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2496 - อาจารยเอก แผนกเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2502 - ศาสตราจารยแผนกเคมี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
ตําแหนงบริหาร
พ.ศ. 2501 - ผูอ ํานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2503 - รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2503 - คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (พ.ศ. 2512 เปลีย่ นชื่อเปน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)
พ.ศ. 2511 - เปนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อีกตําแหนง
พ.ศ. 2512 - เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อีกตําแหนงหนึง่
ตําแหนงในสมาคมและองคกรตางๆ
- กรรมการมูลนิธอิ านันทมหิดล
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
- กรรมการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรประยุกต
- กรรมการดําเนินการเกีย่ วกับการชวยเหลือในระดับอุดมศึกษา ในดานแพทยศาสตร เกษตรศาสตรและ
สังคมศาสตร
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- กรรมการสภาวิจยั แหงชาติ
- กรรมการสภาการศึกษาแหงชาติ
- กรรมการรวมกับมูลนิธิรอ็ กกิเฟลเลอร ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย
เพือ่ จัดหาอาจารยจากตางประเทศ จัดหาทุนใหอาจารยและนักศึกษาไปศึกษาตอยังตางประเทศ

ผลงานวิ จัย
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุ ข มีความสนใจศึกษาเกี่ ยวกับยาปฏิชีวนะและสารประกอบทางเคมีที่ สกัด
จากสมุนไพรของไทย และมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก ผลงานวิจัย
โดยสรุปมีดงั นี้
- การวิจัยเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะจาก Lichens บนภูกระดึง
- การพิสจู นโครงสรางของสารเคมีทพี่ บในตนไมหลายชนิด (Coniferin) โดยวิธีการทางฟสกิ ส
- การศึกษาโครงสรางทางเคมีของยาขับพยาธิจากสมุนไพร ปวกหาด (Artrocarpus lakoocha)
- การศึกษาโครงสรางทางเคมีของยาขับพยาธิจากสมุนไพร มะเกลือ (Diospyros mollis)
- การศึกษาองคประกอบของสารเคมีจากสมุนไพรชนิดตางๆ เชน กระชาย รงทอง สะแก เจตมูลเพลิงแดง
เปนตน
ศิษย อาจารยสตางค
บรรดาลูกศิษยที่เคยศึกษาเลาเรียน และไดรับการอบรมสั่งสอนจากศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ปจจุบัน
ไดกลายมาเปนบุคคลสําคัญ ดํารงตําแหนงตางๆ ใน วงการศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร รวมทั้งเปนนักวิทยาศาสตร
ดีเดน และนักวิจัยดีเดนของประเทศ เปนจํานวนมาก อาทิ
- ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2527
รัฐมนตรีวา การกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ผูช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เปรมปรีดิ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(พ.ศ. 2519-2534)
- ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุยิ้ม นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2528
- ศ.เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2529
- ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม ราชบัณฑิต สาขาชีววิทยา นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2533
- ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ โศภน นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2538
- ศาสตราจารย ดร. นพ.เรือน สมณะ ราชบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
- รองศาสตราจารย ดร. คุณหณิง สุมณฑา พรหมบุญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- พลโท ประวิชช ตันประเสริฐ เจากรมแพทยทหารบก
- ฯลฯ
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ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนบุคคลที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในระยะเริ่มแรก โดยในป 2509 ทานไดรับ การทาบทามจากคณะกรรมการพัฒนาภาคใต ซึ่งมี ฯพณฯ พันเอก
ถนั ด คอมั นต (รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการต างประเทศในขณะนั้ น) เป นประธานคณะกรรมการฯ ให ช วยจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยในภาคใต เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นวาทานเปนบุคคลสําคัญในการใหความชวยเหลือกอตัง้ มหาวิทยาลัย
ในสวนภูมิภาคใหประสบผลสําเร็จมาแลวกอนหนานี้ เชน ในภาคเหนือ ทานมีสวนในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทานมีสว นในการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทานศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข มีสวนเปนกําลังสําคัญตั้งแต
เริ่มแรก จนถึงป 2514 ซึ่งทานถึงแกอนิจกรรมในขณะดํารงตําแหนงอธิการบดีคนที่ 2 การที่ทานสามารถบุกเบิก
กอสรางมหาวิทยาลัย 2 ศูนยพรอมกัน คือ ที่ศูนย ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี และที่ศูนย ต.คอหงส อ.หาดใหญ
จ.สงขลา ใหประสบผลสําเร็จนั้น นอกจากจะเปนเพราะความเกงของทานแลว ทานยังเปนคนมากบารมี มากลูกศิษย
มากกัลยาณมิตร เมื่อทานขอความชวยเหลือจากผูใด ทุกคนก็เต็มใจที่จะใหความชวยเหลือทาน ทําใหทานสามารถจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยทัง้ 2 ศูนย ใหมีคุณภาพมาตรฐานไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศไทยในขณะนั้นมีงบประมาณซึง่ มีอยูอยาง
จํากัด
ระยะเวลาที่ทานเริ่มรับผิดชอบจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกระทั่งถึงวันที่ทานถึงแกอนิจกรรม ทานมีเวลา
เพียง 4 ปเทานั้น แตผลงานที่ทานไดทําไวนั้นมีเปนจํานวนมาก ทานไดวางรากฐานของมหาวิทยาลัยไวอยางมั่นคง ทั้งสิ่ง
กอสราง อัตรากําลังคณาจารย มาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนการสอน มาตรฐานของหองปฏิบัติการ
สวัสดิการของคณาจารยและบุคลากร ความรวมมือกับตางประเทศ ฯลฯ ดังขอมูลสรุปการดําเนินการของทานตามลําดับ
ดังนี้
กุมภาพันธ 2510 - ทานไดรบั เชิญอยางเปนทางการจากรัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาภาคใตใหเขารวมจัดตัง้
มหาวิทยาลัยภาคใต
- ระยะนีท้ า นเริม่ แสวงหาตัวบุคลากรเพือ่ เชิญชวนเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยจาก
ผูส ําเร็จการศึกษาทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษาตอจากตางประเทศ
เมษายน 2510 - สภาการศึกษาแหงชาติ ใหมหาวิทยาลัยภาคใตประกาศรับสมัครนักศึกษาครัง้ แรก ศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 50 คน ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยภาคใตยงั ไมมีความพรอมทัง้
สถานทีแ่ ละตัวอาจารย ทานจึงนํานักศึกษาดังกลาวไปฝากเรียนกับคณะวิทยาศาสตรการแพทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ในขณะนั้นทานดํารงตําแหนงเปนคณบดี
มิถุนายน 2510 - ทานไดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการพัฒนาภาคใตใหเปนผูร บั ผิดชอบการจัดตัง้ มหาวิทยาลัย
ภาคใตอยางเปนทางการ
- ทานไดนําคณาจารยของมหาวิทยาลัยรุน แรก จํานวน 5 ทาน มี ดร.ประดิษฐ เชยจิตร ดร.ปรีดา
วิบูลยสวัสดิ์ ดร.นาถ ตัณฑวิรุฬห อาจารยเย็นใจ เลาหวณิช และนายนิพนธ มาศะวิสุทธิ์
เดินทางไปดูสถานที่กอสรางมหาวิทยาลัย ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี ในการเดินทาง
ไปดูสถานทีก่ อ สรางจริงครั้งนี้ ทําใหทา นมีแนวคิดเปลีย่ นแปลงรูปแบบการกอตัง้ มหาวิทยาลัย
ครั้งสําคัญ ไดแก
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สิงหาคม 2510

-

กันยายน 2510

-

มีนาคม 2511

-

เมษายน 2511

-

ธันวาคม 2511

-

มีนาคม 2512

-

-
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1. ทานเห็นวาที่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี ไมเหมาะที่จะกอสรางอาคารของ
คณะวิศวกรรมศาสตร เนือ่ งจากเปนดินออนและอยูใ กลชายทะเล
2. ทานเดินทางมาที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ทําใหทานเห็นวาที่ ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา
เปนสถานทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะจัดตัง้ คณะวิศวกรรมศาตร ทานจึงติดตอขอซือ้ จากทานคุณหญิงหลง
อรรถกระวีสนุ ทร เจาของทีด่ ินดังกลาว แตปรากฏวาทานคุณหญิงหลงยินดีมอบใหเพือ่ ใหเปน
พืน้ ทีจ่ ดั ตัง้ มหาวิทยาลัยภาคใต
3. ทานเห็นวาควรจัดตัง้ คณะวิทยาศาสตร ที่ อ.หาดใหญ กอนเพือ่ ใหเปนคณะทีท่ ําการสอนวิชา
พืน้ ฐานใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะอืน่ ๆ ทีจ่ ะจัดตั้งตอไป
ทานมอบหมายใหคณะทํางานเจรจาขอซือ้ ทีด่ นิ กอสรางมหาวิทยาลัยที่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี
และที่ ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยภาคใต ไดรบั พระราชทานชื่อวา “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” ในระยะนีท้ านมี
ภารกิจสําคัญอยางยิ่งในการกอสรางมหาวิทยาลัยทัง้ 2 ศูนย คือ
1. สรรหาคณาจารยผมู ีความรูแ ละประสบการณมาสอน ทัง้ ทีศ่ ูนย จ.ปตตานี และทีศ่ นู ย
จ.สงขลา โดยทาบทามจากผูจ บการศึกษาทีไ่ ดรับทุนการศึกษาจากตางประเทศ ซึง่ สวนใหญ
เปนนักศึกษาทุนตามแผนโคลัมโบ
2. จัดทํา Masterplan ในการกอสรางอาคารตางๆ ทั้งที่ศูนย จ.ปตตานี และศูนย จ.สงขลา
โดยทานไดจางกลุม สถาปนิกอิสระ ใหออกแบบตามจินตนาการของทาน
3. ออกแบบครุภณ
ั ฑ อุปกรณ หองทดลอง และหองปฏิบัตกิ าร ทัง้ ทางดานวิทยาศาสตรพนื้ ฐาน
และดานวิศวกรรมศาสตร
มีพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร แบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย ออกเปน
3 สวน คือ
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะวิทยาศาสตร
3. คณะวิศวกรรมศาสตร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้ง พันเอกถนัด คอมันต เปนอธิการบดี และ ดร.สตางค
มงคลสุข เปนรองอธิการบดี
มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับใหม แบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย โดยมี
คณะศึกษาศาสตรเพิม่ เติมเปนคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัย
ทานแสวงหาความรวมมือจากแหลงงบประมาณ และแหลงทุนตางๆ เพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัย เชน
การเจรจาของบประมาณมากอสรางอางเก็บน้ํา อาคารกลุม คณะวิศวกรรมศาสตร อาคารกลุม
วิทยาศาสตร ศูนยเรียนรวม (อาคารฟกทอง) บานพัก หอพักนักศึกษา ที่ศูนย อ.หาดใหญ
จ.สงขลา และอาคารศึกษาศาสตร บานพักอาจารย หอพักนักศึกษา ทีศ่ ูนย อ.เมือง จ.ปตตานี
ในดานการขอความรวมมือจากตางประเทศ ทานไดขอความชวยเหลือภายใตโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ (UNDP) การขออัตรากําลังอาจารยจากนักศึกษาทุนแผนโคลัมโบ
การขออาจารยสอนภาษาอังกฤษจากมูลนิธฟิ ูลไบรท และมูลนิธิจอหน เอฟ เคเนดี้ เปนตน
ทานไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คนที่ 2
ถัดจาก ฯพณฯ พ.อ.ถนัด คอมันต
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- มูลนิธิฟอรดเชิญทานไปดูงานบริหารมหาวิทยาลัย เจรจาเพือ่ เตรียมการจัดตัง้ คณะเกษตร
และเจรจาขอความชวยเหลือทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหพันธรัฐ
เยอรมัน
- มหาวิทยาลัยเริม่ รับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรเปนปแรก
- ทานไดพยายามกอสรางมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม Masterplan ทีท่ านไดจัดทําขึน้ แตตดิ ขัด
ดานงบประมาณ ทานจึงเจรจาใหคณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ นหลักการทีจ่ ะสามารถสรางกลุม อาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร และอาคารเรียนรวม (ตึกฟกทอง) ใหเปนไปตาม
Masterplan ดังรูปแบบที่ปรากฏในปจจุบัน
- ในชวงนีท้ า นมีแนวคิดพัฒนามหาวิทยาลัยอีกหลายโครงการ เชน
1. โครงการจัดตัง้ คณะเกษตร โดยขอความชวยเหลือจากสมาคมนักเรียนเกาญีป่ นุ
ชวยประสานงานขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศญี่ปนุ
2. โครงการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร เพือ่ เปนเกียรติแกสมเด็จพระราชบิดากรมหลวง
สงขลานครินทร โดยการพยายามเจรจากูเ งินจากธนาคารโลก และขอความชวยเหลือจาก
ศิษยของทานทีเ่ ปนอาจารย และเพื่อนๆ ของทานในมหาวิทยาลัยตางๆ จัดทําโครงการ
จัดตัง้ คณะแพทยศาสตร
3. โครงการยกฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเปนมหาวิทยาลัยชัน้ นําของประเทศ
ใหเทาเทียมกับมหาวิทยาลัยชัน้ นําของประเทศมาเลเซีย ซึง่ มีชายแดนติดกัน
4. โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร และโครงการจัดตัง้ คณะสังคมศาสตร ทีศ่ ูนย จ.ปตตานี
5. การหาแนวทางจัดการสวัสดิการใหแกอาจารยและเจาหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถดึงดูดอาจารยจากสวนกลางใหเดินทางไปประจําที่ศนู ย อ.หาดใหญ จ.สงขลา
และศูนย จ.ปตตานี ซึง่ ในขณะนัน้ หาอาจารยไปอยูในพื้นทีด่ ังกลาวยากมาก
6 กรกฎาคม 2514 - ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ถึงแกอนิจกรรม ในขณะที่กําลังจะเดินทางไปตางประเทศ
เพือ่ เจรจาขอความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตามแผนงานของทาน
รวบรวมสรุปโดย นิรนั ดร สุมาลี สํานักวิจยั และพัฒนา

บรรณานุ กรม
ดร.ประดิษฐ เชยจิตร 2530 นอมรําลึกถึงมหาวิทยาลัยที่ขาพเจารัก ใน อนุสรณ 20 ป
ม.อ. วิวัฒน สุทธิวิภากร บรรณิการ โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส กรุงเทพฯ.
http://th.wikipedia.org/wiki/สตางค_มงคลสุข
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ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ ักษ
การศึ กษา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการดานการตลาด
J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, U.S.A.
- ปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการคลังและเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงงานในปจจุ บัน
- ประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
- นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ศาสตราภิชานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- รองประธานคณะกรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ
- สมาชิกคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประสบการณ
- รองนายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
- กรรมการผูท รงคุณวุฒสิ ภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รางวัลที่เคยไดรับ
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ทุน ก.พ. เพือ่ การศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ศิษยเกาดีเดน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- ศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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The BLUE Jacket 2014
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร

นักเทคโนโลยีดีเดนแหงชาติ ประจําป 2557

ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร

นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2557
(สาขากษตรศาสตรและชีววิทยา)
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นักวิจยั ทีผ
่ ลงานวิจยั ไดรบั รางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2557
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การหลอโลหะแบบสเลอรรี่
นักเทคโนโลยีเดนแหงชาติ ประจําป 2557
มูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
เขารับพระราชทานโลรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออรคดิ จ.ขอนแกน

2. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

ศาสตราจารย ดร. ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2557
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2558 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2558 อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
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3. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจยั อาวุโส สกว.) ประจําป พ.ศ. 2557
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
19 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

4. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ศาสตราจารย ดร. นายแพทยวีระศักดิ์ จงสูว ิวฒ
ั นวงศ
คณะแพทยศาสตร
บุคคลดีเดนของชาติ ประจําป 2557 สาขาพัฒนาสังคม
คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
จะเขารับพระราชทานโลรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
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5. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ศาสตราจารย ดร.เสาวภา อังสุภานิช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
บุคคลดีเดนของชาติ ประจําป 2557 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
จะเขารับพระราชทานโลรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Biotechnology for Sustainable Production of Biofuels from Agricultural
and Industrial Wastes
ไดรับรางวัล
รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจยั ดีเดน ประจําป 2557
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมเทคโนโลยีชวี ภาพแหงประเทศไทย รวมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มูลนิธเิ พื่อสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ (กองทุนทะกุจิ) และ
มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ
วัน/สถานที่
27 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย

7. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
การเตรียมสมบัตแิ ละกลไกการเกิดของกรีนพอลิเมอรผสมจากแปงมันสําปะหลัง
พอลิเมอรละลายน้ําและยางธรรมชาติอพิ ็อกซิไดซทเี่ ติมสารอนินทรีย และสารอินทรีย-
อนินทรีย
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานวิจยั ประจําป 2557 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2558 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2558 อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี
จ.นนทบุรี

8. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารย ดร.ดวงมณี จงรักษ
1. พลตรี นายแพทยสายัณห สวัสดิ์ศรี
2. ผูช ว ยศาสตราจารยเพ็ญประภา ปริญญาพล
3. ดร.จรรยา แผนสมบูรณ
หนวยงาน
คณะศึกษาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
กลุม การปรึกษาบูรณาการเพือ่ สงเสริมสุขภาพจิตและความยืดหยุน ทนทานของ
ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทย
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2557 ระดับดี (สาขาการศึกษา)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2558 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2558 อิมแพ็คอารีนา
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
วันแหงคุณคา
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9. นักวิจัย
นักศึกษา

รองศาสตราจารย ดร.วิวฒ
ั น พิชญากร
1. รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร บุญมี
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรีดา
3. ศาสตราจารย ดร. เภสัชกรหญิงกาญจนพมิ ล ฤทธิเดช
(คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
หนวยงาน
คณะเภสัชศาสตร
ชือ่ ผลงาน
น้ํายางโปรตีนต่ําและการใชเปนวัตถุดิบชนิดใหมสําหรับเภสัชภัณฑและเครือ่ งสําอาง
หลายชนิด
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจยั แหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คน ประจําป 2557 รางวัลระดับดี
(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
23-26 มิถุนายน 2557 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2557 อิมแพ็คอารีนา
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

10. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. รองศาสตราจารยบุญเจริญ วงศกิตติศึกษา
3. รองศาสตราจารย ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
4. ผูช วยศาสตราจารย 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
ระบบคาพาซิทฟิ แอฟฟนิตเี ซนเซอรแบบตรวจวัดตามเวลาจริง
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2557 รางวัลระดับดี
(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
23-26 มิถุนายน 2557 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2557 อิมแพ็คอารีนา
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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11. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารยกําพล ประทีปชัยกูร
1. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
2. ดร.กฤช สมนึก
3. นายนิยม พรหมรัตน
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนือ่ งจากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงดวยทอผสม
รวมกับคลืน่ อัลตราโซนิค
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2557 รางวัล
ประกาศเกียรติคณ
ุ (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจยั )
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
23-26 มิถุนายน 2557 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2557 อิมแพ็คอารีนา
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

12. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
1. ผูช ว ยศาสตราจารยอดุลย เทีย่ งจรรยา
2. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
3. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2557
รางวัลประกาศเกียรติคุณ (สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
23-26 มิถุนายน 2557 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2557 อิมแพ็คอารีนา
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

13. อาจารยทปี่ รึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ดร.โชษณ ศรีเกตุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การออนตัวของกลามเนือ้ กุงกามกรามภายหลังการตาย: บทบาทของเอนไซมโปรตีเอส
และการปองกัน
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2557 ระดับดีเยีย่ ม
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2558 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2558 อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี
จ.นนทบุรี
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14. อาจารยทปี่ รึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารยกําพล ประทีปชัยกูร
ดร.กฤช สมนึก
คณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนือ่ งจากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงดวยทอผสม
รวมกับคลืน่ อัลตราโซนิค
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2557 ระดับดีเดน
(สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจยั )
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2558 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2558 อิมแพ็คอารีนา
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

15. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
หนังสือเรื่อง “การปรับปรุงสมบัติของยาง: หลักการ วิธีการ และการใชงาน”
รางวัล TTF Award ประจําป 2556 ดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
24 กันยายน 2557 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
กรุงเทพฯ

16. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

ศาสตราจารย ดร. นายแพทยวีระศักดิ์ จงสูว ิวฒ
ั นวงศ
คณะแพทยศาสตร
โลประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลทีส่ นับสนุนงานปองกันควบคุมโรค
ในการประชุมวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ ประจําป 2557
หนวยงานที่มอบรางวัล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วัน/สถานที่
เขารับประทานโลจาก พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2557

17. นักวิจยั
นักวิจัยรวม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
1. ผูช ว ยศาสตราจารยอดุลย เทีย่ งจรรยา
2. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
3. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม (Zinc Field Test Kit)
ไดรับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท สุดยอดนวัตกรรม True Innovation Awards
หนวยงานที่มอบรางวัล บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วัน/สถานที่
13 ตุลาคม 2558
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18. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล

ผูช วยศาสตราจารย นายแพทยสทิ ธิโชค อนันตเสรี
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะแพทยศาสตร
มีดผาตัดนิว้ ล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง
รางวัลเหรียญทอง ดานการแพทยและสุขภาพ และรางวัล Special Prize
จากประเทศไตหวัน
หนวยงานที่มอบรางวัล Inventions Geneva Salon International des Inventions Genve
วัน/สถานที่
2-6 เมษายน 2557 การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน
42nd International Exhibition of Inventions of Geneva, Geneva, Switzerland

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

ผูช ว ยศาสตราจารย แพทยหญิงนลินี โกวิทวนาวงษ
ดร.ณัฐพงศ นิธอิ ุทัย
คณะแพทยศาสตร
วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผูป วยขณะผาตัดทีผ่ ลิตจากพอลิเมอรหมุ ยางพารา
รางวัลเหรียญทอง ดานการแพทยและสุขภาพ
Inventions Geneva Salon International des Inventions Genve
2-6 เมษายน 2557 การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน
42nd International Exhibition of Inventions of Geneva, Geneva, Switzerland

20. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค
1. รองศาสตราจารยอาซีซนั แกสมาน
2. ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชือ่ ผลงาน
กาวสําหรับติดยางกับโลหะโดยใชกาวรองพื้น (ไพรเมอร) และกาวยางธรรมชาติ
กราฟตดว ยมาลิอกิ แอนไฮไดรด
ไดรับรางวัล
รางวัลเหรียญทอง ดานวิศวไฟฟา โยธา และคอมพิวเตอร
หนวยงานที่มอบรางวัล Inventions Geneva Salon International des Inventions Genve
วัน/สถานที่
2-6 เมษายน 2557 การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน
42nd International Exhibition of Inventions of Geneva, Geneva, Switzerland

21. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
นายภควรรษ ทองนวลจันทร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ซองบรรจุภณ
ั ฑชนิดละลายน้ําไดจากเจลาตินหนังปลา
รางวัลเหรียญเงิน ดานเกษตรและอาหาร

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
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หนวยงานที่มอบรางวัล Inventions Geneva Salon International des Inventions Genve
วัน/สถานที่
2-6 เมษายน 2557 การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน
42nd International Exhibition of Inventions of Geneva, Geneva, Switzerland
22. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารยอาซีซนั แกสมาน
1. รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.อดิศยั รุง วิชานิวฒ
ั น
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชือ่ ผลงาน
วัสดุปูสระเก็บกักน้ําจากน้ํายางขนชนิดครีม
ไดรับรางวัล
รางวัลเหรียญทองแดง ดานเกษตรและอาหาร
หนวยงานที่มอบรางวัล Inventions Geneva Salon International des Inventions Genve
วัน/สถานที่
2-6 เมษายน 2557 การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน
42nd International Exhibition of Inventions of Geneva, Geneva, Switzerland

23. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
Professor Dr.David H. Staelin จาก Massachusetts Institute of Technology,
U.S.A.
หนวยงาน
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตรระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอนั ดามัน
(ESSAND)
ชือ่ ผลงาน
Website and Mobile Application Providing High-resolution Weather
Forecasts for Southeast Asia and Global Precipitation Retrieved From
Observations of Passive Millimeter-Wave Satellites and Geostationary
Infrared Satellites
ไดรับรางวัล
รางวัล Gold Medal Award และรางวัล Leading Innovation Award
หนวยงานที่มอบรางวัล International Intellectual Property Network Forum
วัน/สถานที่
21-22 พฤศจิกายน 2557 The 8th International Exhibition of Inventions,
Kunshan (IEIK 2014), Jiangsu, China

24. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
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วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
1. ผูช ว ยศาสตราจารยอดุลย เทีย่ งจรรยา
2. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
3. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
คณะวิทยาศาสตร
Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice Yields
(ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพือ่ เพิม่ ผลผลิตขาว)

ไดรับรางวัล

วัน/สถานที่

25. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่
26. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal Award)
2. รางวัลผูน ํานวัตกรรม (Leading Innovation Award) จาก International
Intellectual Property Network Forum (IIPNF)
3. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Indonesian Invention and Innovation
Promotion Association (INNOPA)
4. รางวัล Green Technology Research Exposition (GTReX) Gold Award
จากประเทศมาเลเซีย
19-21 ธันวาคม 2557 การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน
2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014), Kaohsiung,
Taiwan
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
คณะแพทยศาสตร
International Early Career Physiologist Travel Award
The American Physiological Society
29 เมษายน 2557 เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายอัมรินทร ทองหวาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
A Low Cost Polyethylene Constructed Farm System for Spotted Babylon
Culture
รางวัลเหรียญทองแดง
The 2nd International Innovation, Design, and Articulation
16-19 กันยายน 2557 Universiti Teknologi Mara Perlis (UiTM Perlis),
Malaysia
Universiti Teknologi Mara Perlis (UiTM Perlis)

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 21

22 |

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
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วันแหงคุณคา

สงขลานคริ
น
ทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2557

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2017
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รางวัลผลงานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชนตอชุมชน ประจําป 2557
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล

ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม
รองศาสตราจารย ดร.นันทกาญจน มุรศิต
คณะวิทยาศาสตร
น้ํายาพนเคลือบผิวทีม่ ีสมบัติกนั การเกาะติดของน้ํายางอยางยิ่งยวด
รางวัลทั่วไป รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2557

3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร บุญมี
1. รองศาสตราจารย ดร.วิวฒ
ั น พิชญากร
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร. นายแพทยวรวิทย วาณิชยสุวรรณ
คณะเภสัชศาสตร และคณะแพทยศาสตร
ผงแปงสําหรับใชในผูป ว ยทีไ่ ดรบั การผาตัดทวารเทียม
รางวัลทั่วไป รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2557

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
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รองศาสตราจารย ดร.ธนิต เฉลิมยานนท
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ธนันท ชุบอุปการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการพัฒนาระบบประเมินสถานการณน้ําเพือ่ การเตือนภัยน้ําทวมในลุม น้ํา
เขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดสงขลา
รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2557

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2017

วันแหงคุณคา

สงขลานคริ
น
ทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
นักวิจัยดีเดนของคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2557

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย ประจําป 2557
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ ทองเฝอ
นักวิจัยดีเดนคณะรัฐศาสตร ประจําป 2557
ดร.ครรชิต เชื้อขํา
นักวิจยั ดีเดนคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ประจําป 2557
รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญู
นักวิจยั ดีเดนคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2557
รองศาสตราจารย ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2557
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญตา บาลทิพย
นักวิจัยดีเดนคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2557
Dr.Raymond James Ritchie
นักวิจัยดีเดนคณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม ประจําป 2557
รองศาสตราจารย ดร.ศุภศิลป มณีรัตน
นักวิจัยดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2557
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทันตแพทยหญิง ศรีสุรางค สุทธปรียาศรี
นักวิจัยดีเดนคณะทันตแพทยศาสตร ประจําป 2557
รองศาสตราจารย ดร.สุธัญญา ทองรักษ
นักวิจยั ดีเดนคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2557
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วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

วันแหงคุณคา

สงขลานคริ
น
ทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science ป 2557

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
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| 27

นักวิจัยทีม่ ีจํานวนผลงานตีพมิ พสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science ป 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อนุกร ภูเ รืองรัตน
รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกลุ
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
ศาสตราจารย ดร. นพ.วีระศักดิ์ จงสูววิ ัฒนวงศ
ศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศศิธร ชูศรี
รองศาสตราจารย ดร. นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ ลิม่ กตัญู
รองศาสตราจารย ดร. พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ
รองศาสตราจารย ดร.นงเยาว สวางเจริญ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
Dr.Raymond James Ritchie
รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ รัตนวิไล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะการแพทยแผนไทย
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
คณะวิศวกรรมศาสตร

** สืบคนเฉพาะผลงานประเภท Article & Review วันที่ 06/04/2015 @Web of Science
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วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
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43
12
12
11
10
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7

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

7
7
6
6
6
6
6
6
6

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

วันแหงคุณคา

สงขลานคริ
น
ทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
นักวิจัยดานสังคมศาสตรที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล Web of Science ป 2557

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
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นักวิจยั ดานสังคมศาสตรทมี่ ผ
ี ลงานตีพมิ พ
ในฐานขอมูล Web of Science ป 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รองศาสตราจารย ดร.โพยม วงศภวู รักษ
Dr.James Dominic True
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา รักกะเปา
รองศาสตราจารย ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ
Dr.Steven Andrew Martin
ดร.วิชชุตา มาชู
Dr.Ilian Assenov
รองศาสตราจารย ดร. พญ.สาวิตรี อัษณางคกรชัย
ผูช ว ยศาสตราจารยสรุ พล ศรีแกว

คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิเทศศึกษา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะการบริการและการทองเทีย่ ว
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

**สืบคนเฉพาะผลงานประเภท Article & Review วันที่ 26/04/2015 @Web of Science
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วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
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1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง

วันแหงคุณคา

สงขลานคริ
น
ทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
นักวิจัยที่เปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Web of Science
ป 2557 ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 31

นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล Web of Science ป 2557 ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อนุกร ภูเ รืองรัตน
ศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศศิธร ชูศรี
รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ
รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ รัตนวิไล
รองศาสตราจารย ดร. นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
ศาสตราจารย ดร. พญ.สมจิตร จารุรัตนศิรกิ ุล
รองศาสตราจารย ดร. พญ.สาวิตรี อัษณางคกรชัย
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ผูช วยศาสตราจารย ดร.แกวตา แกวตาทิพย
รองศาสตราจารย ดร. นพ.พรพรต ลิม้ ประเสริฐ
รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกลุ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ
รองศาสตราจารย ดร. พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ ลิม่ กตัญู
รองศาสตราจารย ดร.เล็ก สีคง
ศาสตราจารย ดร.วราภรณ วุฑฒะกุล
รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ วงศนาวา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะการแพทยแผนไทย
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

**สืบคนเฉพาะผลงานประเภท Article & Review วันที่ 06/04/2015 @Web of Science
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นักวิจยั ทีผ่ ลงานตีพมิ พไดรบั การอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science ป 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
รองศาสตราจารย นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกลุ
รองศาสตราจารย ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ
รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
ศาสตราจารย ดร. นพ.วีระศักดิ์ จงสูววิ ัฒนวงศ
รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค
รองศาสตราจารย ดร.สุภญ
ิ ญา ติ๋วตระกูล
ศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อนุกร ภูเ รืองรัตน
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.เชวง ภควัตชัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะเภสัชศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

**สืบคนขอมูล วันที่ 12/04/2015 @Web of Science
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นักวิจยั ทีค่ น พบสิง่ ใหมหรือสิง่ มีชวี ติ ใหมของโลก
(novel finding) ป 2557
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ดร.จารุวฒ
ั น นภีตะภัฏ
Mr.Peter K. L. Ng (National University of Singapore)
นายเรืองฤทธิ์ พรหมดํา
คณะวิทยาศาสตร
Nakhonsimon ramromensis (ปูเขารามโรม)

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ดร.จารุวฒ
ั น นภีตะภัฏ
Mr.Bella S. Galil (Israel Oceangraphic and Limnological Research)
นายเรืองฤทธิ์ พรหมดํา
คณะวิทยาศาสตร
Coleusia huilianae (ปูกระดุมทายสี่จุด)

3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สหัช จันทนาอรพินท
Professor Dr.Rui-Liang Zhu (East China Normal University)
นางสาวเจนจรีย อินอุทยั
คณะวิทยาศาสตร
Drepanolejeunea actinogyna (Lejeuneaceae)

4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ดร.กรอร วงษกําแหง
1. ดร.มนัสวัณฏ-แสงศักดา ภัทรธํารง
2. นางรัชนี พุทธปรีชา
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง
Dulichiella pattaniensis (กุงเตนปตตานี)

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
5. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
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Dr.Azman Abdul Rahim (University Kebangsaan Malaysia)
1. ดร.กรอร วงษกําแหง
2. นายพงษรัตน ดํารงโรจนวฒ
ั นา (มหาวิทยาลัยบูรพา)
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง
Floresorchestia samroiyodensis (กุงเตนสามรอยยอด)
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6. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
1. Mr.Kaoru Umehara (University of Shizuoka)
2. Mr.Hiroki Niki (University of Shizuoka)
3. Mr.Hiroshi Noguchi
นางสาวอรุณี สิมะรัตนมงคล
คณะเภสัชศาสตร
พบสารชนิดใหมในกลุม Methyl Salicylate Glycoside แยกไดจากมะเขือพวง
ตั้งชื่อสารนี้วา Torvumoside
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นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
การรับรองมาตรฐานระดับสากล ป 2557
1. ชือ่ ผลงาน

กรรมวิธีกระตุน การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนปาลมน้ํามัน
ดวยสนามแมเหล็กสถิต
ผูประดิษฐ
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชดาภัษท สุดศิริ
ผูรวมประดิษฐ
1. นายนัฐวัฒน จําปา
2. นายปนพงษ คงชนะ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8714

2. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

กรรมวิธกี ระตุน การงอกรากและการเจริญเติบโตของตนขาวดวยสนามแมเหล็กไฟฟา
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชดาภัษท สุดศิริ
1. นายนัฐวัฒน จําปา
2. นายปนพงษ คงชนะ
3. นางสาวขนิษฐา คชเวช
4. นายทรงยศ อุทมุ รัตน
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8816

3. ชือ่ ผลงาน

กรรมวิธกี ารผลิตมวลรวมหยาบจากเปลือกเมล็ดยางพาราเคลือบดวยยางธรรมชาติ
อีพอกไซด
ผูประดิษฐ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรีดา
ผูรวมประดิษฐ
1. รองศาสตราจารย ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
2. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.มนูญ มาศนิยม
3. นายดวงเดน รักษศรีทอง
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8624

4. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
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กรรมวิธกี ารผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียสายพันธุ Rhodococcus sp. MI2
รองศาสตราจารย ดร.สมพร ตัน๊ สกุล
นางสาวกรทิพย อมรธาตรี
คณะวิทยาศาสตร
9408
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5. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

กรรมวิธีการผลิตแคปซูลสําหรับใชบรรจุปยุ จุลนิ ทรีย
รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กมลธรรม อ่ําสกุล
คณะวิทยาศาสตร
9096

6. ชือ่ ผลงาน

กรรมวิธีการเตรียมสารเรงการคงรูปที่ใชปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกลของยางธรรมชาติอพิ อกซิไดซ
และผลิตภัณฑทไี่ ดจากกรรมวิธนี ี้
ผูประดิษฐ
รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
ผูรวมประดิษฐ
นางสาวสิรินชุ มณีฉาย
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8715

7. ชือ่ ผลงาน

กรรมวิธผี ลิตกาวสําหรับติดยางกับโลหะโดยใชกาวรองพื้น (ไพรเมอร)
และกาวยางธรรมชาติมาลิเอต
ผูประดิษฐ
รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค
ผูรวมประดิษฐ
1. รองศาสตราจารยอาซีซนั แกสมาน
2. ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8817

8. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

กรรมวิธกี ารรักษาเนือ้ ไมยางพาราดวยสารมาเลอิกแอนไฮไดร
รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
คณะวิทยาศาสตร
8818

9. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

ชุดตรวจสอบหาปริมาณสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอนี แบบแผนฟลม โพลิเมอร
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริ ามัยกุล
หนวยงาน
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8865
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10. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

ชุดตรวจสอบหาปริมาณสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกแบบกอนโพลิเมอร
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริ ามัยกุล
หนวยงาน
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8864

11. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ชุดตรวจสอบหาปริมาณเหล็กละลายน้ําแบบแผนฟลม โพลิเมอร
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริ ามัยกุล
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
8867

12. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

น้ํายาพนเคลือบผิวทีม่ สี มบัตไิ มชอบน้ําอยางยิง่ ยวดและกรรมวิธกี ารผลิต
ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม
รองศาสตราจารย ดร.นันทกาญจน มุรศิต
คณะวิทยาศาสตร
9209

13. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

ผลิตภัณฑกายอุปกรณทมี่ เี สนใยธรรมชาติเปนองคประกอบและกรรมวิธีการผลิตดังกลาว
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.จิรัฐ มีเสน
1. นางสาวสุวชิ า เตชะภูวภัทร
2. นางสาวเตือนจิต ณ รังษี
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8938

14. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

ผลิตภัณฑจากสารสกัดใบยาสูบในรูปแบบอิมัลชันเขมขนและกรรมวิธกี ารผลิต
ผูช วยศาสตราจารย ดร.จินดาพร ภูรพิ ัฒนาวงษ
1. ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม
3. ดร.ลือลักษณ ลอมลิม้
หนวยงาน
คณะเภสัชศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9079
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15. ชือ่ ผลงาน

วงจรเก็บเกีย่ วพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาดวยวิธที างพิโซอิเล็กทริกสําหรับอัดประจุ
ใหแบตเตอรีช่ นิดประจุซ้ําได
ผูประดิษฐ
รองศาสตราจารย ดร.นันทกาญจน มุรศิต
ผูรวมประดิษฐ
นายภาณุ ไทยนิรมิตร
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9240

16. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

สูตรผสมยางสําหรับเสริมลอยางลมและกรรมวิธกี ารผลิต
รองศาสตราจารย ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกลุ
1. ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิริยะ ทองเรือง
2. รองศาสตราจารย ดร.วรวุธ วิสทุ ธิเ์ มธางกูร
3. นายธีระวัฒน เพชรดี
4. รองศาสตราจารย ดร.พิษณุ บุญนวล
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8785

17. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

สูตรแหนมทีป่ ระกอบดวยกลาเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตกาบา (-aminobutyric acid)
รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ
1. รองศาสตราจารยวิลาวัลย เจริญจิระตระกูล
2. ดร.อําไพทิพย สุขหอม
3. นางสาวอนุสรา รัตนบุรี
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9046

18. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

หมอนสามเหลีย่ มสําหรับจัดทานอนตะแคง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
1. นางเกษิณี เพชรศรี
2. นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล
3. นายธีระวัฒน เพชรดี
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9083

19. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

หัวดูดสิ่งคัดหลั่งแบบมีไสกรอง (Filter Suction)
นายแพทยวราห ยืนยงวิวัฒน
รองศาสตราจารย ดร. นายแพทยบุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
คณะแพทยศาสตร
9425
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20. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

หุน จําลองฝกหัดดูแลผูป ว ยทีม่ ที วารเทียม
ผูช วยศาสตราจารย ดร. นายแพทยวรวิทย วาณิชยสุวรรณ
1. นางสมพร วรรณวงศ
2. นายอับดลอาซีด หนิมสุ า
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9406

21. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

อุปกรณแผนรองเทาแบบปรับรูปแบบการรองได
ผูช วยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศริ ิ
คณะแพทยศาสตร
8937

22. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

เครื่องสําอางกําจัดขนทีม่ นี ้ํายางธรรมชาติกําจัดโปรตีนเปนสวนประกอบ
รองศาสตราจารย ดร.วิวฒ
ั น พิชญากร
รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร บุญมี
คณะเภสัชศาสตร
9318

23. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

เครือ่ งแยกเนือ้ ผลปาลมออกจากเมล็ดปาลม
ดร.นงเยาว เมืองดี
รองศาสตราจารย ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
9407

24. ชือ่ ผลงาน

Rubber- Determination of magnesium content of field and concentrated natural
rubber latices by titration (cyanide-free method)
ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 17403:2014(E)

ผูประดิษฐ
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
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นักวิจยั ทีผ
่ ลงานวิจยั นําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชย/นโยบาย/ชุมชน ป 2557
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อผลิตภัณฑ
หนวยงานที่นําไปใช

ผูช วยศาสตราจารย ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กาแฟปรุงสําเร็จเสริมเห็ดพรอมชงดืม่
De long Mushroom Coffeemix
บริษัท เห็ดทอดนาโหนดฟูด ส จํากัด

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
นางสุพัชรินทร พิวฒ
ั น
คณะทันตแพทยศาสตร
กรรมวิธีการเตรียมเชื้อ Lactobacillus paracasei SD1 และสารสกัดโปรตีนของเชื้อ
ดังกลาวเพื่อใชในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ กอโรคในชองปาก
ภาคเอกชน

หนวยงานที่นําไปใช
3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม
รองศาสตราจารย ดร.นันทกาญจน มุรศิต
คณะวิทยาศาสตร
น้ํายาพนเคลือบผิวทีม่ สี มบัตไิ มชอบน้ําอยางยิง่ ยวดและกรรมวิธกี ารผลิต
ภาคเอกชน

4. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม
คณะวิทยาศาสตร
น้ํายาเคลือบผิวทีม่ สี มบัตไิ มชอบน้ํายางพาราอยางยิง่ ยวดและกรรมวิธีการผลิต
ภาคเอกชน

5. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.ศักยชนิ บุญถวิล
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
การจําลองคาสเปคตรัมความเร็วไดอิเล็กโทรฟอเรซิสของเม็ดเลือดคนในสนามไฟฟา
คลืน่ เดินทาง
1. ศูนยพัฒนาประมงพื้นทีล่ มุ น้ําปากพนังอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
2. ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต

หนวยงานที่นําไปใช
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6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

รองศาสตราจารย ดร.ศักยชนิ บุญถวิล
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
ไดอิเล็กโทรฟอเรซิสของแพลงกตอนในสนามไฟฟาแบบคลืน่ เดินทาง
1. ศูนยพัฒนาประมงพื้นทีล่ มุ น้ําปากพนังอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
2. ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต

7. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

รองศาสตราจารย ดร.ศักยชนิ บุญถวิล
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
การตรวจสอบปริมาณคลอรีนในฟารมกุง วัดโดยใชอปุ กรณ PAM
1. ศูนยพัฒนาประมงพื้นทีล่ มุ น้ําปากพนังอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
2. ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต

8. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

รองศาสตราจารย ดร.พันธ ทองชุมนุม
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
การดูดซับสีในน้าํ เสียจากกระบวนการทําผาบาติกดวยอิฐมอญบด
สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต

9. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

รองศาสตราจารย ดร.พันธ ทองชุมนุม
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
การลดขยะทางการแพทยดว ยแนวทางของเทคโนโลยีสะอาด
ศูนยคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

10. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

11. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

ผูช ว ยศาสตราจารยกรรนิการ กาญจนชาตรี
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
การตายของหอยมุกกัลปงหา Pteria penguin (Roding 1,1798) จากการติดแกนมุก
และวิธีการเลีย้ ง
1. ศูนยพัฒนาประมงพื้นทีล่ มุ น้ําปากพนังอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
2. ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต
ดร.แสงดาว วงคสาย
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
การประเมินการใชทดี่ ินตามนโยบายการใชทดี่ ินระดับจังหวัด: กรณีศึกษาพืน้ ที่
ตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
NUS, Asia Center Foundation
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12. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

ดร.แสงดาว วงคสาย
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
ปจจัยทีม่ ีผลตอการขยายพื้นทีป่ ลูกปาลมน้ํามันในอําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่
สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

13. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริ ามัยกุล
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
การพัฒนาวิธกี ารตรวจวัดเหล็กในแหลงน้าํ โดยใชโทรศัพทเคลือ่ นที่
โรงเรียนวัดตาหลวงคง ตําบลชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

14. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

อาจารยสรรควทิ ย เอียบฉุน
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
การสรางแบบจําลอง 3 มิติ จากภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูงพืน้ ทีล่ ุมน้ํา
คลองบางใหญ จังหวัดภูเก็ต
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 จ.ภูเก็ต

หนวยงานที่นําไปใช
15. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ผูใชประโยชน

16. อาจารยทปี่ รึกษา
อาจารยที่ปรึกษารวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
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ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
Professor Dr.David H. Staelin จาก Massachusetts Institute of Technology,
U.S.A.
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตรระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอนั ดามัน
(ESSAND)
การพัฒนาเว็บไซด www.worldmeteorology.com และโปรแกรมประยุกตเคลือ่ นที่
WMApp ใชกับอุปกรณ Android และ iOS เพื่อใหขอมูลขาวสารผลการพยากรณ
อากาศ อัตราหยาดน้ําฟา อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วและทิศทางลม และ
ปริมาณน้ําและน้ําแข็งในบรรยากาศครอบคลุมบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึง
หยาดน้าํ ฟาทัว่ โลกจากการสังเกตของดาวเทียมคลืน่ มิลลิมเิ ตอรเวฟแบบแพสซิฟ และ
ดาวเทียมคางฟาอินฟราเรดแบบแพสซิฟ
เปนประโยชนในการใชชีวติ ประจําวันของประชาชน และการประกอบอาชีพทัง้ เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม การทองเทีย่ ว การบริหารจัดการภัยธรรมชาติและทรัพยากรน้ํา
ศาสตราจารย ดร. นายแพทยวีระศักดิ์ จงสูว ิวฒ
ั นวงศ
Mr.Edward Mcneil
นายเชษฐา งามจรัส
คณะแพทยศาสตร
การพัฒนาและการทดสอบ n4Studies : โปรแกรมบนอุปกรณเคลือ่ นที่สําหรับคํานวณ
ขนาดตัวอยางในงานวิจัยทางดานระบาดวิทยา

ผูใชประโยชน

17. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช
18. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช
19. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

ไดนํา n4Studies เผยแพรบน (Apple) App Store และ Google Play Store
โดยผูใ ชสามารถดาวนโหลดไดฟรี และไดจดั อบรมใหนกั วิจยั ทางดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
จากหลากหลายสาขามากกวา 400 คน
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
1. ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศศิธร ชูศรี
2. นางสาวเจษฎาพร บุญพอมี
3. นายวิศรุต รัตนากรกุล
4. นายอนุชติ รัศมี
คณะวิทยาศาสตร
การศึกษาผลของยาใสแผลจากเบญกานีตอ การรักษาแผลผูป ว ยเบาหวาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองอูต ะเภา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
ผูช วยศาสตราจารย ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
1. ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์
2. รองศาสตราจารย ดร.ปยนุช จิตตนูนท
3. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ หนูแกว
4. ดร.อาภรณทพิ ย บัวเพ็ชร
5. อาจารยณฐั ยา เชิงฉลาด
คณะพยาบาลศาสตร
การสรางเสริมศักยภาพชุมชนในการดูแลเด็กปฐมวัย: พืน้ ทีภ่ าคใต
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกา เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ผูช วยศาสตราจารยพยอม รัตนมณี
1. รองศาสตราจารย ดร.อุดมผล พืชนไพบูลย
2. นางสาวคนึงนิตย ลิม่ จิรขจร
3. นายอดุลย เบ็ญนุย
4. อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
5. นายฮัฟนี ลาเตะ
6. นายยุทธการ ดํารัส
7. นายการัณย บิลละ
8. นางสาวลัดดาวัลย ทองทิพย
คณะวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาและทดลองประยุกตใชปะการังเทียมผสมเถาลอยลิกไนต เพือ่ ปองกัน
การกัดเซาะชายฝง ณ อุทยานสิง่ แวดลอมนานาชาติสิรนิ ธร
อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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20. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

รองศาสตราจารยกําพล ประทีปชัยกูร
นายนิยม พรหมรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร
สรางเครือ่ งผลิตไบโอดีเซลแบบหมุนวนดวยทอผสมแบบสถิตขนาด 100 ลิตร/ครัง้
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 40 จ.ปตตานี

21. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช

ผูช ว ยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล
ดร.สุมนา ลาภาโรจนกจิ
คณะวิทยาการจัดการ
การสํารวจคุณคาผลิตภัณฑของฝากจากตําบลปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ชุมชนบานปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

22. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผูช วยศาสตราจารยกัลยาณี พรพิเนตพงศ
1. ดร.โสภิณ จิระเกียรติกลุ
2. อาจารยจริยภัทร บุญมา
3. อาจารยธรี วัฒน ขวัญใจ
4. อาจารยแบงค งามอรุณโชติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)
5. อาจารยปพิชญา แซลิ่ม
6. อาจารยกฤตยา สังขเกษม
คณะเศรษฐศาสตร
โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อการใชประโยชนหาดทรายอยางยัง่ ยืน

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2557
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
หนวยงานที่จัด

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Protein Isolate : Potential Applications for Food Quality Improvement
The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience
February 6, 2014
FoSTAT, Thailand

2. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อการประชุม

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
International Conference on Tropical and Coastal Region Eco-Development
2014
August 12, 2014
Diponegoro University, Indonesia

วันที่นําเสนอ
สถานที่จัด/ประเทศ
3. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
หนวยงานที่จัด
สถานที่จัด/ประเทศ
4. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
หนวยงานที่จัด
สถานที่จัด/ประเทศ
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ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Better Exploitation of Fish Skin as the Value-Added Food Products and
Packging
The International Bioscience and the 5th International PSU-UNS Bioscience
Conference (IBSC 2014)
September 29, 2014
Prince of Songkla University
Phuket, Thailand
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
Ethnobiological Drug Discovery
The 2nd Korea-ASEAN Symposium on Indonesia Natural Product
University of Indonesia
August 15, 2014
University of Indonesia
University of Indonesia, Indonesia

5. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
หนวยงานทจัด
สถานที่จัด/ประเทศ

รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
Marine Tourism Management
The 4th International Conference on Sustainable Tourism Management
February 27, 2014
School of Tourism Development, Maejo University
Furama Hotel, Chiang Mai, Thailand

6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม

รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร
Standardization and Preparation of Active Constituent Rich Herbal Extracts
The 3rd International Conference on Green World in Business and
Technology (ICGWBT 2014)
March 29, 2014
Ahmad Dahlan University, Yogyakarta, Indonesia

วันที่นําเสนอ
หนวยงานที่จัด
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A PSU DAY OF PRIDE 2015
นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ
ประจําป 2557
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นักวิจยั ทีไ่ ดรบั รางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ประจําป 2557
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
3. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
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รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ดร.สมชาย สวัสดี
คณะเภสัชศาสตร
การพัฒนาสูตรตํารับยาสูดอัดไอกําหนดขนาดของยาซิลเดนาฟล ซิเตรท
สําหรับใชรกั ษาความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง
ผูน ําเสนอผลงานวิจยั ดีเดนของซุปราคลัสเตอรดา นสุขภาพ
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ ครัง้ ที่ 3
31 กรกฎาคม 2557 - 01 สิงหาคม 2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด
กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ 9 แหง
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
1. ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ
2. รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ
3. รองศาสตราจารย พญ.เสาวรัตน เอือ้ เพิม่ เกียรติ
4. ดร.นเรศ ซวนยุก
คณะวิทยาศาสตร
การศึกษาเชิงบูรณาการเรือ่ งสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากกระทุ
ผลงานวิจยั ดีเดนของซุปราคลัสเตอรดา นสิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ ครัง้ ที่ 3
31 กรกฎาคม 2557 - 01 สิงหาคม 2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด
กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ 9 แหง
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
นางสาวจุฬาลักษณ โชคไพศาล
คณะวิทยาศาสตร
A Randomized Controlled Trial of Quercus Infectoria Solution for
the Treatment of Chronic Diabetic Ulcers
Outstanding Oral Presentation
การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครัง้ ที่ 15
(RGJ-Ph.D. Congress XV)

วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

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

28-30 พฤษภาคม 2557 โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช โฮเต็ล แอนด รีสอรท
จ.ชลบุรี
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พรพิมล คีรีรตั น
1. นายโกศล ภูรวิ ัฒนกุล
2. อาจารยพัชรา ศุภธีรสกุล
3. รองศาสตราจารย ดร.นิซาอูดะห ระเดนอาหมัด
คณะวิทยาศาสตร
A Simple Method for Demonstrating Deep Structures of Human Brains
Professor Nantawan Promplin Award
การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
7-9 พฤษภาคม 2557 ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก
รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
คณะวิทยาศาสตร
A Novel Glucose Biosensor Based on Chitosan-Albumin Cryogel
Incorporated with Carbon Nanotubes and Ferrocene
ผลงานวิจยั ดีเดนของซุปราคลัสเตอรดา นอุตสาหกรรม
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ ครัง้ ที่ 3
31 กรกฎาคม 2557 - 01 สิงหาคม 2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด
กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ 9 แหง
ศาสตราจารย ดร.อมรรัตน พงศดารา
1. รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
2. ดร.สุชีรา ธนนิมติ ร
คณะวิทยาศาสตร
Application of Bioproducts from Marine Animals
ผลงานวิจยั ดีเดนของซุปราคลัสเตอรดา นสิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ ครัง้ ที่ 3
31 กรกฎาคม 2557 - 01 สิงหาคม 2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด
กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ 9 แหง
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7. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่

8. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่

9. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
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ดร.จารุวฒ
ั น นภีตะภัฏ
นายเรืองฤทธิ์ พรหมดํา
คณะวิทยาศาสตร
ความหลากชนิดของปูกระดุม (Decapoda : Brachyura : Leucosioidea)
ทีพ่ บในประเทศไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุม อนุกรมวิธาน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพสัตวเลีย้ งลูกดวยนมและสัตวเลือ้ ยคลานในทะเล
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครัง้ ที่ 4
10-12 มิถนุ ายน 2557 ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดร.จารุวฒ
ั น นภีตะภัฏ
นายพงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร
ความหลากชนิดของหอยทะเลจิ๋ว วงศ Triphoridae (Triphoridae : Prosobranchia)
ในนานน้าํ ไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุม อนุกรมวิธาน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพสัตวเลีย้ งลูกดวยนมและสัตวเลือ้ ยคลานในทะเล
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครัง้ ที่ 4
10-12 มิถนุ ายน 2557 ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดร.จารุวฒ
ั น นภีตะภัฏ
1. นายพลาเดช ศรีสขุ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
2. รองศาสตราจารย ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
นายกิตติชัย ทองเติม
คณะวิทยาศาสตร
ซากดึกดําบรรพของปลาหมึกนอติลอยด (Cephalopoda: Nautiloidea) ที่พบใหม
ในประเทศไทยจากบริเวณฝง ตะวันออกของคาบสมุทรไทย
รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุม อนุกรมวิธาน และความหลากหลาย
ทางชีวภาพสัตวเลีย้ งลูกดวยนม และสัตวเลือ้ ยคลานในทะเล
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครั้งที่ 4
10-12 มิถนุ ายน 2557 ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

Dr.James Dominic True
นางสาวศรีสกุล ภิรมยวรากร
คณะวิทยาศาสตร
รูปแบบการทดแทนประชากรกําหนดภูมติ า นทานของแนวปะการังในทะเลอันดามัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมนิเวศวิทยาแนวปะการัง
และปะการังเทียม
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครั้งที่ 4
10-12 มิถนุ ายน 2557 ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

รองศาสตราจารย ดร.พรศิลป ผลพันธิน
Dr.Niel L. Bruce (James Cook University)
นายเอกนรินทร รอดเจริญ
คณะวิทยาศาสตร
Cirolana songkhla, ไอโซพอดน้ํากรอยชนิดใหมของโลกในบริเวณอาวไทยตอนลาง
รางวัลชมเชย การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร
การประชุมครัง้ ที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย
23-25 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

12. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ
Dr. Giuseppe C. Zuccarello (Victoria University of Wellington,
New Zealand)
นางสาวบงกช วิชาชูเชิด
คณะวิทยาศาสตร
ความสัมพันธของประชากร Padina boryana thivy (Dictyotales, Phaeophyceae)
เชิงภูมศิ าสตรบริเวณคาบสมุทรไทย-มาเลย
รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย
การประชุมครัง้ ที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย
23-25 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

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

รองศาสตราจารย ดร.พรศิลป ผลพันธิน
Dr.Hendrik Segers (Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgium)
นางสาวพรรณี สอาดฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร
ชีววิทยาเชิงโมเลกุลและสันฐานวิทยาของชนิดทับซอนของโรติเฟอร ในวงศ
Brachionidae และวงศ Lecanidae ในประเทศไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร
วันแหงคุณคา
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ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
14. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

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

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
16. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
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การประชุมครัง้ ที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย
23-25 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.จารุวฒ
ั น นภีตะภัฏ
1. นายพลาเดช ศรีสขุ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
2. นายธรรมรัตน นุตะธีระ (โรงเรียนกําแพงวิทยา)
3. รองศาสตราจารย ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
นายกิตติชัย ทองเติม
คณะวิทยาศาสตร
ซากดึกดําบรรพของปลาหมึกแอมโมนอยด (Cephalopoda : Ammonoidea)
ทีพ่ บในคาบสมุทรไทย
รางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย
การประชุมครัง้ ที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย
23-25 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ
นางสาวจันทรมณี ปญญาไว
คณะวิทยาศาสตร
อิทธิพลของชนิดและความหนาแนนหญาทะเลตอการกักเก็บตะกอนและปริมาณ
อินทรียวัตถุของตะกอนในผืนหญาทะเล ณ แหลมหยงหลํา อุทยานแหงชาติ
หาดเจาไหม จังหวัดตรัง และอาวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมแพลงกตอนพืช
แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําวัยออน สาหราย และหญาทะเล
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครัง้ ที่ 4
10-12 มิถุนายน 2557 ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป
ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
1. นางสาวกัตติกา พัฒราช
2. นายเจตดิลก ฐิตอิ ัชฌาสัย
คณะวิทยาศาสตร
โครงสรางของชุมชีพสาหรายและรูปแบบการเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสาหรายทะเล
ณ อุทยานแหงชาติสิรนิ าถ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมแพลงกตอนพืช
แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําวัยออน สาหราย และหญาทะเล
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครัง้ ที่ 4
10-12 มิถุนายน 2557 ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

ดร.อซีส นันทอมรพงศ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.รัตนา เวทยประสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
A Controlled Experiment: Do Visitor Patterns Improve Design Simplicity?
Best Paper Award
The 8th Malaysian Software Engineering Conference (MySEC 2014)
September 23-24, 2014, Resort World Langkawi, Malaysia
Research Alliance on K-Economy (RAKE), Universiti Teknologi Malaysia
and Malaysian Software Engineering Interest Group

18. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.เข็มทอง สินวงศสุวฒ
ั น
1. นางสาวรงคดารา โรจนะหัสดิน
2. นางวิไลวรรณ กาเจร
คณะศิลปศาสตร
A Study of Relationship between Learning - Related Behavior and
Language Learning Motivation of Engineering Undergraduates
Best Paper Award Gold
The Symposium of International Languages & Knowledge (SILK 2014)
February 14-16, 2014, Hydro Hotel, Penang, Malaysia
The Center of International Languages, Universiti Malaysia Perlis,
in collaboration with Rajamangala University of Technology Srivijaya
(RMUTSV) and Walailak University

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

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

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ทิพรัตน หงภัทรคีรี
นางสาวนิรญ
ั ญา บุญติน้
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Adhesion Mechanisms and Cell Surface Properties of
Lactobacillus Plantarum Isolated from Various Sources
Best Paper Award - Honorable mention Place
The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience
6-7 กุมภาพันธ 2557 The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University with the Cooperation of
Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT),
Agro-Industry Academic Council Association (AIAC), Gangneung-Wonju
National University and Korea University
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20. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

21. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
22. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
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รองศาสตราจารย ดร. นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
1. ผูชวยศาสตราจารย พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ
2. รองศาสตราจารย นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย
3. นายแพทยศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร
นางสาววันวิสาข มณีฉาย
คณะแพทยศาสตร
Association of rs7041 and rs4588 SNPs of Vitamin D Binding Protein (DBP)
Gene and Common Cancers in Thai Patients
The Outstanding Poster Award
The 12th National Cancer Conference
19-21 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
National cancer Institute and Regional Cancer Hospital Department of
Medical Services, Ministry of Public Health
รองศาสตราจารย ดร.สาธิต อินทจักร
นายธานี จินตสุทธิศกั ดิ์
คณะวิทยาศาสตร
Color Retinal Image Enhancement by Rayleigh Contrast-Limited Adaptive
Histogram Equalization
Student Best Paper Award
The 14th International Conference on Control, Automation and Systems
(ICCAS2014)
October 22-25, 2014, KINTEX, Republic Of Korea
ศาสตราจารย ดร.อมรรัตน พงศดารา
นายหิรัญ แซลมิ่
คณะวิทยาศาสตร
Construction of Recombinant Bacillus subtilis as a Delivery Vehicle of
Pm - fortilin to Protect Against Shrimp Viral Infections
Outstanding Poster Presentation
The International Bioscience Conference 2014 and the 5th Joint
International PSU-UNS Bioscience Conference 2014 (IBSC 2014)
September 29-30, 2014, Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand
Prince of Songkla University and University of Novi Sad

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชชัย พุทซอน
รองศาสตราจารย ดร.นันทกาญจน มุรศิต
นางสาวดาริกา จาเอาะ
คณะวิทยาศาสตร
Contribution of Electrostriction in Polyurethane/Polyaniline Blends
Best Paper Award
The 1st International Conference on Advanced Material, Structures and
Mechanical Engineering (ICAMSME 2014)
May 3-4, 2014, Incheon National University, Republic of Korea
The Incheon Disaster Prevention Research Center
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
นางสาวลภัสรดา อักษรเนียม
คณะวิทยาศาสตร
Cryogel Entrapped Acetylacetone Sol-Gel Sensor for Formalin Detection
Outstanding Poster Presentation
The International Bioscience Conference 2014 and The 5th Joint
International PSU-UNS Bioscience Conference 2014 (IBSC 2014)
September 29-30, 2014, Phuket, Thailand
Prince of Songkla University and University of Novi Sad
รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข
1. Dr.Paul J.J. Bates
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.สาระ บํารุงศรี
Mr.Christopher I. Imakando
คณะวิทยาศาสตร
Diversity and Distribution of Murid Rodents in Tarutao National Park
a Biogeographic Perspective
รางวัลระดับดีเดน การนําเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย
ระดับปริญญาโท กลุม วิทยาศาสตรชวี ภาพ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15
28 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกน

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 63

26. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

นักศึกษา

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

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

28. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
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ผูช วยศาสตราจารย ดร.อุราพร วงศวัชรานนท
1. ดร.วันดี อุดมอักษร
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
3. ผูชว ยศาสตราจารย ดร. นพ. ทพ.สุรพงษ วงศวัชรานนท
1. นายวสันต หะยียะหยา
2. นางกชกร สุขจันทร อินทนูจิตร
3. นางสาวฟาดีลา บินอาหลี
คณะวิทยาศาสตร
Effects of Pueraria Mirifica Replacement on Morphology and Functions
of Brain Regions Involved In Learning and Memory of Ovariectomized
Female Rats
Best Poster Award
การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
7-9 พฤษภาคม 2557 ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก
ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกลุ
นางสาวจารุวรรณ แดงโรจน
คณะวิทยาศาสตร
Eremophilane Sesquiterpenes from the Soil Fungus Penicillium copticola
PSU-RSPG138
Outstanding Poster Presentation
Pure and Applied Chemistry International Conference 2014
(PACCON2014)
January 8-10, 2014, Centara Hotel and Convention Centre, Khon Kaen,
Thailand
Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University and
Chemical Society of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness
Princess Chulabhorn Mahidol
ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
1. ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย
2. Dr.Jobish Johns
คณะวิทยาศาสตร
Grafting of Maleic Anhydride and Amine Derivative onto Natural Rubber
for High Performance Elastomeric Applications
Best Paper Award

ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
29. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

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

International Conference on Plastics, Rubber and Composites 2014
(ICPRC 2014)
June 20-21, 2014, Langkawi, Malaysia
International Postgraduate Network, Malaysia
ดร.หาญศึก บุญเชิด
1. Dr.Luitzen de Jong
2. Mr.Winfried Roseboom
3. Dr.Leo J. de Koning
4. Dr.Chris G. de Koster
คณะเทคนิคการแพทย
Isolation of Cross-Linked Peptides by Diagonal Strong Cation Exchange
Chromatography for Protein Complex Topology Studies
Outstanding Abstract Award
7th AOHUPO Congress and 9th International Symposium of the Protein
Society of Thailand
6-8 สิงหาคม 2557 โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
Protein Society of Thailand
ดร.ใกลรงุ สามารถ
Professor Dr.Ray Chambers
คณะวิทยาศาสตร
Linear Mixed Models Using Longitudinal Linked Data
Second Prize Winner of Best Paper by a Young Statistician Award
International Statistical Institute Regional Statistics Conference 2014
(ISI-RSC 2014)
November 16-19, 2014, Kuala Lumpur, Malaysia
International Statistical Institute South East Asia Regional Network
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อุมาพร มุณีแนม
นายพงศบวร สุวรรณณัฐโชติ
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
Local Wisdom Conservation through Interpretation
The Best Practiced Award
The 10th National and International Symposium of Social Sciences
“Social Innovation for Sustainable Development in ASEAN Community”
January 15, 2014, โรงแรมเวียงอินทร จ.เชียงราย
วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 65

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

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

34. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
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ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกลุ
นางสาวจิราพร อรุณพานิชเลิศ
คณะวิทยาศาสตร
Meroterpenoids from the Seagrass-Derived Fungus Talaromyces sp.
PSU-ES194
Outstanding Poster Presentation
Pure and Applied Chemistry International Conference 2014
(PACCON2014)
January 8-10, 2014, Centara Hotel and Convention Centre, Khon Kaen,
Thailand
Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University and
Chemical Society of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness
Princess Chulabhorn Mahidol
ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกลุ
นางสาวปฏิมา ไพนุพงศ
คณะวิทยาศาสตร
Metabolites from the Soil Fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178
Outstanding Poster Presentation
Pure and Applied Chemistry International Conference 2014
(PACCON2014)
January 8-10, 2014, Centara Hotel and Convention Centre, Khon Kaen,
Thailand
Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University and
Chemical Society of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness
Princess Chulabhorn Mahidol
ศาสตราจารย ดร.อมรรัตน พงศดารา
นางสาวสุรพี ร นวลแกว
คณะวิทยาศาสตร
Molecular Cloning and Characterization of the Detoxification Enzyme
EgP450 from an Oil Palm (Elaeis guineensis, Jacq)
Outstanding Poster Presentation
The International Bioscience Conference 2014 and the 5th Joint
International PSU-UNS Bioscience Conference 2014 (IBSC 2014)
September 29-30, 2014, Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand
Prince of Songkla University and University of Novi Sad

35. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

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

ดร.ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร
คณะวิทยาศาสตร
Progress toward the Total Synthesis of 5'-Hydroxyzearalenone
Outstanding Oral Presentation
Pure and Applied Chemistry International Conference 2014
(PACCON2014)
January 8-10, 2014, Centara Hotel and Convention Centre, Khon Kaen,
Thailand
Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University and
Chemical Society of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness
Princess Chulabhorn Mahidol
ดร.มัทนชัย สุทธิพนั ธุ
นางสาวสุรีรตั น แซฟู
คณะวิทยาการจัดการ
Relationship between Corporate Characteristics, Sufficiency Economy
Philosophy Reporting, and Performance: The Thai Perspectives
Excellence Paper Award
The 4th International Business Management Research Conference
November 14, 2014, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
นางสาวนริศรา แกวมณี
คณะวิทยาศาสตร
Synthesis, Antibacterial and Antioxidant Activities of Aza-Stilbene
Derivatives
Outstanding Poster Presentation
Pure and Applied Chemistry International Conference 2014
(PACCON2014)
January 8-10, 2014, Centara Hotel and Convention Centre, Khon Kaen,
Thailand
Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University and
Chemical Society of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness
Princess Chulabhorn Mahidol

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 67

38. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
39. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
40. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
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ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สหัช จันทนาอรพินท
นางสาวเจนจรีย อินอุทยั
คณะวิทยาศาสตร
The Genus Drepanolejeunea (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae,
Marchantiophyta) in Thailand and Peninsular Malaysia
Best Student Presentation (first place) Award
16th Flora of Thailand Conference
September 7-12, 2014
Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom
ผูช วยศาสตราจารย นพ.อภิภพ กฤษณีไพบูลย
คณะแพทยศาสตร
The Surgical Fixation of Type III Pipkin Fracture through KocherLankenbeck Approach - A Technical Note
รางวัลชนะเลิศ Oral Presentation
2nd AOTrauma Asia Pacific Scientific Congress & TK Experts’ Symposium
May 16-17, 2014, Seoul, Republic of Korea
AOTrauma Asia Pacific
ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
1. รองศาสตราจารย ดร.นิมิตร วรกุล
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร. ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บรู ณ
3. ผูชว ยศาสตราจารย ทพญ.บุญรัตน สัตพัน
นางสาวมนทิรา สังขศิลชัย
คณะทันตแพทยศาสตร
การประเมินประสิทธิภาพสารคลอเฮ็กซิดนี ในโพลอกซาเมอร 407 และคลอเฮ็กซิดนี
ในโพลอกซาเมอร 407 ผสมไฮดรอกซิโพรพิลเมทิลเซลลูโลส เพือ่ ใชในคลองรากฟน
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร ระดับดีเดน
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปการศึกษา
2557
13-14 ธันวาคม 2557 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จ.อุดรธานี

41. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
42. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
43. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

นางสมใจ ทองเนื้องาม
นางสาวธรรมรัตน แซตัน
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยพเิ ศษคณะเทคโนโลยีและ
สิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประเภทโปสเตอร
(Poster Presentation)
การประชุมวิชาการวิจยั ระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 6
2-4 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร อุทารพันธุ
ดร.อรณิชา รัตนาภรณ
นางสาวพันทิพา รุณแสง
คณะวิทยาศาสตร
การผลิตโปรตีนลูกผสมเลคตินแบบ C (rLC) จากกุงแชบวย
(Fenneropenaeus merguiensis) โดย Escherichia coli
รางวัลนําเสนอผลงานวิจยั ดีเดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การประชุมหาดใหญวชิ าการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
16 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยหาดใหญ จ.สงขลา
ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต
นางสาวชญานีย สังวาลย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาของโซมาติกเอ็มบริโอปาลมน้ํามัน หลังการทรีตดวยเอธิลมีเทนซัลโฟเนต
(EMS)
รางวัลดีเดน ในกลุม งานวิจยั ดานพืชสวนอุตสาหกรรม
การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 13
29-31 กรกฎาคม 2557 โรงแรมเซ็นทาราแอนดคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร จ.ขอนแกน
สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
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44. นักวิจัย
นักศึกษา

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
45. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
46. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
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ดร. วีระพงค เกิดสิน
1. นางสาวภาณินี ปยังกร
2. นายอดิสร สมรักษ
3. นายกฤษณพงศ จิตตสมัคร
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
การหาคาดัชนีพนื้ ทีผ่ วิ ใบของปาลมน้ํามันดวยขอมูลดาวเทียม LANDSAT8
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร ในประเด็นดานภูมสิ ารสนเทศศาสตร
การประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตรและภูมสิ ารสนเทศศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 7
25-26 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
1. รองศาสตราจารย ดร.นิมิตร วรกุล
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร. ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บรู ณ
3. ผูชว ยศาสตราจารย ทพญ.บุญรัตน สัตพัน
นายสัณห ดุจแสงทอง
คณะทันตแพทยศาสตร
ประสิทธิภาพของคลอเฮ็กซิดีนในโพล็อกซาเมอร407 และคลอเฮ็กซีดนี ใน
โพล็อกซาเมอร 407 ผสมเมทิลเซลลูโลสใสในคลองรากฟนระหวางการรักษา:
การศึกษานอกกาย
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร ระดับดีเดน
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปการศึกษา
2557
13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จ.อุดรธานี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ดร.นริศ ทาวจันทร
นางสาวปาณิศา ธรรมเสวตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae PSUM02 ตอการจับคูผ สมพันธุและ
การรอดชีวิตของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Diptera: Tephritidae)
รางวัลยอดเยีย่ ม ในกลุม งานวิจัยดานอารักขาพืชสวน
การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 13
29-31 กรกฎาคม 2557 โรงแรมเซ็นทาราแอนดคอนเว็นชัน่ เซนเตอร จ.ขอนแกน
สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย รวมกับคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

47. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่

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

รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร บุญมี
1. นางสาวกนกวรรณ เบญจพันธุ
2. นางสาวชุติมา รัตนตันติกุล
3. นางสาวณัฏฐนิช เปนสุข
4. นางสาวศศิธร มาตนุมัต
5. นางสาวชลิดา บุญทองชวย
6. รองศาสตราจารย ดร.วิวฒ
ั น พิชญากร
คณะเภสัชศาสตร
สมบัติ ความคงตัว และการปลดปลอยยาของอินโดเมทาซินไมโครอิมัลชัน
รางวัลผลงานวิจยั ดีเดนภาคโปสเตอร ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําป 2557
22 พฤษภาคม 2557 ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายประเสริฐ วัฒนพงศพิทกั ษ
นางสาวบรรจง แทนประมูล
คณะแพทยศาสตร
โตะเล็กบนเตียงตรวจ DSA
รางวัลชนะเลิศ Poster Presentation
การประชุมวิชาการประจําป 2557
22-24 ตุลาคม 2557 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา
สมาคมรังสีวทิ ยาหลอดเลือดและรังสีรว มรักษาไทย

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 71

72 |

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

วันแหงคุณคา

สงขลานคริ
น
ทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
เครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2557

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 73

เครือขายวิจัยดีเดน ประจําป 2557
เครือขายวิจยั ทีม่ ีผลงานระดับดีเดน
สถานวิจยั เทคโนโลยีพลังงาน ระยะที่ 2
ผอ.สถานวิจัย คือ รศ.ดร.กําพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร
หนวยวิจยั ภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ
หัวหนาหนวยวิจยั คือ ดร.วินกี าญจน คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร

เครือขายวิจยั ที่มผี ลงานระดับดี
สถานวิจยั การวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร ระยะที่ 2
ผอ.สถานวิจัย คือ รศ.ดร.เพริศพิญช คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร
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อาจารยตัวอยางและผลงานดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2557
อาจารยตวั อยางดานการเรียนการสอน
ผูช ว ยศาสตราจารย พญ.ประสิน จันทรวิทนั
คณะแพทยศาสตร

อาจารยตวั อยางดานการวิจยั สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร

อาจารยตวั อยางดานการวิจยั สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ขวัญตา บาลทิพย
คณะพยาบาลศาสตร

อาจารยตวั อยางดานบริการวิชาการ
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ทพ.ประกาศ สวางโชติ
คณะวิทยาศาสตร

อาจารยตวั อยางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารยสิทธิชัย พิริยคุณธร
คณะวิศวกรรมศาสตร

อาจารยตวั อยางรุน ใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
คณะวิทยาศาสตร
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ผลงานดีเดน สาขาการประดิษฐ ประจําป 2557
ชื่อผลงาน ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
นักประดิษฐ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
ผูช ว ยศาสตราจารยอดุลย เทีย่ งจรรยา
รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
คณะวิทยาศาสตร

ผลงานดีเดน สาขาการวิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2557
ชื่อผลงาน ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและสัตวพื้นใตน้ําชนิดใหม
นักวิจัย
ศาสตราจารย ดร.เสาวภา อังสุภานิช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อผลงาน ไบโอเซนเซอร
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
คณะวิทยาศาสตร

ผลงานดีเดน สาขาการแตงตํารา ประจําป 2557
ชื่อตํารา การปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
ศาสตราจารย ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลงานดีเดน สาขาการบริการวิชาการ ประจําป 2557
ชือ่ ผลงาน โครงการรวมอนุรักษเขาคอหงส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพ.ประกาศ สวางโชติ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร

ผลงานดีเดน สาขาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2557
ชื่อผลงาน โครงการละครเวทีประจําป
คณะศิลปศาสตร
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อาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอนของคณะ
ประจําป 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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อาจารย ดร. ทพญ.สมจินต รัตนเสถียร
รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี
ผูช ว ยศาสตราจารย พญ.ประสิน จันทรวิทนั
อาจารยมณฑิรา เอียดเสน
รองศาสตราจารยสุธา วัฒนสิทธิ์
อาจารยฐาปนีย เขียวจีน
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สิรริ ัตน เกียรติปฐมชัย
Miss Aida Ana Sancho L๓pez
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุชาดา สูรพันธุ
อาจารยอรรถพร หวังพูนทรัพย
ผูช วยศาสตราจารย ดร.นรารักษ หลีสกุล
อาจารยศริ ิชัย พุมมาก
อาจารยจารียา อรรถอนุชิต
อาจารยสรุ วุฒน ชอไมทอง
อาจารยศรัณยลิตา โชติรัตน
Dr.Bianca Otilia Briciu
ผูช ว ยศาสตราจารยโสภณ ศุภวิรยิ ากร
ดร.สุนิสา สุชาติ
ผูช วยศาสตราจารยสุชาดา ทิพยมนตรี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย จันทรเพ็ชร
อาจารยตรีชาติ เลาแกวหนู
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คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะการแพทยแผนไทย
คณะเศรษฐศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะวิทยาการสือ่ สาร
คณะรัฐศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะการบริการและการทองเทีย่ ว
คณะวิเทศศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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อาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยนักศึกษา
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.
32.
33.
34.
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รองศาสตราจารย ดร. ทพญ.จุฑาทิพย สมิตไมตรี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.บุศรา หมืน่ ศรี
รองศาสตราจารย นพ.วิชา จรูญรัตน
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิทยา อดุลยธรรม
ดร.พีรพัฒน โกศลศักดิส์ กุล
รองศาสตราจารย ดร.จรัสศรี นวลศรี
ดร.เกศริน มณีนนู
ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท
ดร.ศักดิ์ชยั คีรีพฒ
ั น
ผูช วยศาสตราจารย ดร.แสงสุรีย วสุพงศอยั ยะ
อาจารยจติ รพล อินทรศิรสิ วัสดิ์
รองศาสตราจารย ดร.โพยม วงศภวู รักษ
อาจารยลภัสวัฒน ศุภผลกุลนันทร
รองศาสตราจารยวิลาวัณย เจริญจิระตระกูล
ผูช วยศาสตราจารยเจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ
อาจารยภกั ดี ตวนศิริ
อาจารยไพซอล ดาโอะ
อาจารยอามีนี สะอีดี
อาจารยชัยนันท ไชยเสน
อาจารยตรีชาติ เลาแกวหนู
อาจารยนภชา ประภาวดี
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล โชติมากร
ดร.วิชชุตา มาชู
อาจารยกงิ่ กนก รัตนมณี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร
รองศาสตราจารย นพ.สุธรรม ปน เจริญ
ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธันวดี สุขสาโรจน
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย แกววงศศรี
อาจารยดารณี กาญจนสุวรรณ
รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เจริญจิระตระกูล
รองศาสตราจารย ดร.วรวุธ วิสทุ ธิเ์ มธางกูร
ผูช วยศาสตราจารยพรรษมน บุษบงษ
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คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะการแพทยแผนไทย
คณะศิลปศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะวิทยาการสือ่ สาร
คณะรัฐศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะการบริการและการทองเทีย่ ว
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะวิเทศศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะศิลปศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ วงศนาวา
อาจารยจารียา อรรถอนุชิต
ผูช ว ยศาสตราจารยทนิ กร ทินทยานนท
ดร.รตพร เดอะ ยง
อาจารยสุวฒ
ั น ธนานุภาพไพศาล
ดร.ฬุลยิ า ธีระธัญศิรกิ ุล
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.กิตติกร นิลมานัต
ดร.นภารัตน ไวยเจริญ

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาการสือ่ สาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิเทศศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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อาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยศิษยเกา
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ผูช วยศาสตราจารย พญ.ประสิน จันทรวิทนั
ผูช วยศาสตราจารยประนอม หนูเพชร
ดร.เกศริน มณีนนู
รองศาสตราจารยมนตรี มีเนียม
อาจารยมงคล มาลยารม
ผูช วยศาสตราจารยอมั พร ศรประสิทธิ์
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิรวิ งศไพศาล
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
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.บุญสง ไกรศรพรสรร
อาจารย ดร.นุวรรณ ทับเทีย่ ง
ศาสตราจารย ดร.ดวงมน จิตรจํานงค
ผูช วยศาสตราจารยสมเกียรติ สุขนันตพงศ
อาจารยชัยนันท ไชยเสน
ดร.ธีราธร ลําเนาครุฑ
อาจารยชุตมิ า ตอเจริญ
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คณะการแพทยแผนไทย
คณะศิลปศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการสือ่ สาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะการบริการและการทองเทีย่ ว
คณะวิเทศศึกษา
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
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อาจารยที่ไดรับรางวัลในฐานะอาจารยตัวอยาง อาจารยดีเดน
ดานการเรียนการสอนจากหนวยงานภายนอก ในป 2557
ผศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต
คณะพยาบาลศาสตร
อาจารยดเี ดนสาขาการสอนทางการพยาบาล
จากที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรของรัฐ (ทคพย.)
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อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน
ประจําป 2557
รองศาสตราจารย ดร.อดิศา แซเตียว
คณะศิลปศาสตร
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2557 กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2557 กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒคิ ุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2557 กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2557 กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
คณะทันตแพทยศาสตร
อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธดเี ดน ประจําป 2557 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

90 |

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

วันแหงคุณคา

สงขลานคริ
น
ทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
รางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2558

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 91

รางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2557
1. แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2557


ดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
1. คณะแพทยศาสตร
เรือ่ ง โครงการ EdPEx200 เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค วามเปนเลิศ



ดานบริหารจัดการ
1. ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
เรือ่ ง การตลาดเชิงรุก
2. กองกิจการนักศึกษา (วิทยาเขตปตตานี)
เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการเลือกตัง้ คณะกรรมการองคการบริหารองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ดวยระบบออนไลน
3. กองกิจการนักศึกษา (วิทยาเขตปตตานี)
เรือ่ ง กระบวนการขับเคลือ่ นองคกรแหงความสุขในองคกรขนาดเล็กดวยแนวคิด Happy Workplace
Happy 8 Menu

2. ผลงานดีเดน “ดานนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2557
1. คณะพยาบาลศาสตร (วิทยาเขตหาดใหญ)
เรือ่ ง นวัตกรรมหลอดเลือดจําลอง
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เครือขายวิจัยดีเดน ประจําป 2557
สถานวิจยั ดีเดน
ชื่อสถานวิจัย
สถานวิจยั เทคโนโลยีพลังงาน ระยะที่ 2
Energy Technology Research Center (ETRC)
ชื่ อผู อํานวยการสถานวิจัย
รศ.กําพล ประทีปชัยกูร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
E: mail gumpon.p@psu.ac.th
Website http://etrc.me.psu.ac.th
ทิศทางการวิจัย 5 ป
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศซึ่งจะเนนงานวิจัยดานพลังงานทดแทน ซึ่งเปน
หัวใจหลักในการแกปญหาวิกฤตพลังงาน โดยทิศทางงานวิจัยดานพลังงานทดแทนนีจ้ ะเนนความเชี่ยวชาญของนักวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทสี่ งั่ สมมากวา 30 ป และเปนทิศทางที่เปนทีต่ องการของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. กาซชีวภาพ พลังงานจากน้ําเสียโรงงานน้ํายางขน จากมูลสัตว ขยะมูลฝอย และพืชพลังงาน การทําความ
สะอาดกาซชีวภาพ
2. ไบโอดีเซล ระบบผลิตเมทิลเอสเตอรแบบตอเนื่อง ระบบผลิตและควบคุมการผลิตไบโอดีเซล ไบโอดีเซลจาก
น้ํามันเมล็ดยาง การทดสอบการใชน้ํามันดีเซลผสมน้ํามันปาลมชนิดตางๆ ในเครือ่ งยนต
3. เทคโนโลยีอบแหง เนนกลุมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแหงยางพาราและผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาการะบวนการอบแหงดวยเทคนิคตาง ๆ อาทิเชน
การพัฒนาแบบจําลองทํานายการไหลของของไหลในหองอบ/รมควันยางแผน การอบแหงยางแผนผึ่งแหง การอบแหง
ยางแทงและการอบแหงไมยางพารา การศึกษากระบวนการผลิตยางผงเพื่อใชลดตนทุนในอุตสาหกรรมยาง และรวมไป
ถึงการศึกษาการอบแหงดวยเทคนิคพลังงานความรอนรวมหลายแหลงพลังงาน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานจาก
ชีวมวล พลังงานจากกาซชีวภาพ และการใชสารกักเก็บความรอน ในสวนที่เกี่ยวของกับการอบแหงปาลมน้ํามันจะใช
เทคโนโลยีการอบแหงเพื่อการปรับปรุงการประสิทธิภาพการสกัดน้ํามันดิบจากผลปาลมน้ํามัน และในสวนสุดทายที่เกี่ยว
ของกับเทคโนโลยีการอบแหงคือ การอบแหงผลผลิตทางการเกษตรคือขาว โดยสนใจการพัฒนากระบวนการอบแหงขาว
และผลิตภัณฑจากขาว โดยเฉพาะขาวทองงถิน่ ตางๆ ที่มผี ลผลิตนอยแตสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพือ่ เพิม่ มูลคา
4. เทคโนโลยีการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหมไมยางพารา การเผาไหมไขจากไบโอดีเซล การเผาไหม
เสนใยและทะลายปาลม การเผาไหมกาซชีวภาพ
5. พลังงานลม วิเคราะหศักยภาพของพลังงานลมในเขตภาคใตทั้งบนบกและชายฝงทะเล พัฒนาระบบกังหันลม
ความเร็วต่ําและขนาดเล็ก พัฒนา generator แบบ axial-flux
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สถานวิจัยระดับดี
ชื่อสถานวิจัย
สถานวิจยั การวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร ระยะที่ 2
Trace Analysis and Biosensor Research Center
ชื่ อผู อํานวยการสถานวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
E-mail: proespichaya.k@psu.ac.th
Website: http://www.tab-rc.psu.ac.th/
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอรในระยะที่สอง มีทิศทางการวิจัยในชวง 5 ปตอจากนี้
เพื่อพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอยาง และเทคนิคการวิเคราะหสารปริมาณนอย เชน เทคนิคโครมาโทกราฟ เทคนิคเคมี
ไฟฟา เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี เคมิคัลเซนเซอร และไบโอเซนเซอร ใหมีความไวในการวิเคราะหสูง ใชตัวทําละลาย
อินทรียน อย ใหผลการวิเคราะหเร็ว มีความจําเพาะเจาะจง และราคาประหยัดกวาเทคนิคที่ใชกันทัว่ ไป และยังคงใหผลการ
วิเคราะหทมี่ ีความนาเชือ่ ถือ ถูกตอง แมนยํา และสามารถนําขอมูลและ/หรือเทคนิคที่พฒ
ั นาขึน้ ไปใชประโยชนตอ ไปได
ทั้งนี้จะเนนการนําเทคโนโลยีวัสดุ เชน การสังเคราะหวัสดุชนิดใหมที่มีรูพรุนและมีพื้นที่ผิวมาก หรือการนําวัสดุ
นาโนมาใชรวมกับวัสดุสังเคราะหเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุสังเคราะห พรอมทั้งการประยุกตใชเทคนิคการตรวจวัด
แบบใหมๆ ทีม่ ีประสิทธิภาพ และมีความไววิเคราะหสูงขึน้ ทั้งนีเ้ พื่อเปนการพัฒนาเทคนิควิเคราะหเขาสู “highly sensitive
green analytical technology” โดยงานวิจัยที่จะดําเนินการมี 2 สวน ดังนี้
1. เทคนิคการเตรียมตัวอยางเพือ่ การวิเคราะหสารปริมาณนอย
2. เทคนิคการวิเคราะหสารปริมาณนอย
2.1 การพัฒนาวิธีวเิ คราะหแบบออนโมบาย (On-mobile)
2.2 เคมิคลั เซนเซอรและไบโอเซนเซอร
2.3 การพัฒนาเคมิคลั เซนเซอรทางแสง
2.4 การพัฒนาเซนเซอรทางเคมีไฟฟา
2.5 การพัฒนาไบโอเซนเซอรทางแสง
2.6 การพัฒนาไบโอเซนเซอรทางเคมีไฟฟา
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หนวยวิจัยดีเดน
ชื่อหนวยวิจัย
หนวยวิจยั ภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ
The Psychological Crisis and Healing Research Unit
ชื่อหัวหนาหนวยวิจัย
ดร.วินกี าญจน ตําแหนงอาจารย ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร
E-mail: vineekarn.k@psu.ac.th
Website: http://web.nur.psu.ac.th/Psychological/
ทิศทางการวิจัย
1. พัฒนาแนวทางการปองกันภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน เชน โปรแกรมการปองกันการใชความรุนแรง
โปรแกรมการใหการปรึกษาผูร ับบริการทีม่ ภี าวะซึมเศราจากการสูญเสีย โปรแกรมการสรางความเขมแข็งทางจิตใจ
2. พัฒนารูปแบบการเยียวยาทางจิตใจแกผูไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต เชน รูปแบบการเยียวยาครอบครัว
โดยใชหลักศาสนา รูปแบบการเยียวยาตนเอง (Self-healing)
3. สรางและพัฒนาเครื่องมือ เชน แนวปฏิบัติการจัดการภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน เชน แนวปฏิบัติการ
จัดการพฤติกรรมรุนแรง แนวปฏิบตั ิการจัดการพฤติกรรมซึมเศราและภาวะเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
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รางวัลผลงานวิจัยที่มปี ระโยชนตอ ชุมชน ประจําป 2557
ระดับดีเยีย่ ม
ผลงานวิ จัย
การพัฒนาระบบประเมินสถานการณน้ํา เพือ่ การเตือนภัยน้ําทวมในลุม น้ําเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดสงขลา
Development of Stream Flow Evaluation Systems for Flood Warning, Songkhla Province
คณะผูวจิ ัย
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท และ ผศ.ดร.ธนันท ชุบอุปการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ที่มาและความสําคัญ
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินสถานการณน้ํา เพื่อการเตือนภัยน้ําทวมในลุมน้ําเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
เปนโครงการวิจัยทีม่ ีวตั ถุประสงคเพือ่ เสริมสรางความสามารถและประสิทธิภาพในการรับมือการเกิดน้ําทวมของประชาชน
ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยดวยตนเอง พื้นที่โครงการประกอบดวยพื้นที่ลุมน้ําคลองนาทวี และพื้นที่ลุมน้ําคลองรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา ผลสัมฤทธของการวิจัย ประกอบดวย การนําเสนอขอมูลความสัมพันธของระดับน้ําจากตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา รวมถึงขอมูลและรูปถายระดับน้ําในลําน้ําหลักแบบเวลาจริง (Real time) บน Internet ซึ่งผูนําชุมชนหรือ
ชาวบานในพื้นทีส่ ามารถประเมินสถานการณน้ําและการเกิดน้ําทวมไดดวยตนเอง และสามารถอพยพหนีภัยไดกอนทีจ่ ะเกิด
ซึง่ จะเปนผลตอการลดการสูญเสียทั้งชีวติ และทรัพยสินของประชาชนได
รายละเอียดงานวิจัย
งานวิจัยนี้สําเร็จไดจากบูรณาการความรูในหลายสาขา ประกอบดวย ความรูพื้นถิ่นของประชาชนในพื้นที่ หลัก
วิชาการดานอุทกวิทยา หลักการเตือนภัยน้ําทวมลวงหนา และหลักการการตรวจวัดและการสงสัญญานผานระบบไรสาย
และการนําเสนอขอมูลผานWebsite โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังตอไปนี้
1. ความรูพื้นถิ่นของประชาชนในพื้นที่ เนื่ องจากในพื้นที่ศึกษายังไมมีการเก็บขอมูลระดับน้ําอยางเปนทางการ
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงอาศัยความรวมมือจากผูนําชุมชนและชาวบานในพื้นที่ในการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการขึ้นลง
ของน้าํ ในลําน้าํ และกลไกการเกิดนําทวมในอดีตของพืน้ ทีเ่ พือ่ ใชเปนจุดเริม่ ตนในการกําหนดแนวทางในการทําการวิจยั
2. หลักวิชาการดานอุทกวิทยา ประกอบดวย การศึกษาขอมูลทางดานสภาพภูมิประเทศผานขอมูล GIS แลว
นํามาประยุกตกับหลักการดานอุทกวิทยา เชน หลักการการสังเคราะหกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา (Unit Hydrograph) เพื่อ
ใชในการประเมินการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําในลําน้ําที่สอดคลองกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ลุมน้ํานาทวีและรัตภูมิ สําหรับ
ใชในการประเมินสถานการณน้ําและการเกิดน้าํ ทวม
3. หลักการเตือนภัยน้ําทวมลวงหนา หลักการนี้จะใชระดับน้ําในลําน้ําเพื่ อบอกถึงสถานการณน้ํา และใชเปน
เกณฑของการเตือนภัย แลวนําเสนอเชิงสัญลักษณดวยสีธง ประกอบดวย สีเขียวหมายถึงปลอดภัย สีเหลืองหมายถึง
เฝาระวังและเตรียมพรอม และสีแดงหมายถึงน้ํากําลังจะทวมใหอพยพ ความถูกตองแมนยําของการเตือนภัยจะตองใช
ทัง้ ขอมูลเชิงพืน้ ทีแ่ ละหลักการทางอุทกวิทยาประกอบกัน รวมถึงการเก็บขอมูลเพื่อปรับเทียบในอนาคต
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4. หลักการการตรวจวัดและการสงสัญญานผานระบบไรสาย และการนําเสนอขอมูลผาน Website ขอมูล
การตรวจวัดระดับน้ําแบบเวลาจริง เปนขอมูลสําคัญที่จะใชในการประเมินสถานการณน้ําและการยกธงสีตางๆ เพื่อการ
เตือนภัย ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการติดตั้งสถานีโทรมาตรที่ประกอบดวย Sensor วัดระดับน้ํา และกลอง IP Camera
สําหรับการถายภาพระดับน้ําจริง จํานวนทั้งหมด 6 สถานี แลวสงสัญญานตรวจวัดผานระบบ 3G เขามาประมวลผล
ที่ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากนั้นไดมีการแสดงผลการประเมินสถานการณน้ํา และการเตือนภัยผาน Internet ซึ่ งสามารถเขาถึ งไดทั้ งจากคอมพิวเตอรตั้งโตะ และโทรศัพท มือถื อ ทาง
www.NadRec.psu.ac.th
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รางวัลทัว่ ไป
ผลงานวิจัย
ผงแปงสําหรับใชในผูป ว ยทีไ่ ดรบั การผาตัดทวารเทียม
Powders for Using in Stoma Patients
คณะผูวิจัย
รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี คณะเภสัชศาสตร
รศ.ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร คณะเภสัชศาสตร
ผศ.นพ.วรวิทย วาณิชยสวุ รรณ คณะแพทยศาสตร

ที่มาและความสําคัญ
ผู ป วยที่ ไดรั บการผ าตั ดทวารเทียม (ซึ่ งเปนการผาตั ดทําชองเป ดลําไส เพื่ อขั บถ ายของเสียออกทางหนาท อง)
จําเปนตองใชผงแปงสําหรับใชในผูปวยที่ไดรับการผาตัดทวารเทียมเพื่อชวยปรับสภาพผิวหนังใหเรียบ งายตอการติดกับ
แปนหรื อแผนติดผิวหนั งรอบทวารเที ยม ผงแปงสามารถเปลี่ ยนเป นเมือกเหนียวคล ายกาวเมื่ อสั มผั สกั บสารคั ดหลั่ ง
ซึ่งชวยเสริมแรงยึดติดระหวางแปนกับผิวหนังใหดีขึ้น และทําใหสารคัดหลั่งไมไหลไปเป อนยังบริเวณอื่ น นอกจากนี้
เมือกเหนียวที่เกิดขึ้นสามารถชวยปองกันแผลจากเสียดสี สงผลใหแผลสมานไดเร็วขึ้น แตในปจจุบันผงแปงสําหรับใช
ในผูปวยที่ไดรับการผาตัดทวารเทียมเปนผลิตภัณฑซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ ทําใหผลิตภัณฑมีราคาสูง ซึ่งสงผล
กระทบตอผู ปวยที่ มีเศรษฐานะไมดี คณะผูวิจั ยจึงมีแนวคิ ดที่ จะแก ไขปญหานี้ โดยมีวัตถุประสงคคือการผลิตผงแปง
สําหรับผูปวยทีม่ ีทวารเทียมที่มีคุณสมบัติเทียบเทากับผลิตภัณฑทางการคา และที่สําคัญคือมีราคาที่ผูปวยซึ่งมีเศรษฐานะ
ไมดสี ามารถเขาถึงได
รายละเอียดงานวิจัย
ผลการวิจัยพบวาผงแปงสําหรับผูปวยที่มีทวารเทียมที่ผลิตได มีคุณสมบัติตางๆ ตามที่ตองการ และสามารถ
ขยายขนาดการผลิตจากระดับหองปฏิบัติการไปสูระดับอุตสาหกรรมไดงาย ผงแปงผานการทดสอบการกอระคายเคือง
ตอผิวหนังสัตวทดลองในกระตาย โดยไมทําใหเกิดอาการแดงและบวมในกระตายทุกตัวที่ศึกษา และในทุกเวลาที่สงั เกตผล
หรือกลาวไดวาผงแปงที่ผลิตไดนี้มีความปลอดภัยในการใชกับผิวหนัง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ที่โดดเดนจากงานวิจัยนี้คือผลดาน
สุขภาวะและอนามัยของผูปวยที่มีทวารเทียม เพราะผงแปงมีสวนชวยใหของเสียไมรั่วซึมหรือสงกลิ่นเหม็นออกมา ผูปวย
จึงลดความวิตกกังวล สามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลสัมฤทธิ์ดาน
เศรษฐกิจ เนื่องจากการผลิตไดเองในประเทศ จะชวยลดตนทุน ทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีราคาที่ผูปวยทุกระดับฐานะสามารถ
เขาถึงได และเปนการยกระดับการพึง่ พาตนเองภายในประเทศ
ทรัพยสินทางปญญา
ประภาพร บุญมี, วิวัฒน พิชญากร, วรวิทย วาณิชยสวุ รรณ. ผงแปงที่เปลีย่ นสภาพเปนเมือกเหนียวเมือ่ สัมผัสกับของเหลว
สําหรับยึดติดผิวหนัง. เลขที่อนุสิทธิบัตร 9517 ออกให 3 กุมภาพันธ 2558 หมดอายุ 24 สิงหาคม 2563.
[เลขทีค่ ําขอ 1403001004 วันขอรับอนุสิทธิบตั ร 25 สิงหาคม 2557]
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รางวัลทัว่ ไป
ชื่อผลงานวิจัย
น้ํายาพนเคลือบผิวทีม่ ีสมบัติกนั การเกาะติดของน้ํายางอยางยิ่งยวด
Super Latex-Repellent Coating Formulation
ผูวิจัย
ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม
รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
คณะวิทยาศาสตร

ที่มาและความสําคัญ
ประเทศไทยเปนผูผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลกมาเปนเวลา จากขอมูลป 2557 ประเทศไทยมีผลผลิตยาง
ทั้งหมด 4.32 ลานตัน สงออก 3.77 ลานตัน เปนมูลคากวา 5 แสนลานบาท แตในกระบวนการเก็บเกี่ยว ขนถาย
และแปรรูปยางพารานั้น จะมีการสูญเสียน้ํายางเสมอเนื่องจากการเกาะติดของน้ํายาง สําหรับการสูญเสียในรูปของ
เศษยางไดมีการสุ มเก็บตัวอยาง และพบวามีการสูญเสียในลักษณะนี้ประมาณ 2 กรัม/ตน/วัน หากคิดภาพรวมทั้ง
ประเทศทีป่ ลูกยางพรอมกรีดกวา 1 พันลานตน และมีการกรีดยางราว 150 วันตอป จะประมาณไดวา มีการสูญเสียน้ํายาง
0.32 ลานตัน หรือ 7% นอกจากนี้เศษยางที่ติดอยูที่จอกยางจะเปนที่เติบโตของเชื้อโรคซึ่งกอใหเกิดกรดไขมันระเหยงาย
volatile fatty acid (VFA) ซึ่งทําใหน้ํายางใหมที่มาสัมผัสเสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว ทําใหขายไดราคาต่ํา นอกจากนี้
การเกาะติดของน้ํายางที่โรงงานอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนบอพักน้ํายางหรือรางลําเลียงจะทําใหผูประกอบการตองเสีย
คาใชจายในการจางคนงานเพือ่ ลอกเศษยาง และอาจจะตองหยุดการผลิตบอยครัง้ เพือ่ ทําความสะอาด
รายละเอียดงานวิจัย
น้ํายาพนเคลือบผิวที่มีสมบัติกันการเกาะติดของน้ํายางอยางยิ่งยวด มีสวนผสมของอนุภาคนาโนที่ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนโมเลกุลบนพื้นผิว (surface functionalization) ดวยโมเลกุลที่มีพลังงานพื้นผิวต่ําและมีความเฉื่อยตอการ
ยึดเกาะของสายพอลิเมอรยาง ผสมกับฟลูออโรเรซิน (fluororesin) ที่ชวยเพิ่มความแข็งแรงใหแกฟลมเคลือบและชวย
ในการยึดเกาะพื้นผิวเกือบทุกชนิดไมวาจะเปน พลาสติก เซรามิก ไม หรือ โลหะ เมื่อพนสเปรยน้ํายาเคลือบและปลอยให
แหงแลว การทับถมของอนุภาคนาโนบนผิวเคลือบจะทําใหผิวเคลือบเกิดความพรุนและความขรุขระในระดับนาโนเมตร
สามารถกักขังฟองอากาศนาโนไวไดจํานวนมหาศาลบนผิว ซึ่งฟองอากาศนาโนเหลานี้ จะคั่ นกลางระหวางน้ํายางกับผิว
ลดการสัมผัสโดยตรง และลดการเกาะติดลงไดอยางมาก พบวาน้ํายางที่สัมผัสกับพื้นผิวจะไมแผกระจายออก แตจะมี
ลักษณะเปนหยดกลม มีมุมสัมผัสของน้ํายางสูงกวา 160o และมีมุมกลิ้งของหยุดน้ํายางที่ต่ํากวา 3o ซึ่งหมายความวา
การเอียงพื้ นผิวเพียงเล็ กน อยสามารถทําใหน้ํายางกลิ้ งไหลออกได อย างหมดจดเสมื อนน้ํากลิ้ งบนใบบั ว จอกยางที่ พน
เคลือบดวยน้ํายานี้จะสามารถเทน้ํายางออกไดอยางหมดจดโดยไมจําเปนตองใชไมปาดน้ํายางกวาดออกมา ไมเหลือ
เศษยางใหเปนแหลงเติบโตของเชือ้ โรค
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โครงการ EdPEx200
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค วามเปนเลิศ
งานแพทยศาสตรศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (good practices)
1. ทีมนํา
คณบดีคณะแพทยศาสตร, รองคณบดีฝายการศึกษา, รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา, รองคณบดีฝาย
ยุทธศาสตรและทรัพยากรมนุษย
2. ทีมบริหารการศึกษา
ผูช วยคณบดีฝายการศึกษา, ผูช วยคณบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา
3. ภาควิชาและกรรมการรายวิชา
4. ผูเ ชีย่ วชาญดานแพทยศาสตรศกึ ษา
5. คณะทํางานกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธดานการเรียนการสอน ป พ.ศ. 2556-2559
6. หนวยงานสนับสนุน
หนวยแพทยศาสตรศึกษา, หนวยทะเบียนและประเมินผล, หนวยพัฒนาสือ่ การเรียนรู, หนวยกิจการนักศึกษา,
หนวยประกันคุณภาพ, งานการเจาหนาที่, งานนโยบายและแผน
ขอมูลทั่วไปของคณะ/หนวยงาน
วิสัยทัศน
เปนคณะแพทยชนั้ เลิศระดับนานาชาติเพือ่ สังคมไทย
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาแพทย บุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม โดยยึดถือประโยชนของ
เพือ่ นมนุษยเปนกิจทีห่ นึง่
2. ใหบริการดานรักษาพยาบาลที่เปนเลิศจนถึงระดับเหนือกวาตติยภูมิ (super tertiary care) ดวยจิตวิญญาณ
โดยคํานึงถึงศักดิศ์ รีแหงความเปนมนุษย
3. สรางงานวิจัยทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ไดรบั การอางอิงระดับนานาชาติและสามารถนําไปใชประโยชนในสังคมไทย
4. ใหบริการวิชาการทีต่ อบสนองความตองการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสูเ ครือขายสากล
บุคลากร/นักศึกษา
บุคลากร (ป 2557) จํานวน 4,915 คน; นักศึกษา (ป 2557) จํานวน 1,150 คน
งบประมาณ/ภาระงาน
งบประมาณโครงการ EdPEx200 (2555-2557) จํานวน 467,908 บาท
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หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตรจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2515 เปนคณะแพทยภูมิภาคแหงที่ 3 ของประเทศ เปดสอนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแตป 2516 เริ่มรับนักศึกษาในปแรกจํานวน 35 คน และเพิ่มขึ้นตามลําดับ ปจจุบันรับนักศึกษา
ตามแผนจํานวน 180 คน คณะแพทยศาสตรเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต เพื่อผลิตแพทยใหตอบสนองตอความตองการของสังคม และยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสูมาตรฐานสากล
ตามแนวทางของสหพันธแพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federation for Medical Education, WFME) โดยมี
การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุกป และมีการประเมินหลักสูตรและปรับปรุงเปนระยะตามรอบทุก 5-6 ป คณะ
แพทยศาสตรไดมีการปฏิรูปหลักสูตรครั้งใหญในปการศึกษา 2542 โดยนําการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problembased learning, PBL) มาใช ซึ่งเปนหลักสูตรแบบบูรณาการ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยบูรณาการหลักสูตรเต็ม
รูปแบบทั้งระดับชั้นปรีคลินิกและคลินิกในป 2544 นับเปนคณะแพทยศาสตรแหงแรกของประเทศไทย ที่จัดการเรียน
การสอนแบบ PBL และใชตอเนื่องมาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ดานการศึกษาสูความเปนเลิศมีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ คือคานิยมหลัก (core values) 11 ประการ ตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ คณะแพทยศาสตรไดเล็งเห็นประโยชนของการนํากรอบแนวคิดนี้มาใชในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา เนื่องจากจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของหลายฝายและจําเปนตองมีการบูรณาการภาคสวนตางๆ
ใหมีการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนคานิยมหลักที่สําคัญเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางกาวกระโดด ไดแก
การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การมุงเนนความเปนเลิศที่คุณภาพบัณฑิต การใหความสําคัญกับคูความรวมมือและผูรวม
ผลิต ความคลองตัว และการมุง เนนทีผ่ ลลัพธและการสรางคุณคา
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศโดยใช Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน EdPEx (7 หมวด ไดแก การนําองคกร การวางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนลูกคา การวัด
การวิเคราะห และการจัดการความรู การมุง เนนบุคลากร การมุง เนนการปฏิบตั ิการ และผลลัพธ)
เปาหมาย
ผานเกณฑ 200 คะแนน และจะตองมีคะแนนทุกหมวด โดยไมมหี มวดใดหมวดหนึง่ เปนศูนย และหมวด 2 หมวด 3
หมวด 6 รวมทัง้ ผลลัพธในหมวด 7.1 ตองไมนอยกวา 25%
ผลลัพธในหมวดที่ 7 ไดแก 7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ 7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 7.3
ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลองคกร 7.5 ผลลัพธดานการเงินและ
ตลาด
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หมวด
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

ตัวชี้วัด
อัตราการสอบผาน NLE1,NLE2, NLE3 ในการสอบครั้งแรก
ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตเมือ่ ปฏิบัตงิ านครบ 1 ป โดยผูใชบัณฑิต
จํานวนงานวิจยั ดานแพทยศาสตรศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
บุคลากรสายสนับสนุนไดตําแหนงวิชาการ
ผลรวมองคประกอบ SAR 9 หมวด
แผนการใชเงินของคณะ

เปาหมาย
>=95%
>=4.0
>=10 เรื่อง/ป
>= 4.0
เพิม่ ขึ้นทุกป
>=4.5
รายรับ สูงกวารายจาย

แผนงาน (approach)/งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการ-กิจกรรม
คณะแพทยศาสตรวางแผนและการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตรอยางเปนขั้นตอนตาม
แนวทาง EdPEx ตั้งแตป พ.ศ. 2555 และสมัครเขาโครงการ EdPEx200 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหง
ชาติ (สกอ.) มีการทบทวน วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการตามกลไกพัฒนาคุณภาพ ADLI ทุกป อยางตอเนื่อง
รายละเอียดการวางแผนและดําเนินการ ดังตาราง
การวางแผน (approach)
1. การชีน้ ําองคกรใหเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ โดยใช EdPEx

2. วางแผนในการกําหนดกลยุทธ
แผนปฏิบัตกิ าร พรอมตัวชีว้ ัด
และเปาหมาย

3. วางแผนการดําเนินการตามหมวด
ตางๆ ของ EdPEx
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การดําเนินการ (deploy)
1. สัมมนาคณะเพือ่ สือ่ สารเรือ่ งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูค วามเปนเลิศ
สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช EdPEx
2. ประเมินหลักสูตรเพือ่ เปนขอมูลในการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
1. จัดตัง้ คณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ
และกลยุทธดา นการเรียนการสอน
การบริการ และการวิจยั ป 2556-2559
2. จัดประชุมคณะทํางานฯเพือ่ จัดทําแผน
และนิยามความเปนเลิศ ผานการรับรอง
โดยคณะกรรมการประจําคณะ
1. จัดตั้งคณะทํางานตามหมวด 1-7
2. กําหนด timetable ชัดเจน
3. จัดทําโครงรางองคกรกอนการจัดทํา
รายหมวด

ปการศึกษา
2555 2556 2557
















การวางแผน (approach)
3.1 การนําองคกร

3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ

3.3 การมุง เนนลูกคา

ปการศึกษา
2555 2556 2557

การดําเนินการ (deploy)
คณบดีสื่อสาร วิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะ
ซึง่ รับรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ
ผานชองทางตางๆ เพือ่ ใหคนในองคกร
รวมทัง้ ผูม สี ว นไดสว นเสียกลุม ตางๆ ได
รับทราบและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
และใหทกุ หนวยงานทบทวนและกําหนด
คานิยมใหเปนปจจุบนั
ทีมบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ
งานนโยบายและแผน รวมกันจัดทําและ
ทบทวนกลยุทธ รวมทัง้ จัดตัง้ คณะทํางาน
ดานตางๆ ตามภารกิจของคณะ ไดแก
การบริการ การเรียนการสอน และการวิจยั
รวมทัง้ กําหนดวัตถุประสงคและแผนปฏิบัตกิ าร
ระดับคณะ ทั้งระยะสัน้ และระยะยาวตามวาระ
ทีมบริหาร กําหนดตัวชีว้ ัดตางๆ ตามพันธกิจ
และรายงานผลตามรอบเวลาทีก่ ําหนด โดยมี
การทบทวนแผนและปรับปรุงทุกปตามบริบท
ทีเ่ หมาะสม
1. หาลูกคาและความตองการ
2. จัดใหมชี อ งทางการสือ่ สารทัง้ ทางเดียว
และสองทางเพือ่ รับฟงเสียงของนักศึกษา
ศิษยเกา และผูปกครอง รวมทั้งผูม ี
สวนไดสว นเสียกลุม อืน่ ๆ นําขอมูลทีไ่ ด
ปอนกลับเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนทุกป
3. เพิม่ ชองทางการสื่อสารโดยแตงตัง้ ตัวแทน
นักศึกษารวมเปนคณะกรรมการการศึกษา
ระยะตางๆ และใหตัวแทนนักศึกษาแตละ
ชั้นปเขารวมประชุมโดยเพิม่ วาระ “เสียง
สะทอนนักศึกษา” ในการประชุมทุกครัง้
(ทุกเดือนสําหรับชัน้ คลินิก และทุกภาค
การศึกษา สําหรับชั้นปรีคลินิก) เพื่อรับฟง
ปญหาและนําไปแกไขไดทนั การณ รวมทัง้
มีการติดตามผลการดําเนินการในการ
ประชุมครั้งถัดไป
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การวางแผน (approach)

การดําเนินการ (deploy)

4. กําหนดผูร ับผิดชอบในชองทางการสือ่ สาร
ตางๆ มีการตอบสนองอยางเปนระบบ
เพือ่ รวบรวมปญหาและแนวทางแกไข
5. จัดกิจกรรมตางๆ เพือ่ สรางความผูกพัน
รวมทัง้ พัฒนานักศึกษากาวสูส ากล
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ พัฒนา
competency ดานตางๆ เชน การเปน
ผูน ํา การบริหารจัดการ และสรางความ
ผูกพันกับองคกร
- เพิ่ม MOU กับประเทศมาเลเซียเพื่อ
เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาสู AEC เพิ่มขึ้น
- สงเสริมการเรียนรูภ าษาอังกฤษ เชน
English camp
- จัดงานสังสรรคศษิ ยเกาทุกป รวมทัง้
สถาบันยังเปนแหลงเรียนรูต อเนือ่ ง
ตลอดชีวติ แกศษิ ยเกา
3.4 การวัด วิเคราะห และการจัดการ 1. กําหนดตัวชีว้ ดั ทัง้ ดานกระบวนการและ
ความรู
ผลลัพธรวมทัง้ รอบการวัดและทบทวน
ตัวชีว้ ัดและเปาหมายทีส่ อดคลองกับ
ยุทธศาสตรและพันธกิจ
2. กําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัด พรอม
ติดตามผลอยางเปนระบบ และรายงานผล
ตามกรอบเวลาทีก่ ําหนด
3.5 การมุง เนนบุคลากร
1. วิเคราะห จัดอัตรากําลังและขีดความ
สามารถของบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน
ของสกอ. และความจําเปนดานการรักษา
พยาบาล
2. ชี้นําใหบคุ ลากรยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และนําองคกรเขาสูโ ครงการรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ มุง เนนบุคลากรใหเห็นความสําคัญ
ของลูกคาและคูค วามรวมมือ
3. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหมี
ความปลอดภัย

110 |

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

ปการศึกษา
2555 2556 2557










































การวางแผน (approach)

3.6 มุง เนนการปฏิบัตกิ าร

ปการศึกษา
2555 2556 2557

การดําเนินการ (deploy)
4. สรางความผูกพันกับบุคลากรระดับตางๆ โดย
- สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกป
และนําผลสํารวจมาปรับปรุง
- มีชอ งทางใหบคุ ลากรไดแสดงความคิดเห็น
และสือ่ สารโดยตรงกับผูนําระดับสูง
- มีระบบการประเมิน โดยผูถกู ประเมิน
มีสว นรวมในการกําหนดขอตกลง และ
พิจารณาคาตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน มีระบบยกยองชมเชย และ
สรางแรงจูงใจ
กําหนดกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุนพรอมตัวชีว้ ดั ของแตละกระบวนการ
ดังนี้
กระบวนการสรางคุณคา
1. หลักสูตร: มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตาม
แนวทางเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา ของสหพันธแพทยศาสตรศึกษา
โลก (WFME) เพื่อใหหลักสูตรไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล ดังนี้
- ประเมินหลักสูตรปจจุบนั เต็มรูปแบบ
- กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(competencies) และจัดทําหลักสูตรเปน
competency-basedcurriculum
- แตงตัง้ คณะกรรมการบริหารการศึกษา
ชุดตางๆ โดยมีผเู ชีย่ วชาญแพทยศาสตร
ศึกษาและนักศึกษารวมเปนกรรมการ
- ปรับปรุงหลักสูตรโดยทบทวนจากปจจัย
นําเขาที่สําคัญ ไดแก เกณฑมาตรฐาน
แพทยสภาป 2555, WFME, TQF
เสียงสะทอนจากนักศึกษา อาจารย ผูใ ช
บัณฑิต และผลการประเมินหลักสูตร
- ทํา content mapping ตาม competency
แตละดานตลอดหลักสูตร













วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 111
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3.7 Results (ผลลัพธ)
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การดําเนินการ (deploy)
- จัดประสบการณการเรียนรูแ ละการ
ประเมินผลใหสอดคลองตาม competency
แตละดาน
2. พัฒนาระบบการประเมินผลกับสถาบันรวม
ผลิตเพือ่ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทัง้
พัฒนาขอสอบประมวลความรู
(comprehensive examination) ตาม
แนวทางศูนยประเมินความรูค วามสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา
3. พัฒนากระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
อยางตอเนื่อง ตามกลไก PDCA เพื่อใหได
นักศึกษาตรงตามวัตถุประสงคของแตละ
โครงการ
4. พัฒนาอาจารยและนักวิชาการศึกษาดาน
แพทยศาสตรศึกษาอยางตอเนือ่ ง
5. สนับสนุนงานวิจยั ดานแพทยศาสตรศึกษา
กระบวนการสนับสนุน
1. จัดสวัสดิการตางๆ แกนกั ศึกษาอยาง
เพียงพอ ไดแก ทุนการศึกษา หอพัก การ
รักษาพยาบาล วัคซีน คอมพิวเตอร ระบบ
สารสนเทศ WIFI 24 ชั่วโมง เปนตน
2. จัดอาจารยทปี่ รึกษาทัง้ ดานวิชาการและ
ดานอืน่ ๆ
3. จัดระบบพัฒนานักศึกษา เชน โครงการ
เพือ่ นชวยเพื่อน สอนเสริม สําหรับนักศึกษา
ทีม่ ผี ลการเรียนไมดี ฯลฯ
4. หองสมุดจัดหาฐานของมูลอยางเพียงพอ
และทันสมัย
5. พัฒนาสือ่ การสอนอิเลคทรอนิกส
สรางกลไกติดตามการประเมินผลตามตัวชีว้ ดั
ทีก่ ําหนดซึง่ ตอบสนองตอยุทธศาสตรและจัดทํา
ฐานขอมูลอยางเปนระบบ

ปการศึกษา
2555 2556 2557





























การวางแผน (approach)

ปการศึกษา
2555 2556 2557

การดําเนินการ (deploy)
- รายงานความกาวหนาในการประชุมกรรมการ
การศึกษาระดับชั้นคลินิก เดือนละ 1 ครั้ง
- รายงานความกาวหนาในการประชุมคณะ
กรรมการการศึกษาระดับชัน้ ปรีคลินกิ เมือ่
จบภาคการศึกษา (ปละ 2 ครั้ง)
- สัมมนาหลักสูตรระดับชัน้ ปรีคลินกิ และ
คลินกิ ประจําปและประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเมือ่ สิน้ ปการศึกษา
- จัดกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงาน
ของภาควิชา (QA) ปละ 4 ครั้ง
- ติดตามผลการสอบNational Licensing
Examination (NLE) ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3
เปรียบเทียบกับเกณฑของประเทศ
- ติดตามประเมินสมรรถนะบัณฑิตโดยผูใช
บัณฑิต เมื่อจบการศึกษาครบ 1 ปและ 3 ป
- ติดตามงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา
- สํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนตลอดหลักสูตร

งบประมาณในการจัดกิจกรรม
กิจกรรม

งบประมาณ

- ประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบ
- สัมมนาคณะเรือ่ งการปฏิรปู หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชาครัง้ ที่ 86
เรื่อง “Competency-based learning สําหรับการผลิตแพทยในศตวรรษที่ 21”
- สัมมนาหลักสูตรกับสถาบันรวมผลิตเพือ่ ทบทวนวัตถุประสงครายวิชา
การจัดประสบการณการเรียนรูแ ละการประเมินผลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
- สัมมนาเรือ่ งการประเมินผลกับสถาบันรวมผลิต
- สัมมนาหลักสูตรชัน้ คลินกิ เมือ่ จบปการศึกษา 2556
- สัมมนาหลักสูตรชัน้ ปรีคลินกิ กับคณะวิทยาศาสตรเมือ่ จบปการศึกษา 2556
- สัมมนาหลักสูตรชัน้ คลินกิ เมือ่ จบปการศึกษา 2557
- สัมมนาหลักสูตรชัน้ ปรีคลินกิ กับคณะวิทยาศาสตรเมือ่ จบปการศึกษา 2557
- โครงการ EdPEx
รวม

146,660
175,336
31,994
8,380
7,481
15,800
13,850
17,500
18,044
32,863
467,908
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กระบวนการ (process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (deploy)
คณะแพทยศาสตรไดปฏิบตั ิงานตามแผนงานทีก่ ําหนดในป 2555-2557 ทั้งหมดตามตาราง
การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (assessment & review)
คณะแพทยศาสตรมีการทบทวน วิเคราะห และปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจและกลยุทธทุกภารกิจอยาง
สม่ําเสมอทุกป รวมทัง้ ที่ระบุในตารางทุกขอ สรุปผลที่สําคัญดังนี้
หมวด 7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ
1. อัตราการสอบผาน NLE ในการสอบครัง้ แรก มีสัดสวนสูงขึ้นเมือ่ เทียบกับอดีต ในชวง 4 ปหลัง NLE ขัน้ ตอน
ที่ 1 สูงกวาเกณฑของประเทศ และ 3 ปหลัง คะแนนเฉลี่ยอยูใน 5 ลําดับแรกของประเทศ สวน NLE ขั้นตอนที่ 2
อัตราการสอบผานสูงกวาเกณฑของประเทศมาตลอด และใน 3 ปหลังคะแนนเฉลี่ยอยูใน 3 ลําดับแรกของประเทศ
สําหรับ NLE ขั้นตอนที่ 3 อัตราการสอบผานสูงขึ้ นอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดดและบรรลุเปาหมาย (>= 95%)
ดวยหลายมาตรการตามการทบทวนเพื่อหาจุดออนและการปรับกระบวนการเพื่อพัฒนา ดังรูปที่ 1, 2 และ 3

รูปที่ 1 อัตราการสอบผาน NLE1 ในการสอบครั้งแรก (ปการศึกษา)

รูปที่ 2 อัตราการสอบผาน NLE2 ในการสอบครั้งแรก (ปการศึกษา)

รูปที่ 3 อัตราการสอบผาน NLE3 ในการสอบครั้งแรก

114 |

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

NLE3 ไมมีเกณฑของประเทศเปรียบเทียบเนื่องจากการสอบแตละปมี 3 ครั้งซึง่ อัตราการสอบผานไมเทากัน
2. ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตเมือ่ ปฏิบัตงิ านครบ 1 ป โดยผูใชบณ
ั ฑิต มีแนวโนมสูงขึ้น

3. จํานวนงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และในปการศึกษา 2556 ไดรับรางวัลระดับชาติ
4 รางวัล ในการนําเสนอผลงานวิจยั ทัง้ ปากเปลาและโปสเตอร

หมวด 7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร (ปการศึกษา) อยูใ นเกณฑดี (>4.0)

หมวด 7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
5. บุคลากรสายสนับสนุนไดตําแหนงวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษเพิม่ สูงขึน้
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หมวด 7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและธรรมาภิบาล
6. ผลรวมองคประกอบ SAR 9 หมวด บรรลุเปาหมายเกิน 4.5 คะแนน ทุกป

หมวด 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด
7. รายรับรายจายของคณะแพทยศาสตรมีรายรับมากกวารายจายทุกป

แผนหรือการพัฒนาคุณภาพอย างตอเนื่ องในอนาคต
 หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานระดับสากล(WFME) ซึ่งคณะแพทยศาสตรไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน 5
สถาบันนํารองของประเทศ ซึง่ ไดรับการตรวจเยีย่ มจากคณะกรรมการไปเมือ่ 22-26 ธันวาคม 2557
 ใช EdPEx เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ กําหนดเปาหมาย คะแนนตองสูงขึ้นอยางตอเนื่องเปน 300
คะแนน ภายใน 2 ป
 จัดทํารายงานประเมินตนเองเพือ่ สงประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
 ปฏิรูปหลักสูตรแนวใหมโดยใชโรงพยาบาลชุมชนเปนฐานในการเรียนรูสําหรับหลักสูตรแพทยชนบท พรอมใช
ในปการศึกษา 2559
 ติดตามการประเมินคุณภาพบัณฑิตเมื่อจบ 1 ปและ 3 ป ตอเนื่องเพื่อนําผลมาพัฒนาหลักสูตร
จุดแข็ง (strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่เสนอ
 คณะใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาและจัดสรรงบประมาณใหอยางเพียงพอ
 การที่มีผูมีสวนไดสวนเสียจากหลายภาคสวน คูความรวมมือ ผูรวมผลิต และผูเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตร
ศึกษาเขามามีสว นรวมในการพัฒนาหลักสูตร
 การบริหารงานอยางเปนระบบของหนวยงานแพทยศาสตรศึกษา
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กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
 การนําองคกรอยางมีวสิ ยั ทัศน
 การมุง เนนความเปนเลิศทีค่ ณ
ุ ภาพบัณฑิต โดยใหความสําคัญและคุณคากับผูเ รียน
 การสรางความรวมมือและใหคณ
ุ คากับคูค วามรวมมือ ผูร ว มผลิต และผูม สี ว นไดสว นเสียทุกกลุม
 การบูรณาการภาคสวนตางๆ เพือ่ ใหมกี ารดําเนินการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน (results/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
เปน 1/3 สถาบัน (จาก 44 สถาบัน) ที่ผานการประเมินโครงการ EdPEx200 ของสกอ. (รับรอง ณ วันที่ 21
สิงหาคม 2557) ไดคะแนนเกิน 200 คะแนน (หมายเหตุ: รายงานผลการประเมินไมไดแสดงรายละเอียด แจงวาผานเกณฑ
200 คะแนน)
บทสรุป
คณะแพทยศาสตรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยใช EdPEx เปนแนวทาง
ในการพัฒนา มุงเนนความเปนเลิศของคุณภาพบัณฑิตเพื่อสนองตอความตองการของสังคมในศตวรรษที่ 21 และระบบ
สุขภาพของประเทศ รวมทั้งการกาวสูนานาชาติ ยกระดับของหลักสูตรใหไดตามมาตรฐานระดับสากลของสหพันธ
แพทยศาสตรศึกษาโลก (WFME) สรางความรวมมือและใหคุณคากับผูรวมผลิต คูความรวมมือ และผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม รวมทั้งการพัฒนาอาจารย/นักวิชาการศึกษา ใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนานักศึกษาควบคูกันไป
มีกลไกการติดตาม ทบทวนวิเคราะห และประเมินผลอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ทําใหผลลัพธของนักศึกษาซึ่งประเมินจากผลการสอบ National Licensing Exam ดีขึ้นอยางรวดเร็ว คะแนนเฉลี่ย
อยูใ นลําดับตนๆ ของประเทศและผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตโดยผูใ ชบณ
ั ฑิตมีแนวโนมสูงขึน้ และบรรลุเปาหมายทีต่ งั้ ไว
สงผลใหการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา EdPEx ผานเกณฑ 200 คะแนน
เอกสารอ างอิ ง
- TQA Criteria for Performance Excellence 2556-2557
- World Federation for Medical Education 2012
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การตลาดเชิงรุก
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ผูอ ํานวยการศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
รองผูอ ํานวยการศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
รองผูอ ํานวยการฝายบริการวิชาการ
นางสาวรัชนี ซันยิวา
นางรุสนี กุลวิจิตร
นายอุทัย ไทยเจริญ
นางสาววันดี ชัยวงศ

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

ขอมูลทั่วไปของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2528 ไดรับการจัดสรรใหจัดซื้อเครื่องมือวิจัย
ในวงเงิน 189.75 ลานบาท ในป พ.ศ. 2538 ดวยระยะเวลาที่ผานมา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดดําเนินการพัฒนา
ขีดความสามารถทั้งทางดานงานทดสอบและวิเคราะหตัวอยางตามมาตรฐานสากลครอบคลุมงานบริการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยไดจดั สรรและสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ใหสามารถจัดหาเครือ่ งมือวิจยั ทางวิทยาศาสตร
ที่ทันสมัยมีความซับซอนและใชเทคโนโลยีชั้นสูงอยางตอเนื่ อง จึงสามารถพัฒนาฐานความรู ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการใหบริการทางวิชาการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและแกปญ
 หาของทองถิน่ ไดเปนอยางดี
วิสัยทัศน
เปนองคกรภาครัฐที่เติบโตดวยความมุงมั่น สูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืน จากการใหบริการทดสอบ
ดวยเครือ่ งมือวิจัยทางวิทยาศาสตร
พันธกิจ
ใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรทมี่ ปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
วัฒนธรรมองคกร
มุง เนนคุณภาพ ยึดถือภราดรภาพ พรอมรับการประเมิน
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คานิยม
S = Service mind (จิตบริการ)
H = Happiness (อยูรวมกันอยางมีความสุข)
I = Innovation (สรางสรรคนวัตกรรม)
P = Professionalism (เชี่ยวชาญอยางมืออาชีพ)
บุคลากร
อัตรากําลังปจจุบันของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ประกอบดวย ผูบริหาร 3 ทาน คือ ผูอํานวยการศูนย และ
รองผูอํานวยการศูนย บุคลากรมี 43 อัตรา (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2558) โดยแบงตามฝายตางๆ ได ดังนี้
1. ฝายสํานักงานเลขานุการมี 10 คน ประกอบดวย ขาราชการ 3 คน ลูกจางประจํา 1 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย 1 คน และพนักงานเงินรายได 5 คน
2. ฝายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรมี 27 คน ประกอบดวย ขาราชการ 6 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
15 คน และพนักงานเงินรายได 6 คน
3. ฝายซอมบํารุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือมี 6 คน ประกอบดวย ขาราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
3 คน และพนักงานเงินรายได 1 คน
ภาระงาน
1. ใหบริการวิเคราะห/ทดสอบดวยเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร
2. ใหบริการสอบเทียบ Piston pipette
3. ใหบริการซอม/สราง เครือ่ งมือวิจยั
4. ใหบริการเชิงวิชาการ เชน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน เยี่ยมชม และการใช
เครือ่ งมือดวยตนเอง

หลักการและเหตุผล
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในภาระงานที่ระบุไว ซึ่งผูรับบริการของศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร (ลูกคา) คือ กลุมของอาจารย นักวิจัย นักศึกษา หนวยงานราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมถึงภาคเอกชน
จากการมีเครือ่ งมือวิจยั ทางวิทยาศาสตรจํานวนมาก และเปนเครือ่ งมือทีส่ ามารถประยุกตใชไดกบั ภาคอุตสาหกรรม
มีบุคลากรนักวิทยาศาสตร วิศวกรและชางที่ชํานาญการ สามารถใหบริการที่มีคุณภาพและหลากหลายได แตลูกคา
จํานวนมากไมรูขอมูลและศักยภาพเหลานี้ ดังนั้นเพื่อใหการใชทรัพยากรของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมี ความคุ มคา
และเกิดประโยชนแกประเทศไทยใหมากที่สุด
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรจึงแตงตั้งคณะทํางานดานการตลาดและ
ประชาสัมพันธขึ้นในป 2546 เพื่อใหการพัฒนาระบบการดําเนินงานดานการตลาดและประชาสัมพันธไดมีการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ โดยมีภาระหลักคือ การประชาสัมพันธขาวสารและบริการตางๆ การแสวงหาลูกคาใหมและใหความ
สําคัญกับการรักษาไวซึ่ งลูกคาเกา ไมวาจะเปนกิจกรรม Road Show หนวยงานราชการภายนอก และโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกลเคียง การเปดใหเขาเยี่ยมชมจากหนวยงานภายนอก รวมถึงการ
จัดกิจกรรม Event ตางๆ
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นอกจากการแสวงหาลูกคาใหมแลว การดูแลลูกคาที่มีอยูเดิมก็มีความสําคัญมากเชนกัน กิจกรรม Customer
Relationship Management (CRM) จะตองดําเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไป ชองทาง
การสื่อสารจะตองสะดวกสําหรับลูกคาที่ตองการความรวดเร็วชัดเจนดานขอมูล โดยศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดแบง
ลูกคาออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมลูกคาวิชาการและกลุมลูกคาธุรกิจ และยังแบงออกเปน 2 ตลาด คือ ลูกคา Face
to Face (ลูกคาสงตัวอยางดวยตนเอง) และลูกคาทางไกล (Distant: สงตัวอยางทาง logistics) เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองไดตรงตามความตองการของแตละกลุม ลูกคาใหไดมากที่สดุ

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพือ่ เพิม่ จํานวนลูกคากลุม ธุรกิจใหแกศนู ยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
2. เพือ่ เพิม่ รายไดในสวนของลูกคากลุม ธุรกิจ
3. เพือ่ ใหลกู คาทัง้ หมดมีความพึงพอใจและผูกพันกับศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. จํานวนลูกคาใหมกลุมภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ ไมต่ํากวา 10 % / ป
2. รายไดที่เพิ่มขึ้นในแตละป ไมต่ํากวา 20 % ของรายไดเฉลี่ยยอนหลัง 4 ป
3. ความพึงพอใจของลูกคาไมต่ํากวา 85 %
ระบบการดําเนินการ
แนวคิด PDCA ไดถูกนํามาประยุกตใชเพื่อใหเกิดการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แผน
การดําเนินงาน (action plan) การตรวจติดตาม และการบูรณาการอยางเปนระบบ ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 กระบวนการการตลาดเชิงรุก
การวางแผนเชิงกลยุทธไดใชขอมูลจากผลการดําเนินการที่ผานมา ขอมูล เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร สังคม
สิ่งแวดลอม และบุคลากร ความตองการของลูกคาและความคาดหวัง ความมั่นคงทางการเงิน ความเสี่ยงขององคกร
ขีดความสามารถขององคกร นํามากําหนดเปนแผนเชิงกลยุทธและแผนเชิงปฏิบัติการในแตละป จัดดําเนินการใหเปนไป
ตามแผน ทําการประเมินผลและทบทวนแผนอยางตอเนื่องในระหวางป เรียนรูและทําการบูรณาการผลลัพธกับพันธกิจ
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อื่นๆ ขององคกร เชน การเปดบริการใหมใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ปรับเปลี่ยนกระบวนการเพือ่ ตอบสนอง
ความตองการของลูกคา และกําหนดเปนแผนกลยุทธในปตอ ไป

แผนงาน (Plan)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดมีการจัดทําแผนการตลาดเชิงรุก (Plan-ASO-Marketing XXXX-01) เปนประจํา
ทุกปเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามแผนกลยุทธขององคกร โดยมีทีมการตลาดและประชาสัมพันธเปนผูร ับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน (Do)
แผนการปฏิบั ติ งานรั บผิ ดชอบโดยที มการตลาดและประชาสั มพั นธ ซึ่ งดําเนิ นการตามรอบเวลาที่ กําหนดไว
การปรับเปลีย่ นรอบเวลาจะตองไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมทีมบริหาร
การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Check & Review)
ในสวนของการประเมินทบทวนผลการดําเนินงานนั้น ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรใชวิธีการทบทวนผลการดําเนิน
งานในทุกเดือนและรายไตรมาส โดยทีม Balanced Scorecard (BSC) เปนผูรับผิดชอบ
1. เจาหนาทีก่ ารเงินนําเสนอรายไดในแตละเดือนในทีป่ ระชุมบุคลากร เพือ่ ใหรแู นวโนมการใหบริการ
2. เจาหนาที่รับตัวอยางนําเสนอจํานวนลูกคาใหม ลูกคาเกา จํานวนตัวอยาง ที่ใชบริการในแตละเดือน แสดง
แนวโนมประจําป และเปรียบเทียบกับปทผี่ านมาในที่ประชุมบุคลากรประจําเดือน
3. ทีมประชาสัมพันธและการตลาดวิเคราะหรายรับทีโ่ ดดเดนประจําเดือน และประเภทเครือ่ งมือ/ชนิดการทดสอบ
ทีใ่ หบริการสูง ประเมินความพึงพอใจของลูกคาทุกไตรมาส
4. ทีม BSC ชวยในการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในแตไตรมาส เพื่อปองกันการดําเนินการที่
ผิดพลาดจากเปาหมาย
การบูรณาการ (Act)
ผลการดําเนินการในแตละรอบของไตรมาสและรอบป จะถูกนํามาสรุป/ทบทวนเพือ่ กําหนดกลยุทธใหม มาตรการ
ใหม แนวทางการดําเนินการใหม และคาตัวชี้วัดที่ทาทายใหม ที่สอดคลองกับบริบทในทุกมิติที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ดาน
เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม บุคลากร ดังเชน ทีมการตลาดและประชาสัมพันธและทีม BSC เดิมเปนทีม
พิเศษที่มีบุคลากร 3 ฝายรวมเปนสมาชิก แตในปงบประมาณ 2558 ไดถูกบูรณาการใหเปนภาระงานในฝายสํานักงาน
เลขานุการ เนื่องจากเปนงานที่ตองใชวิชาการเฉพาะทางและมีจํานวนบุคลากรในสํานักงานมากเพียงพอ โดยยังกําหนด
ใหหวั หนาฝาย, ผูชว ยหัวหนาฝาย, หัวหนางานและบุคลากร เขารวมในกิจกรรม Road Show หรืองาน Event ตอไปดวย
ตัวอยางการดําเนินการในรอบ 3 ปลาสุด
ปงบประมาณ 2555
แผนงาน
ลําดับ
1
2

โครงการ/กิจกรรม

ชวงเวลา

โครงการ Road show
ต.ค.54-ก.ย.55
การจัดกิจกรรม Event ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.ค.54-ก.ย.55

งบประมาณที่ใช
20,000
10,000
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การประเมินทบทวน
ในป งบประมาณ 2555 ทางคณะทีมงานดานการตลาดประชาสัมพันธไมไดมีแผนการตลาดประจําปที่ ชัดเจน
ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดยังไมครอบคลุมกวางขวาง คือ
• การออกไป Road Show หนวยงานภายนอก ดําเนินการเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดสงขลา
และกําหนดแผนเพียงปละ 6 ครั้ง
• การจัดกิจกรรม Event เชน งาน ม.อ.วิชาการ งานฮาลาลประจําป
จากการสรุปรายไดของภาคธุรกิจในป 2555 ถึงแมวาจะสูงกวาในปที่ผานมาแตก็ถือวายังไมทาทาย และลูกคา
สวนใหญ ก็ยังไมรู จักศูนยเครื่ องมือวิทยาศาสตร บางสวนเขาใจวาศูนยเครื่ องมือวิทยาศาสตรเปนหนวยงานหนึ่งของ
คณะวิทยาศาสตร บางสวนเดินทางมาทีศ่ นู ยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรไมถกู
บูรณาการ
กําหนดใหมีสวนลดการตลาดเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาเพิ่มมากขึ้น จัดทําเอกสารเปนภาษาอังกฤษสําหรับ
ลูกคาชาวต างชาติ จัดช องทางการสื่อสารทาง Social Media จัดทําปายบอกทิศทางสถานที่ ตั้ งศู นย เครื่ องมือ
วิทยาศาสตรใหสะดวกกับการมาติดตอใชบริการ เนนการตลาดอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เชน ปาลมน้ํามัน อุตสาหกรรม
น้ํายางขน
ปงบประมาณ 2556
แผนงาน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ชวงเวลา

งบประมาณที่ใช

1
2
3
4
5
6

โครงการ New Year Gift voucher
โครงการ Road show
โครงการ Facebook for You
การเปดการสื่อสารทาง Line
โครงการจัดทําและปรับปรุงสือ่ การใหบริการเปนภาษาอังกฤษ
โครงการจัดทําปายบอกสถานทีต่ งั้ ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร

ต.ค.55-ม.ค.56
ต.ค.55-ก.ย.56
ต.ค.55-ก.ย.56
ก.ค.56
ต.ค.55-ก.ย.56
ต.ค.55-ก.ย.56

84,135
33,530
8,560
12,671
35,000

การประเมินทบทวน
การออกไป Road Show ภายนอกที่เนนโรงงานอุตสาหกรรมปาลม และอุตสาหกรรมน้ํายางขน โดยออกนอก
พื้นที่จังหวัดสงขลา สงผลใหผลประกอบการดีขึ้น แตพบวาลูกคาที่ออกไป Road Show สวนหนึ่งก็ยังไมรูจักศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรและที่ตงั้ หายาก ลูกคามีความตองการการตรวจวิเคราะหน้ําและน้ําเสียใหครอบคลุมทุกพารามิเตอร
ตามประกาศกระทรงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บูรณาการ
การตลาดยังไมหนักแนนและทาทายมากเพียงพอ ที่ประชุมทีมบริหารกําหนดใหเนนรายไดเพิ่มขึ้น 20% ของ
คาเฉลี่ยยอนหลัง 4 ป เนนการตลาดดานการประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจักมากขึ้น ดําเนินการประชาสัมพันธไมให
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ลูกคาสับสน/เขาใจผิดในสถานทีต่ ั้งกับหนวยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร เยีย่ มชมหนวยงานภายนอกทีเ่ ปนหนวยงาน
ที่ ใหบริการเชนเดียวกับทางศูนย เครื่องมือวิ ทยาศาสตร เพื่ อสรางความสัมพันธและแสวงหาความรวมมือระหวางกัน
กําหนดใหทีมนวัตกรรมและทีมการตลาดปฏิ บัติงานให สอดคลองสนับสนุนซึ่ งกั นและกัน จัดการใหบริการดานน้ํา ให
สอดคลองกับความตองการของลูกคา
ปงบประมาณ 2557
แผนงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ New Year Gift voucher
โครงการ Road show
โครงการจัดทํา YouTube Clip Video
โครงการ Facebook for You
โครงการจัดทําและปรับปรุงสือ่ การใหบริการเปนภาษาอังกฤษ
โครงการ Appointment Card to Gifts
โครงการ Thank You Party
โครงการเยี่ยมชมหนวยงานภายนอก เชน SGS, Central Lab.
โครงการหลักกิโลเมตร ที่ 0

ชวงเวลา

งบประมาณที่ใช

ต.ค.56-ม.ค.57
ต.ค.56-ก.ย.57
ต.ค.56-ก.ย.57
ต.ค.56-ก.ย.57
ต.ค.56-ก.ย.57
พ.ย.56-เม.ย.57
ต.ค.56-ม.ค.57
ต.ค.56-ม.ค.57
ต.ค.56-ธ.ค.56

88,718.88
25,780
14,450
11,423
12,305
50,406
1,500
18,400

การประเมินทบทวน
ผลการดําเนินการดีขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตไตรมาสแรก ปรับแผนเปนการออก Road Show ทุกโอกาสที่เกิดขึ้น
และรวมมือกับสํานักวิจัยและพัฒนาและอุทยานวิทยาศาสตรในการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก การพบลูกคา
ทําใหรบั รูข อ มูลวามีความตองการการวิเคราะหทดสอบดานพลังงานเพิม่ ขึน้
บูรณาการ
กําหนด KPIs ใหการใหบริการตอภาคธุรกิจมีสัดสวนทางการตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนเปน 50% ภายในป
2561 (ป 2557 มีสัดสวนทางการตลาด 34.61%) เปดตลาดดานจุลินทรียที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง เตรียมการ
เปดใหบริการดาน Biomass ตามแนวโนมของอุตสาหกรรมของไทยทีก่ ําลังเติบโต

ผลการดําเนินการ (Result)
ผลจากการดําเนินการในการทําการตลาดเชิงรุกของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร สามารถวัดผลการดําเนินงาน
ไดจากผลลัพธ ดังนี้
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รูปที่ 2 จํานวนลูกคาทัง้ หมดของกลุม ธุรกิจและลูกคาใหมในปงบประมาณ 2554-2557
จากรูปที่ 2 แสดงใหเห็นวาจํานวนลูกคาใหมกลุมธุรกิจทัง้ หมดที่มาใชบริการเพิ่มขึ้นทุกป ถึงแมวาจะต่ํากวาเกณฑ
ที่ตงั้ เปาหมายไวคือ 10% ในชวงป 2554 และ 2555 ซึ่งเปนผลมาจากดานการตลาดที่ยังไมเปนเชิงรุกทีม่ ากพอ

รูปที่ 3 รายไดทั้งหมดของกลุมธุรกิจในปงบประมาณ 2554-2557
จากรูปที่ 3 รายไดจากกลุม ลูกคาธุรกิจ ซึง่ ทางศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรไดกําหนดเปน KPIs ไววา จะตองไมต่ํากวา
20% ของรายไดเฉลี่ยยอนหลัง 4 ป ซึ่งผลลัพธก็เริ่มเปนไปตาม KPIs ในปงบประมาณ 2555 เปนตนมา และเติบโต
แบบกาวกระโดดสืบเนื่องมาจากการทําการตลาดที่เชิงรุกมากขึน้ ตั้งแตปงบประมาณ 2556 ตามรูปที่ 3

รูปที่ 4 ความพึงพอใจของลูกคากลุมธุรกิจในปงบประมาณ 2555-2557
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รูปที่ 4 ผลจากการประเมินความพึงพอใจในทุกปงบประมาณจะสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว แตสําหรับปงบประมาณ
2557 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินแบบใหมทําใหระดับความพึงพอใจลดลง เนื่องจากแบบประเมินเดิมลูกคา
มีสเกลระดับความพึงพอใจเพียง 2 ระดับคือ พึงพอใจและไมพึงพอใจ ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนระดับสเกลคะแนนใหม
เปน 7 ระดับ เพือ่ ใหไดขอมูลที่แทจริงและขอเสนอแนะมาเพือ่ การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตอไป

รูปที่ 5 Customer Retention Rate ลูกคาเกากลุมธุรกิจในปงบประมาณ 2554-2557

รูปที่ 6 Customer Retention Rate ลูกคาธุรกิจกลุม True Friends ปงบประมาณ 2555-2557
จากรูปที่ 5 ลูกคาเกาของกลุมธุรกิจที่กลับมาใชบริการซ้ําในปถัดมา จะมีสัดสวนที่สูงกวา 50% มาทุกป ซึ่งถือวา
เปนไปตามเปาหมายที่ทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดตั้งไว โดยอาจจะเปนผลมาจากการที่ทางคณะทํางานการตลาด
ไดมีการออกไปพบลูกคามากขึ้นและมีการมอบบัตรสวนลดใหแกลูกคาเพื่อกระตุนใหลูกคากลับมาใชบริการซ้ํา และจาก
การแยกกลุมลูกคากลุมธุรกิจออกเปน 4 กลุมคือ True Friends, Barnacles, Butterflies และ Strangers ตามความถี่
ของการใชบริการและระดับยอดเงินการใชบริการ พบวาลูกคากลุมธุรกิจที่สําคัญคือกลุม True Friends (ซึ่งเปนลูกคา
ที่มาใชบริการมากกวา 4 ครั้งตอป และยอดการมาใชบริการเฉลี่ยมากกวา 2,500 บาท/ครั้ง) ดังนั้นรูปที่ 6 จึงแสดง
ถึงความผูกพันของลูกคากลุม True Friends กับทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ ซึ่งมีจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
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แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพอยางตอเนื่ องในอนาคต
ป 2558 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดเพิ่มแผนเชิงกลยุทธทั้งดานการตลาดเชิงรุกและพันธกิจการใหบริการ
ทีจ่ ะสนับสนุนการตลาดในอนาคต ดังนี้
1. สรางนวัตกรรมการใหบริการแบบเชิงรุก โดยการออกไปรับตัวอยางของลูกคาถึงสถานที่โดยคิดคาใชจายใน
อัตราทีเ่ หมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกในการสงตัวอยางของลูกคา โดยเปนการรองขอของลูกคา
2. เปดโครงการใหนักวิทยาศาสตรสามารถเปนที่ปรึกษาหรือรวมวิจัยใหกับนักวิจัย ทั้งจากสถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชน (โครงการ Talent Mobility)
3. จะเปดใหบริการใชเครื่องมือดวยตนเอง 24 ชั่วโมงใหหลากหลายเครื่องมือมากขึ้น เพื่อตอบรับความตองการ
ของนักวิจัย
4. การสอบถามความตองการและความพึงพอใจของลูกคาตามแนวทาง Servqual
5. พัฒนาบริการหรือเทคนิคใหมๆ อยูเสมอใหเพิ่มมากขึ้น เพื่ อเปนการตอบโจทยความตองการของลูกคาที่
หลากหลายมากขึน้
6. จัดหาครุภณ
ั ฑทมี่ เี ทคโนโลยีทที่ นั สมัยและใหหลากหลายใหมากขึน้
7. ออกไปหาลูกคาใหมในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ในภาคใตตอนบนใหครอบคลุมมากขึน้
จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
1. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการตลาดเชิงรุกที่หลากหลาย เพื่อที่จะใหลูกคา
เขามามีสว นรวมและประชาสัมพันธองคกรใหเปนทีร่ จู กั
2. มีการติดตามรายงานการเงินและจํานวนลูกคาทุกเดือนและทุกไตรมาส ดวยระบบ PDCA อยางตอเนื่องและ
สม่าํ เสมอ
3. มีผลลัพธการดําเนินการจากภาคธุรกิจทีเ่ ติบโตอยางกาวกระโดด
4. มีระบบ Customer Relationship Management (CRM) ที่สรางความผูกพันและความพึงพอใจที่ดี
5. มีการปรับเปลีย่ นกลยุทธทสี่ อดคลองกับบริบทสังคมไทยทีเ่ ปลี่ยนไปอยางทันเวลา
6. ผูบริหารระดับสูงเนนในเรื่องของการใหบริการเปนอยางมาก ไมวาจะใหบริการลูกคาภายในหรือภายนอก
โดยไดนําจิตบริการ (Service Mind) มาไวในคานิยมขององคกร เพื่อใหบุคลากรทุกคนตระหนักและใหความใสใจในเรื่อง
การสงมอบบริการใหแกลกู คา เนนความพึงพอใจของลูกคาสูงสุด
7. ทีมประชาสัมพันธการตลาดมีประสบการณและทักษะเพิ่มขึ้นจากการทํางานอยางตอเนื่อง มีการประสานที่ดี
กับฝายบริการฯ ฝายซอมบํารุงฯ และมีเครือขายทีเ่ ขมแข็งขึ้น
กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
1. ผูบริหารขององคกรตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องของการทําการตลาด การประชาสัมพันธองคกร และ
การรักษาความสัมพันธกบั ลูกคา
2. ผูบริหารสนับสนุนใหมีการนําระบบประกันคุณภาพมาใชในองคกรทั้งมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ
ISO/IEC17025: 2005 ทําใหมีการดําเนินงานในทุกฝายและทุกกระบวนการเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ
เพือ่ สงมอบการบริการทีเ่ ปนมาตรฐานสากลแกลกู คา
3. บุคลากรมีความพรอมที่จะออกไปแนะนําบริการตางๆ และการจัดงาน Event ตางๆ
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4. มีเครือขายที่ดีในการชวยประชาสัมพันธบริการตางๆ ของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เชน สํานักวิจัยและ
พัฒนา และอุทยานวิทยาศาสตร
5. ทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนในการจัดโครงการ/กิจกรรมทางการ
ตลาดตอเนือ่ งและสม่ําเสมอ
6. มีทมี นวัตกรรมทีเ่ ขมแข็งสามารถเปดบริการใหมตามความตองการของลูกคาไดดี
7. มีระบบการฟงเสียงลูกคาในหลากหลายชองทางการสือ่ สาร และดําเนินการตอบสนองไดดี
บทสรุป
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดใหความสําคัญกับลูกคามาโดยตลอด เพราะลูกคาคือบุคคลที่มีความสําคัญเปน
อยางยิ่งที่ จะนํารายไดมาใหกับองคกร และสามารถทําใหองคกรเจริญเติบโต จึงไดใหความสําคัญกับการตลาดเชิงรุก
เพราะเปนชองทางทีส่ ามารถทํารายไดใหแกองคกรไดและเปนการประชาสัมพันธองคกรใหเปนทีร่ จู กั มากขึน้
ทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมีชองทางในการติดตอกับลูกคา หรือลูกคาติดตอกับศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
ไดหลากหลายชองทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการที่จะรับขอมูลขาวสารจากลูกคา ทําใหสามารถทราบขอมูลไดอยาง
รวดเร็วและสามารถนํามาแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ซึง่ จะสงผลในทางดีแกองคกรและแกลกู คาเองในการทีจ่ ะไดรบั บริการ
ทีด่ แี ละมีความถูกตองมากขึน้ เพือ่ เปนการสรางความรูส กึ ทีด่ วี า ปญหาสามารถทีจ่ ะไดรบั การแกไขอยางทันที
การทํางานเปนทีมที่สอดประสานกันระหวางฝายสํานักงานเลขานุการ ฝายบริการฯ และฝายซอมฯ ซึ่งเมื่อ
ดําเนินการประชาสัมพันธออกไปแลว และมีความตองการบริการใหมเพิ่มขึ้นจากลูกคา ฝายบริการฯ สามารถดําเนินการ
ตอบสนองไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงประมาณ 8/10 ของความตองการใหมๆ ที่ลูกคาที่รองขอมาสามารถ
ดําเนินการได มีพันธมิตร/เครือขายที่ดีในการสงตอบริการบางสวน และไดรับการสนับสนุนอุปกรณใหม/อุปกรณซอม
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรยังใชกิจกรรมการสรางความสัมพันธกับลูกคามาเปนแนวทาง
ในการรักษาลูกคาเกาเพื่อเพิ่มความถี่ในการกลับมาใชบริการซ้ําและใหเกิดความพึงพอใจในการมารับบริการใหมากที่สุด
ซึ่งกลายเปนความผูกพันกับองคกรสงผลใหเกิดการบอกตอแบบปากตอปาก (80% ของลูกคาใหมมาจากการบอกตอ)
และทายทีส่ ดุ การทําการตลาดเชิงรุกขององคกรก็ทําใหเกิดรายไดทยี่ งั่ ยืนแกองคกร

เอกสารอ างอิ ง
1. แผนการดําเนินงานของแผนการตลาดเชิงรุก
2. รายงาน 3 เดือนของศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
3. แผนกลยุทธประจําปของศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
4. เว็บไซตของศูนยเครื่องมือ www.sec.psu.ac.th
5. แบบประเมินความพึงพอใจของลูกคาปงบประมาณ 2554-2557
6. รายงานวิธกี ารและผลการดําเนินงานตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ป 2554-2557
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ตัวอยางภาพโครงการ/กิจกรรมการตลาดเชิงรุก

รูปที่ 5 ภาพกิจกรรมการไป Road Show ที่โรงงานตางๆ

รูปที่ 6 ภาพงาน Event ที่ จ.ชุมพร

รูปที่ 7 ภาพโครงการ/กิจกรรมปายบอกทาง และ หลักกิโลเมตรที่ 0

ภาพที่ 8 ภาพโครงการ/กิจกรรม Thank You Party
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รูปที่ 9 ภาพโครงการ/กิจกรรม Appointment Card to Gifts

รูปที่ 10 ภาพมอบกระเชาของขวัญปใหม โครงการ/กิจกรรม New Year Gift Voucher
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การพัฒนารูปแบบการเลือกตัง้ คณะกรรมการ
องคการบริหารองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี ดวยระบบออนไลน
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
1. รองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบ
3. ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
4. ผูอ ํานวยการกองกิจการนักศึกษา
5. หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
6. นางจารีตา สมุหเสนีโต
7. นางสาวรัตนา ฮกคี
8. นายวันสุไลมาน เจะแวมาแจ
9. นายปยะพล สุทธิพันธ
10. คณะกรรมการองคการบริหารองคการนักศึกษา
11. คณะกรรมการสภานักศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี
ความเปนมา
เมื่อป พ.ศ. 2522 วันที่ 14 พฤษภาคม 2522 ทบวงมหาวิทยาลัย ไดอนุมัติใหแบงสวนราชการงานอธิการบดี
วิทยาเขตปตตานีเปน 2 กอง คือ กองธุรการ และกองบริการการศึกษา โดยในกองบริการการศึกษามีหนวยงานในสังกัด
คือ ฝายกิจการนักศึกษา งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานประสานการวางแผน
ตอมาป พ.ศ. 2529 ฝายกิจการนักศึกษาแยกการบริหารงานโดยการบังคับบัญชา ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีวิทยาเขต
ปตตานี มีงานในสังกัด 3 งาน ประกอบดวย งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา และงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา และในป พ.ศ. 2535 ไดดําเนินการจัดตั้งเปนโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานี เพื่อใหการ
ดําเนินงานในสายงานกิจการนักศึกษามีความคลองตัวมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยไดมีมติจัดตั้งเปน ”กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี” ประกอบ
ดวย 4 งาน คือ งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และงานบริหารและ
จัดการทั่วไป เพื่อทําหนาที่บริหารกิจการนักศึกษา ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดใหคําปรึกษาแนะแนว ใหบริการและ
สวัสดิการดานตางๆ และงานบริหารและจัดการทั่วไป เปนหนวยงานสนับสนุนสวนงานอื่นๆ ใหเกิดความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะสากลบนเอกลักษณไทย มีความพรอม
ความสมบูรณ ทัง้ ทางดานวิชาการ บุคลิกภาพ คุณธรรม เปนผูท ี่คดิ เปน ทําเปน และสามารถแกปญหาได
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วิสัยทัศน
“องคกรแหงความสุข มีคณ
ุ ภาพระดับสากล เปนผูน ําดานกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษาใหเปนคนทีส่ มบูรณ”
พันธกิจ
1. บริหารจัดการองคกรเพือ่ ใหมคี ณ
ุ ภาพระดับสากล
2. สรางองคกรแหงความสุขในการปฏิบตั ิงาน
3. บูรณาการองคความรูด า นกิจการนักศึกษาประยุกตเพือ่ การพัฒนานักศึกษาสูร ะดับสากล
4. สนับสนุนในทุกภาคีเครือขายดานกิจการนักศึกษา
5. พัฒนาบทบาทองคกรนําไปสูก ารเปนผูน ําดานกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
วัฒนธรรมองคกร
“มุง ทํางานเปนทีมอยางมีความสุข มีผลการปฏิบัตงิ านอยางมีคณ
ุ ภาพระดับสากล พัฒนาสูอ งคกรแหงการเรียนรู ”
คานิยมองคกร
SASA (Step Ahead for Student Affairs) กาวไปขางหนาเพื่อกิจการนักศึกษาของเรา
S = Spirit
มุง มัน่ ในความสําเร็จ ดวยจิตสาธารณะ
A = Attitudes
มีทศั นคติทดี่ ใี นการทํางานและการใหบริการ
S = Sence
มีความเสียสละอดทน เขาใจ และมีเหตุผลในการทํางาน
A = Amity
มีมิตรภาพ ความปรองดอง ความสามัคคี ความรักใคร
บุคลากร/นักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี มีบุคลากรจํานวน 4 อัตรา ประกอบดวย
ขาราชการ
1 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย
2 อัตรา
พนักงานเงินรายได
1 อัตรา
นักศึกษา
9,700 คน
งบประมาณ/ภาระงาน
งานกิ จกรรมนักศึ กษา มีหนาที่ รับผิดชอบการควบคุ มดู แลการจัดกิ จกรรมนอกหลักสูตรเพื่ อพัฒนานักศึกษา
ตามภาระหนาที่ โดยจัดแบงเป น 7หนวย ประกอบดวย หนวยการวิเคราะหโครงการและงบประมาณ หนวยประสาน
งานกิจกรรมนักศึกษา หนวยสงเสริมติดตามและประเมินผล หนวยกิจกรรมสัมพันธ หนวยกีฬาและพัฒนานักศึกษา
หนวยวินัยนักศึกษา และหนวยกิจการทหาร โดยการกํากับควบคุมดูแลจัดกิจกรรมโครงการขององคกรกิจกรรมนักศึกษา
รวม 36 องคกรกิจกรรม เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคการบมเพาะนักศึกษาใหเปนบัณฑิต
ที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดรับงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาในสวนของเงินรายไดประจํา
ปงบประมาณ 2558 จํานวน 770,000 บาท

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 133

หลักการและเหตุผล
ดวยคณะกรรมการองคการบริหารองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนองคกร
กิจกรรมนักศึกษาที่ มีหนาที่ ในการบริหารกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตามธรรมนูญนักศึกษา และมีหนาที่ในการจั ดใหมี
การเลือกตั้งทุกปกอนที่คณะกรรมการชุดปจจุบันจะหมดวาระการปฏิบัติงานในปนั้นๆ เพื่อใหมีคณะกรรมการชุดใหมมา
ปฏิบัติหนาที่ ในปการศึกษาถั ดไป ซึ่ งเปนการสนับสนุนและสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึ กษา
ในระดับอุดมศึกษา นับตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนมา โดยรูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการองคการบริหาร
องคการนักศึกษา มีกระบวนการในการดําเนินการเริ่มตั้งแตการประกาศรับสมัคร การหาเสียง การลงคะแนนเสียงการ
เลือกตั้ง การนับคะแนน และการประกาศผล ซึ่งการดําเนินการในสวนของการเตรียมความพรอมเพื่อใหนักศึกษามาใช
สิทธิในการเลือกตั้งนั้ น คณะกรรมการจะตองจัดเตรียมรายชื่อผูมีสิทธิในการลงทะเบียน การจัดพิมพบัตรลงคะแนน
ตามจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา และการจัดทําบัตรในการลงคะแนน ตามจํานวนประเภทการสมัครเลือกตั้ง
การจัดเตรียมคูหา เพื่อใหนักศึกษามาใชสิทธิในการเลือกตั้ง การใชเวลาสําหรับลงคะแนน โดยคนละประมาณ 5-8 นาที
เมื่อเสร็จแลวก็นําไปหยอนในหีบตามประเภทของการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีกระบวนการและขั้นตอนที่ซับซอน ตองใชเวลาและ
คนจํานวนมาก มีงบประมาณคาใชจายในการเตรียมการคอนขางสูง รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดเลือกตั้ งที่
ไมสะดวกเพราะตองใชพื้นที่จํานวนมากเพื่อรองรับผูมาใชสิทธิ รวมถึงกระบวนการในชวงของการขานนับคะแนนใชเวลา
คอนขางนาน ตองใชคณะกรรมการเพื่อขานใบลงคะแนนหลายคนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนกวาบัตรลงคะแนนจะหมด
รวมเวลาประมาณ 6-8 ชัว่ โมง และมีบัตรเสียคอนขางมาก มีจํานวนผูมาใชสิทธิคอนขางนอยโดยปละประมาณ 2,882 คน
ในปการศึกษา 2554 จึงไดมีการรวมปรึกษาหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ ผู บริ หารและบุคลากร
กองกิจการนักศึกษา โปรแกรมเมอรศูนยคอมพิวเตอร รวมกับผูแทนผูนํานักศึกษา ประกอบดวย คณะกรรมการองคการ
บริหารองคการนักศึกษา สภานักศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อรวมประชุมปรึกษาหารือ ในการจัดหารูปแบบและการ
จัดทําระบบการเลือกตัง้ ออนไลนโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ จัดทําฐานขอมูลที่มคี วามครอบคลุมขอมูลในทุกสวน
ประกอบดวย ขอมูลผูลงสมัครทุกตําแหนงพรอมภาพถายแสดงตัวตน วิธีการลงคะแนน และขอมูลรายชื่อนักศึกษาที่มี
สิทธิในการเลือกตั้ งสามารถใช ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยในระบบ MISENTER โดยไมจัดทําใบรายชื่ อลงทะเบียนใน
กระดาษ และในสวนของการลงคะแนนใชเวลาคนละ 3-5 นาที และระบบสามารถปองกันการสวมสิทธิ์ผูอื่นได สําหรับ
การประมวลผลการเลือกตั้งสามารถรายงานไดอยางละเอียดและครอบคลุม โดยจําแนกเปน เพศ คณะ จํานวนผูมาใชสทิ ธิ์
และไมใชสิทธิ์ และจํานวนเปอรเซ็นต ในภาพรวมของขอมูลทุกประเภทของการเลือกตั้ง ไดแก คณะกรรมการองคการ
บริหารองคการนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา โดยประมวลผลในทันทีที่มกี ารปดระบบการเลือกตัง้ ซึง่ ทําให
ลดขั้นตอนที่ซับซอน และประหยัดเวลาและงบประมาณ เนื่องจากลดการใชกระดาษ รวมถึงสถานที่ในการเลือกตั้งใช ที่
ศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอรรองรับในจํานวนมากและเพียงพอทําใหมีความสะดวกและสบายมากขึ้น และ
มีจํานวนผูม าใชสทิ ธิมากขึน้ ปละประมาณ 4,000 กวาคน
สําหรับการพัฒนารูปแบบการเลือกตั้ งคณะกรรมการองคการบริหารองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ดวยระบบออนไลน จึงเปนวิทยาเขตแรกที่นํากระบวนการเลือกตั้งออนไลนมาใชนับตั้งแต
ปการศึกษา 2554 และมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องจนถึงในปปจจุบัน
วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนาระบบการเลือกตัง้ ออนไลนใหสามารถตอบสนองการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. เพือ่ ลดขัน้ ตอนที่ซบั ซอนและประหยัดงบประมาณลดการใชกระดาษ
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3. เพือ่ ชวยลดเวลาในการนับคะแนนและสามารถประมวลผลการเลือกตัง้ ใหรวดเร็วขึน้
4. เพือ่ อํานวยความสะดวกใหกบั นักศึกษาและบุคลากร
5. เพือ่ ประโยชนในการนําขอมูลมาพัฒนางานตอไป

ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. คาการประมวลผลการรายงานผลการเลือกตัง้ มีความถูกตองเมนยําและมีความรวดเร็ว
2. รอยละของจํานวนนักศึกษาทีม่ าใชสทิ ธิมจี ํานวนเพิม่ มากขึน้
3. ใชงบประมาณในโครงการนอยลง
4. รอยละของนักศึกษาที่มคี วามพึงพอใจในระดับมากตอระบบการเลือกตัง้ ออนไลน
แผนงาน (Approach)
แผนการดําเนินงานการเลือกตัง้ ชวงเวลาการดําเนินกิจกรรมในแตละปการศึกษา
ลําดับที่

การดําเนินการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

จัดทําประกาศการเลือกตัง้
ประกาศรับสมัครรับเลือกตัง้
กกต.พบนักศึกษาทุกคณะของบายวันพุธ
รับสมัครรับเลือกตัง้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูล งสมัครรับเลือกตัง้
บันทึกขอมูลการเลือกตัง้ ในระบบเลือกตัง้ ออนไลน
ประกาศรายชือ่ ผูม ีสิทธิ์เลือกตัง้ ในระบบออนไลน
ทดลองระบบการเลือกตัง้ ออนไลน
เปดตัวผูล งสมัครเลือกตัง้
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพือ่ เตรียมความพรอม
หาเสียงการเลือกตัง้ ของผูลงสมัครรับเลือกตัง้
จัดเตรียมสถานที่เลือกตัง้ ณ ศูนยคอมพิวเตอร
ดําเนินการเลือกตัง้
ประกาศผลการเลือกตัง้

ระยะเวลา

เดือนกุมภาพันธ

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน

วันแหงคุณคา

สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015

| 135

กระบวนการ (Process) หรือ การปฏิบัติตามแผนงาน (Deploy)
การพั ฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนารู ปแบบการเลื อกตั้ งคณะกรรมการองคการบริ หารองค การนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ดวยระบบออนไลน มีขั้นตอนดังตอไปนี้
รูปแบบ
P

D

C

A
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รายละเอียด
- จัดประชุมเรือ่ งการเตรียมความพรอม และวางแผนปฏิบตั ิงาน
- จัดทําประกาศการเลือกตัง้ คณะกรรมการองคการบริหาร องคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
- แตงตัง้ คณะกรรมการการดําเนินการเลือกตัง้
- รับสมัครการเลือกตัง้
- นําขอมูลผูล งรับสมัครเลือกตัง้ คณะกรรมการองคการบริหารฯ บันทึก
ในฐานขอมูลการเลือกตัง้ ออนไลน
- ดําเนินการประชาสัมพันธรปู แบบการเลือกตัง้ ออนไลนเพือ่ ใหนกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีความเขาใจในระบบ
การเลือกตัง้ ออนไลน โดยการประชาสัมพันธในรูปแบบ การจัดทําสือ่
และคลิป VDO ใหนักศึกษาไดเรียนรูและสามารถใชระบบการเลือกตัง้
ออนไลนอยางถูกตอง
- ทดลองระบบการเลือกตัง้ ออนไลน
- จัดเตรียมสถานทีใ่ นการเลือกตัง้ ออนไลน- ดําเนินการเลือกตัง้ ออนไลน
- ดําเนินการประเมินผลการดําเนินการและนําผลมาเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ทีว่ างไว ทบทวนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จากการใชระบบ
การเลือกตัง้ ออนไลน ไดรบั ความรวมมือในการพัฒนาระบบการเลือกตัง้
ออนไลนจากทุกฝายในมหาวิทยาลัยอยางดียงิ่
- ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบวิธีการเพือ่ แกไขปญหาและอุปสรรคตาม
ผลการประเมินเพือ่ เตรียมความพรอมในรอบตอไป
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ตารางการเปรียบเทียบระบบการเลือกตัง้ ระบบเกา และระบบใหม
ขั้นตอน
การลงคะแนนเลือกตั้งแบบใชบัตรเลือกตั้ง
กอนวันเลือกตัง้ 1. จัดเตรียมคณะกรรมการการเลือกตัง้
บัตรเลือกตัง้ และจัดสถานทีล่ งคะแนน
โดยใชพนื้ ทีห่ นาอาคารเรียนรวม อาคาร 19
พรอมการขนวัสดุอปุ กรณไปจัดใหเรียบรอย
วันเลือกตัง้
1. นักศึกษาแสดงบัตรนักศึกษาตอเจาหนาที่
จุดเลือกตั้งตรวจสอบรายชือ่ ผูมสี ิทธิ์เลือกตัง้
จากเอกสารรายชือ่ ผูส ทิ ธิข์ องแตละคณะรวม
ชุดละประมาณ 120 แผน จํานวน 2 ชุด
2. เจาหนาทีต่ รวจสอบรายชือ่ ผูม ีสิทธิ์เลือกตัง้
พรอมมอบบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ จัดเตรียม
บัตรจํานวนประมาณ 8,000 ใบ
3. เขาคูหากาบัตรตามจํานวนประเภทการ
เลือกตั้งมีจํานวน 5 คูหา
4. หยอนบัตรลงหีบบัตรเลือกตัง้ ตามประเภท
การเลือกตั้งมีจํานวน 9 ใบตองหยอนบัตร
จํานวน 3 หีบ ไดแก การเลือกคณะกรรมการ
องคการ คณะกรรมการสภานักศึกษา และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
5. มีคณะกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตั้งใหเปน
กกต.บริการอํานวยความสะดวกในบริเวณ
การเลือกตัง้
การนับคะแนน 1. ดําเนินการขนหีบไปยังสถานทีน่ บั คะแนน
จํานวน 9 หีบ
2. กําหนดเจาหนาทีใ่ นการนับคะแนนและ
คณะกรรมการตรวจนับคะแนนบนกระดาน
จํานวน 18 คน
3. ดําเนินการขานนับคะแนนใชเวลาประมาณ
6-8 ชั่วโมง
4. นําผลคะแนนของแตละประเภทการเลือกตัง้
เพื่อสรุปผลการเลือกตั้ง ใชเวลา 1ชัว่ โมง
5 .ประกาศผลคะแนนโดยจัดทําลงในกระดาษ
ชารท และติดบอรดประชาสัมพันธ
หลังวันเลือกตัง้ 1. จัดเก็บบัตรเลือกตั้งเพือ่ รอการทําลาย
หลังจากการประกาศผลการเลือกตัง้ และ
ไมมกี ารรองเรียนตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ภายใน 1 เดือน
2. การทําลายบัตรเลือกตั้ง

การเลือกตั้งดวยระบบออนไลน
1. จัดเตรียมคณะกรรมการตรวจสอบความพรอม
ของเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบและจัดสถานที่
ลงคะแนนพรอมวัสดุอปุ กรณ โดยใชอาคาร
ศูนยคอมพิวเตอร
1. นักศึกษาแสดงบัตรนักศึกษาตอเจาหนาที่ ณ
จุดเลือกตัง้
2. เจาหนาทีท่ ําการลงทะเบียน โดยใชการสแกนบัตร
หรือพิมพรหัสนักศึกษามีเครือ่ งคอมพิวเตอร
รองรับการลงทะเบียนจํานวน 10 เครือ่ ง
3. นักศึกษาเขาคูหาเพือ่ ลงคะแนนดวยเครือ่ ง
คอมพิวเตอร โดยมีเครือ่ งคอมพิวเตอรรองรับ
จํานวน 200 เครือ่ ง ซึ่งมีจํานวนที่เพียงพอและ
เปนสัดสวน
4. การใช login และ password ของนักศึกษา
เพือ่ เปนขอมูลในการลงคะแนน (ปองกันการใช
สิทธิซ์ ้ําซอน) มีฐานขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เลือกโดยการคลิก๊ ขอมูล
5. มีคณะกรรมการและเจาหนาทีอ่ ํานวยความสะดวก
บริการตอบคําถามและแกไขปญหาตางๆ
1. ปดระบบการเลือกตัง้ เมือ่ สิน้ สุดเวลาทีก่ ําหนด
(08.30–15.00 น.)
2. ตรวจสอบผลจากเครือ่ งคอมพิวเตอรทมี่ ีการ
ประมวลผล เรียบรอยแลวโดยใชเวลาประมาณ
5 นาที สามารถประกาศผลการเลือกตัง้ ไดทันที
3. ประกาศผลการเลือกตั้ง โดยนําขอมูล
ประชาสัมพันธหนาเวบมหาวิทยาลัยและมีการ
จัดเวทีประกาศผลขึน้ จอโปรเจคเตอร โดยมี
นักศึกษามารวมรับฟงผลการเลือกตัง้ จํานวนมาก
จัดหนาอาคารกิจกรรมนักศึกษา
1. ผลคะแนนเก็บอยูใ นฐานขอมูลสามารถเรียกขอมูล
ดูไดตลอดเวลาและเก็บบันทึกเปนรายป
2. นําเสนอรายงานอยางละเอียดแสดงเปนแผนภูมิ
เปรียบเทียบไดอยางชัดเจน
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การประเมินทบทวนผลการดําเนินการ (Assessment & Review)
การประเมินทบทวนผลการดําเนินการเกีย่ วกับระบบการเลือกตัง้ ออนไลน ประกอบดวย
1. การดําเนินการทบทวนผลการใชงานระบบการเลือกตั้งออนไลน ในปการศึกษา 2554 เปนปแรก นักศึกษา
บางสวนยังไมเขาใจระบบการเลือกตั้งออนไลนทําใหเกิดการลงคะแนนที่ผิดพลาดและไมสามารถแกไข จึงไดดําเนินการ
เพิ่มชองทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธรูปแบบการเลื อกตั้ งออนไลน ไปสู นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร
วิทยาเขตปตตานี อยางทั่วถึง โดยในสวนของผูลงรับสมัครรับเลือกตั้ง ใหจัดหารูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ ไดแก
การจัดทําสื่อ การจัดทําคลิปวีดีโอ ปายไวนิล แผนพับ และดําเนินการประชาสัมพันธกอนการเลือกตั้งลวงหนาอยางนอย
1 เดือน
2. การใชระบบการเลือกตัง้ ออนไลน ในปการศึกษา 2555 ชวงของการลงคะแนนการเลือกตัง้ ออนไลน เนื่องจาก
เกิดไฟฟาดับจากภายนอกมหาวิทยาลัย และระบบไฟฟาในมหาวิทยาลัยดับไปดวย สงผลกระทบทําใหระบบการเลือกตั้ง
ออนไลน มีปญหาไมสามารถใชงานได และไฟฟามีการดับเปนจํานวน 4 ครั้ง ทําใหชวงเวลาของการใชสิทธิขาดชวงไปนั้น
สําหรับในสวนที่เกิดจากไฟฟาดับ และหากมีความจําเปนตองหยุดการใชระบบเลือกตั้งออนไลนใหทําการบันทึกจํานวน
ชั่วโมงที่หยุดการทํางานและเมื่อระบบสามารถใชงานไดตามปกติ ใหทําการทดแทนเวลาใหตามจํานวนเวลาที่ไมสามารถ
ใชงานได
แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพอยางตอเนื่ องในอนาคต
การพัฒนาระบบใหสามารถใชในทุกสถานที่ และการจัดใหมีการเลือกตัง้ ลวงหนาได
จุดแข็ง(Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
1. ผูบ ริหารเห็นความสําคัญและสงเสริมใหมกี ารพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
2. มีทมี พัฒนา(โปรแกรมเมอร)ทีม่ คี วามสามารถ
3. บุคลการศูนยคอมพิวเตอรใหความรวมมือเปนอยางดี
4. บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษาเปนผู ใชระบบมีทัศนคติที่ดีตอการใชงานระบบสารสนเทศและมีความพรอม
ในการใชเทคโนโลยี
5. นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการเลือกตัง้ ออนไลนและใหความรวมมือเปนอยางดี
กลยุทธ หรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
1. ผูบริหารและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ผูบริหารและโปรแกรมเมอรศนู ยคอมพิวเตอร และคณะกรรมการ
องคกรกิจกรรมนักศึกษา ประกอบดวย องคการนักศึกษา สภานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ของคณะตางๆ
และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ใหความสําคัญในการเลือกตั้งและมีสวนรวมในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการ
2. มีการจัดประชุมวางแผนรวมกัน โดยมีผูบริหารและบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา และผู บริหารและ
โปรแกรมเมอร ศูนยคอมพิวเตอร คณะกรรมการองคกรกิจกรรมนักศึกษา รวมพิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
การเลือกตั้งในระบบเดิมโดยปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบการเลือกตั้งออนไลน และพิจารณารูปแบบของการจัดทําฐานขอมูล
สําหรับการเลือกตั้ง เพือ่ ใหมีความถูกตองและเปนไปตามธรรมนูญนักศึกษา
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3. มีการจัดทําระบบและการนําระบบการเลือกตั้งมาทดลองใช โดยเชิญผูแทนคณะกรรมการองคกรกิจกรรม
นักศึกษา เพื่ อทําความเขาใจในระบบและทดลองใช ระบบโดยการปรั บและแก ไขในบางจุ ดที่ มี ปญหาทําให การใชระบบ
การเลือกตัง้ ออนไลนเปนไปดวยความเรียบรอย
4. ผูแ ทนคณะกรรมการองคกรกิจกรรมนักศึกษาจัดประชาสัมพันธใหกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี เพื่อทําความเขาใจการใชระบบการเลือกตั้งออนไลนกอนการเลือกตั้งจริง
5. มีการประชุมหลั งเสร็จสิ้ นการเลื อกตั้ งในแตละครั้ ง เพื่ อสรุปงานและปรับปรุงวิธีการในแตละขั้ นตอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีไ้ ดนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการวางแผนใหระบบงานประสบความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน (Result)/เปรียบเทียบ 3 ปและ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
สรุปผลการดําเนินโครงการเลือกตั้งประจําปการศึกษา 2553 ที่ใชระบบเดิม และปการศึกษา 2554–2556
ทีใ่ ชระบบออนไลน
ปการศึกษา
2553
2554
2555
2556

ผูม สี ทิ ธ ผูม าใชสิทธิ์
เลือกตั้ง เลือกตั้ง
7,906
8,628
8,951
9,083

2,583
4,128
4,399
4,800

ไมประสงค รวมผูล งทะเบียน รอยละของ งบประมาณ เวลาในการ
ลงคะแนน
เลือกตั้ง
ผูม าใชสทิ ธ
นับคะแนน
299
27
35
20

2,882
4,155
4,434
4,820

36.45
48.15
49.53
53.06

44,623
34,132
19,817
21,852

6–8 ชม.
5 นาที
5 นาที
5 นาที

ผลการดําเนินการโครงการเลือกตั้ง ในปการศึกษา 2553 เปนรูปแบบการเลือกตั้งในระบบเดิม คือระบบการใช
กระดาษในการเลือกตั้ง ซึ่งพบวามีจํานวนของนักศึกษาที่มาใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งคอนขางนอย และมีการใชงบประมาณ
ในการจัดโครงการคอนขางสู ง ซึ่ งพบวางบประมาณส วนหนึ่ งคือการจัดพิมพบัตรสําหรับการลงคะแนนการเลือกตั้ ง
คาเชาเตนท จํานวนหลายหลัง และพบวามีบัตรเสียเปนจํานวนมาก ทําใหมีงบประมาณในบางสวนมีความสิ้นเปลื อง
ไมคุมคากับประโยชนที่ไดรับ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเปนการเลือกตั้งดวยระบบออนไลนในปการศึกษา 2554-2555
พบว ามี การใชงบประมาณในการดําเนิ นการเปนค าใช จ ายที่ ลดลง และมี จํานวนนั กศึ กษามาใช สิ ทธิ เพิ่ มมากขึ้ นทุ กป
สวนในปการศึกษา 2556 มี งบประมาณในภาพรวมของโครงการที่ ปรับสูงขึ้ น พบวาเปนคาใชจายในการจัดทําปาย
ไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธเกี่ ยวกับการเลือกตั้งขนาดใหญใหมีรูปแบบเปนที่ นาสนใจมากขึ้น ทั้งนี้จึงทําใหเห็นถึงการ
มีสวนรวมของนักศึกษาที่ออกมาใชสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งและระบบการเลือกตั้งออนไลนมีการพัฒนาการที่เปนไป
ดวยดีและเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับผูปฏิบัติงานตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี ในการมาใชสิทธิเลือกตั้งดวยระบบออนไลนเปนอยางดี

บทสรุป
จากการพัฒนารูปแบบการเลือกตัง้ คณะกรรมการองคการบริหาร องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี ดวยระบบออนไลน นับเปนวิทยาเขตแรกที่มีการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาออกแบบประยุกต ใช
กับการเลือกตั้งคณะกรรมการองคการบริหารดวยระบบออนไลน ซึ่งทําใหมีความสะดวก โปรงใส ตรวจสอบได มีความ
แมนยําในการนับคะแนน ลดจํานวนบัตรเสียใหนอยที่สุดและสามารถทราบผลคะแนนไดรวดเร็ว มีการปรับปรุงและการ
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พัฒนาระบบอยางตอเนื่ อง เพื่ อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกนั กศึกษาและการสงเสริมการมี สวนในกิจกรรมการ
เลือกตั้ งคณะกรรมการองคการบริหารดวยระบบออนไลน โดยมีแนวโนมจํานวนของผูมาใชสิทธิเพิ่มมากขึ้ นในทุกๆ ป
และการไดรับโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นใชเองภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนําเสนอเพื่อเผยแพรและ
การแลกเปลีย่ นเรียนรู การนําไปประยุกตใชในหนวยงานอื่นๆ สิง่ เหลานีล้ วนเปนปจจัยบวกทีต่ อบสนองประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 2 ของกองกิจการนักศึกษา ในขอที่ 2 วาดวยระบบสื่อสารและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสูงตอการบริการ อันจะสงผล
ใหเกิดประโยชนอยางยิง่ ในการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาและเพือ่ โอกาสที่สงู สุดตอการเรียนรูแ ละการพัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอไป

แนวทางในการนําระบบไปใช
- วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 มีบุคลากรและผูแ ทนคณะกรรมการองคการบริหารองคการนักศึกษา วิทยาเขต
หาดใหญมารวมศึกษาดูรปู แบบการเลือกตัง้ ออนไลน
- วันที่ 29 มกราคม 2556 มีเจาหนาที่ กกต. ประจําจังหวัดปตตานีมารวมศึกษาดูรปู แบบการเลือกตัง้ ออนไลน
- วันที่ 31 มกราคม 2556 มีการนําเสนอขาวในสํานักขาวประชาไทย
เอกสารอ างอิ ง
- สรุปผลการเลือกตัง้ ประจําปการศึกษา 2556
- ขาวประชาไท 31 ม.ค. 56
- คูม อื การเลือกตัง้ ออนไลน
- ภาพถายเปรียบเทียบระบบการเลือกตัง้ และระบบการเลือกตัง้ ออนไลน
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กระบวนการขับเคลือ่ นองคกรแหงความสุขในองคกรขนาดเล็ก
ดวยแนวคิด Happy Workplace: Happy 8 Menu
กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ประเด็นยุทธศาสตร: การเปนองคกรแหงความสุข
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: มีวฒ
ั นธรรมองคกรแหงความสุข
มีภาพลักษณองคกรแหงความสุข
มีอดุ มการณการทํางานในทิศทางเดียวกัน
มีการใหบริการทีป่ ระทับใจ

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปตตานี
ทีป่ รึกษา
ผูช วยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปตตานี ทีป่ รึกษา
ผูอ ํานวยการกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานี
ประธานกรรมการ
นางสุธีรา โกมลมาลัย
กรรมการ
นางสาวนันทิยา กลิน่ สมหวัง
กรรมการ
นางเครือมาส แกวทอน
กรรมการ
นางณัฏฐนันท โรจนสกุลกิจ
กรรมการ
นายทวีพงษ ยุนุ
กรรมการ
นางวรรณี ศิรริ ัตน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพัชรี แซลี้
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
โดยมีผรู ับผิดชอบสนับสนุนงานวิชาการ Happy Workplace จํานวน 2 คน ไดแก
นางสุธีรา โกมลมาลัย
นางสาวปทมา มูฮิตาป
ขอมูลทั่วไปของกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานี
ความเปนมา
เมื่อป พ.ศ. 2522 วันที่ 14 พฤษภาคม 2522 ทบวงมหาวิทยาลัย ไดอนุมัติใหแบงสวนราชการงานอธิการบดี
วิทยาเขตปตตานีเปน 2 กอง คือ กองธุรการ และกองบริการการศึกษา โดยในกองบริการการศึกษามีหนวยงานในสังกัด
คือ ฝายกิจการนักศึกษา งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานประสานการวางแผน
ตอมาป พ.ศ. 2529 ฝายกิจการนักศึกษาแยกการบริหารงาน โดยการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีวิทยาเขต
ปตตานี มีงานในสังกัด 3 งาน ประกอบดวย งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา และงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา และในป พ.ศ. 2535 ไดดําเนินการจัดตั้งเปนโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานี เพื่อใหการ
ดําเนินงานในสายงานกิจการนักศึกษามีความคลองตัวมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
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วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยไดมีมติจัดตั้งเปน “กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี” ประกอบ
ดวย 4 งาน คือ งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และงานบริหารและ
จัดการทั่วไป เพื่อทําหนาที่บริหารกิจการนักศึกษา ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดใหบริการใหคําปรึกษา ใหบริการและ
สวัสดิการดานตางๆ และงานบริหารและจัดการทั่วไป เปนหนวยงานสนับสนุนสวนงานอื่นๆ ใหเกิดความคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะสากลบนเอกลักษณไทย มีความพรอม
ความสมบูรณ ทัง้ ทางดานวิชาการ บุคลิกภาพ คุณธรรม เปนผูทคี่ ดิ เปนทําเปนและสามารถแกปญ
 หาได
วิสัยทัศน
“องคกรแหงความสุข มีคณ
ุ ภาพระดับสากล เปนผูน ําดานกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษาใหเปนคนทีส่ มบูรณ”
พันธกิจ
1. บริหารจัดการองคกรเพือ่ ใหมคี ณ
ุ ภาพระดับสากล
2. สรางองคกรแหงความสุขในการปฏิบตั ิงาน
3. บูรณาการองคความรูด า นกิจการนักศึกษาประยุกตเพือ่ การพัฒนานักศึกษาสูร ะดับสากล
4. สนับสนุนในทุกภาคีเครือขายดานกิจการนักศึกษา
5. พัฒนาบทบาทองคกรนําไปสูก ารเปนผูน ําดานกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
วัฒนธรรมองคกร
“มุง ทํางานเปนทีมอยางมีความสุข มีผลการปฏิบัตงิ านอยางมีคณ
ุ ภาพระดับสากล พัฒนาสูอ งคกรแหงการเรียนรู”
คานิยมองคกร
SASA (Step Ahead for Student Affairs) กาวไปขางหนาเพื่อกิจการนักศึกษาของเรา
S = Spirit
มุง มัน่ ในความสําเร็จ ดวยจิตสาธารณะ
A = Attitudes มีทศั นคติทดี่ ใี นการทํางานและการใหบริการ
S = Sence
มีความเสียสละอดทน เขาใจ และมีเหตุผลในการทํางาน
A = Amity
มีมิตรภาพ ความปรองดอง ความสามัคคี ความรักใคร
บุคลากร
1. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการพิเศษ
2. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
3. เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไปชํานาญการ
4. พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
5. นักวิชาการอุดมศึกษา
6. พนักงานบริหารทัว่ ไป
7. เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
8. นักวิชาการศึกษา
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
6
4
2
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

9.
10.
11.
12.

ผูป ฏิบตั ิงานบริหาร
แมบา น
พนักงานพิมพ
คนงาน
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
8
1
4
34

คน
คน
คน
คน
คน

งบประมาณ/ภาระงาน
งบประมาณที่ กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานีไดรั บการพิ จารณาจั ดสรรในสวนที่ เปนงบประมาณรายได
ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 3,781,900 บาท นําไปใชโดยแยกตามประเภทดังนี้
1. รายจายประจํา
จํานวน 3,618,400 บาท
1.1 งบบุคลากร
จํานวน 1,420,700 บาท
1.2 งบดําเนินงาน
จํานวน
624,700 บาท
1.3 งบเงินอุดหนุน
จํานวน
150,300 บาท
2. รายจายลงทุน
จํานวน
163,500 บาท
ภาระงานของกองกิจการนักศึกษา มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานกิจกรรมนักศึกษา มีหนาที่รบั ผิดชอบการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรขององคกรกิจกรรมนักศึกษา มีองคกร
กิจกรรมนักศึกษาที่อยูในความดูแลและรับผิดชอบทั้ง 33 องคกร คือ องคการบริหารองคการนักศึกษา สภานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา 7 คณะ 1 วิทยาลัย ชมรม 22 ชมรม และพรรคนักศึกษา 3 พรรค รวมทั้งมีหนาที่รับผิดชอบงานดาน
กิจการทหารและวินัยนักศึกษา เพื่อการเสริมสรางคุณภาพ ศักยภาพและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาใหเปนบัณฑิต
ทีพ่ ึงประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- งานแนะแนวการศึกษา มีหนาทีร่ ับผิดชอบบริการใหคําปรึกษาใหนักศึกษามีความพรอมทางดานรางกายจิตใจ
อารมณ และสังคม เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข และเปนการขยายโอกาสทางการ
ศึกษาโดยจัดสรรทุนการศึกษา บริการเงินยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา บริการจัดหางาน
ตลอดจนบริการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาตอ และการแนะแนวอาชีพ
- งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีหนาที่รบั ผิดชอบการจัดบริการหอพัก เพื่อใหหอพักเปนหอพักแบบที่อยู
อาศัยและศูนยการเรียนรู โดยแยกเปนหอพักชายและหอพักหญิงรวมถึงจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศของหอพักใหเอื้อ
ตอการเรียนรู จัดบริการไปรษณีย จัดบริการโรงอาหารใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรไดบริโภคอาหารที่สะอาด
ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร และจัดบริการดานสุขภาพและอนามัย (พยาบาล) เพื่ อใหนักศึกษาและนักเรียนมีสุขภาพดี
มีรางกายและจิตใจทีแ่ ข็งแรง สามารถปรับตัวใหเขากับสิง่ แวดลอมไดอยางเหมาะสมตามสภาวะตางๆ
- งานบริหารและจัดการทั่วไป ทําหนาที่เปนธุรการกลางของหนวยงาน มีหนาที่รับผิดชอบ งานรับ-สงเอกสาร
รวบรวม แจกจาย นําเสนอ ตลอดจนจัดเก็บ ดูแลเอกสาร รับผิดชอบงานพิมพหนังสือโตตอบ คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ
และแบบฟอรมตางๆ ทางราชการทุกประเภท ควบคุมการลงเวลา การลาของบุคลากร การดําเนินการประชุมบุคลากร
การประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารตางๆ เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
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หลักการและเหตุผล
เมื่อป พ.ศ. 2554 กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานี ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ (แผนกลยุทธ
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานี พ.ศ. 2555-2559 (2554) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี)
เริ่มตนโดยการใชหลักการ SWOT เปนเครื่องมือในการวิเคราะหองคกร พบจุดออนขององคกรคือ บุคลากรขององคกร
ไมมีความสุขในการทํางาน เกิดความขัดแยงภายในองคกร จากจุดออนดังกลาวบุคลากรจึงมีความตองการรวมกันที่จะ
สรางความสุขในองคกรเปนอันดับแรก ทําใหมกี ารกําหนดเปนปญหาสําคัญสูการกําหนดวิสัยทัศนของกองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี คือ “องคกรแหงความสุข มีคุณภาพระดับสากล เปนผูนําดานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนคนที่
สมบูรณ” แตดวยคุณลักษณะสวนบุคคล เปาหมาย และภาระงานที่แตกตาง ปญหาดานการสื่อสาร ขอจํากัดดาน
งบประมาณ และทีส่ ําคัญคือการดําเนินการภารกิจตางๆ ขององคกรที่เกีย่ วของกับการสรางองคกรแหงความสุข ขาดการ
อางอิ งหลักวิชาการที่จะนํามาชี้ วัดการเปลี่ยนแปลงของปญหาไดอยางเปนรูปธรรม ทําใหการขับเคลื่ อนภารกิ จตางๆ
เกิดความลมเหลวซ้าํ ซอนซ้ําเติมปญหาใหรนุ แรงหนักหนวงยิง่ ขึน้ จนไมสามารถสรางองคกรแหงความสุขได
การขับเคลื่อนองคกรทั่ วประเทศไทยใหเปนองคกรแหงความสุขมีการกลาวถึงเรื่องมาตรฐานของ “ความสุข”
ซึ่งเปนเรือ่ งที่นิยามยากเพราะมนุษยเราทุกคนลวนปรารถนาที่จะมีความสุข แตมาตรฐานความสุขของแตละคนก็แตกตาง
กันไป สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกรสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดศึกษาและนิยามมาตรฐาน
องคกรแหงความสุขอันเปนความสุขที่ทําใหคนเราเกิดสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตนภายใตความเชื่อที่วา
คนคือหัวใจขององคกร การสรางคนที่มีความสุขใหอยูรวมกันจะเกิดเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)
โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกรไดนําเสนอแนวคิดมาตรฐานองคกรแหงความสุข วาตองประกอบดวยความสุข 8
ประการ (Happy 8 : Happy body / Happy heart / Happy soul / Happy relax / Happy brain / Happy
money / Happy family / Happy society) อันเปนแนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษยผานความสุขในโลก
สามใบที่ทับซอนกันอยู ไดแก โลกสวนตัวของมนุษย โลกครอบครัวของมนุษย และโลกสังคมของมนุษย เพื่อที่จะมอง
ความสุ ขของมนุ ษย ให ครอบคลุ มว ามี องค ประกอบอะไรบ างและจะจั ดการได อย างไร มองความสุ ขเป น สามส ว นคื อ
ความสุขของบุคคล ความสุขของครอบครัว ความสุขขององคกรและสังคม กลาวคือคนที่มีสุขภาพดี ดูแลตนเองไมเปน
ภาระแกใคร มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น มีคุณธรรม กตัญู มีการเรียนรูเปนมืออาชีพในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัว
รักและดูแลองคกร/สังคม ยอมเปนผลลัพธของบุคคลที่สามารถบริหารสมดุลแหงความสุขได (พสชนัน นิรมิตไชยนนท
และคณะ, 2556, น.10)
ดังนั้น เพื่อการจัดการปญหาดังกลาวขางตนจึงตองมีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนองคกร
แหงความสุขซึ่งกําลังนิยมใชในปจจุบัน คือ Happy Workplace: Happy 8 Menu อยางเปนระบบรอบดาน และนํามา
ประยุกตใชในการสรางกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานีใหเหมาะสมตามบริบทขององคกร และเกิดการเปลี่ยนแปลง
สูอ งคกรแหงความสุขอยางแทจริงและยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค
เพือ่ เปนแนวทางในการขับเคลือ่ นองคกรขนาดเล็กสูอ งคกรแหงความสุข
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. จํานวนรูปแบบวัฒนธรรมองคกรแหงความสุขในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 1 รูปแบบ
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดเพื่อสงเสริมภาพลักษณองคกรแหงความสุข จํานวนไมนอยกวา 2 กิจกรรม/
โครงการ
3. รอยละของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานรวมกันของบุคลากร ไมนอ ยกวารอยละ 75
4. รอยละของความพึงพอใจของผูรบั บริการ ไมนอ ยกวารอยละ 75
แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม
1. แผนการ (Approach) รายละเอียดตามตารางที่ 1
2. งบประมาณในการจัดโครงการ /กิจกรรม
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสําหรับโครงการพัฒนาบุคลากร
ปละ 1,000 บาท/คน ดังนั้นการดําเนินการกิจกรรม/โครงการจะมีการเชื่อมโยงกับภาระงานเดิมโดยใหองคกรแหง
ความสุขไดกลืนเปนเนื้อเดียวกันกับกิจกรรม/โครงการ เดิมที่มีอยูและใชลักษณะของจิตอาสาเปนหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรม/โครงการตาง ๆ
กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติตามแผนงาน (Deploy)
กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี ไดดําเนินการขับเคลื่อนองคกรสูองคกรแหงความสุขตามแผนงานที่ได
วางไว และเพือ่ ใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีการดําเนินการดังนี้คอื
1. จัดตัง้ คณะกรรมการสรางการมีสว นรวม
2. ผูบ ริหารใหความสําคัญประกาศเปนนโยบายสูก ารยอมรับรวมกัน
3. มอบหมายผูรับผิดชอบงานวิชาการ ศึกษา/อบรม/ดูงาน และประมวลผลสูการถายทอดองคความรูเกีย่ วกับ
HWP : Happy Workplace 8 Menu สูบุคลากรในองคกรทั่วทั้งองคกร
4. เรียนรูแ ละดําเนินการโดยใชเครือ่ งมือเพือ่ สํารวจความสุขของบุคคลในองคกร (Happinometer)
5. เรียนรูและดําเนินการใชเครื่องมือ Happy Workplace Index เพื่อการตรวจสอบสุขภาวะองคกร
6. ใชกระบวนการ MapHR ดวยเทคนิคสุขเสวนาและระดมความคิดเพือ่ วาดภาพฝนองคกร
7. ใชกระบวนการมีส วนร วมในการจั ดทําแผนและดําเนินงานกิจกรรม/โครงการใหสอดคลองกับวิถีชี วิตของ
บุคลากรนัน้ ๆ
8. สรางบรรยากาศองคกรแหงความสุขทัว่ ทัง้ องคกร
9. แลกเปลีย่ นเรียนรูก บั เครือขายที่เกีย่ วของ
10. ประชาสัมพันธภายในองคกรและขยายผลสูอ งคกรภายนอก
11. ประมวลผลกระบวนการทํางานเพือ่ พัฒนาองคความรูส อู งคกรตนแบบ
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การดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

ผูบริหารสูงสุดขององคกร บุคลากรทุกคน
ประกาศนโยบายสูระดับ
หัวหนางานและระดับ
ปฏิบัติงาน
2 แตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนิ นการสรรหาที มงาน - ทีมที่ปรึกษาจาก
ขับเคลื่อนกองกิจการ และคณะที่ปรึกษา
ทีมผูบริหารของ
นักศึกษา วิทยาเขต
องคกร
ปตตานีสูการเปน
- คณะทํางานจาก
องคกรแหงความสุข
ตัวแทนหน วย/
งานในองคกร
3 ประชุม
ดําเนินการประชุมเพื่อ
คณะกรรมการ
วางแผนติดตามและ
ขับเคลื่อนกองกิจการ
ประเมินผล
นักศึกษาวิทยาเขต
ปตตานีสูการเปน
องคกรแหงความสุข
4 จัดตั้งทีมงานดาน
ดําเนินการแตงตั้งทีมงาน ตัวแทนบุคลากร
วิชาการ
ดานวิชาการ
จํานวน 2 คน

กิจกรรม

1 ประกาศนโยบาย

ลําดับ

ตารางที่ 1 แผนการ (Approach)
-

-

-

-

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

หมายเหตุ

งานบริหารและจัดการทั่วไป ผูบริหารทุกระดับชั้น
ใหความสําคัญเปน
ที่ปรึกษาและใหมี
ตัวแทนบุ คลากรมี
ส วนร วมจากทุ ก
หนวยงาน
กรรมการและเลขานุการ
ใชกระบวนการ
คณะกรรมการขับเคลื่ อน PDCA-PaR
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานีสูการเปน
องคกรแหงความสุข
ผูอํานวยการกองกิจการ
ประเมินจากสมรรถนะ
นักศึกษาวิทยาเขตปตตานี ของบุคลากรผูที่
สามารถเรี ยนรู และ
ถายทอดองคความรู
ไดในระดับดีมาก

งานบริหารและจัดการทั่วไป นําเขาวาระการประชุม
ขององคกรสูการ
ยอมรับรวมกัน

ผูรับผิดชอบ
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ใหทีมงานวิชาการ
ยกรางหลักสูตรในการ
อบรม เพื่อทําความ
เขาใจกับบุคลากรใน
เรื่ององคกรแหง
ความสุขทั่ วทั้งองคกร
ตามที่ไดเขารับการ
อบรมในลําดับที่ 5

ทีมงานวิชาการ

ปละ 3 ครั้ง

-

ผูอํานวยการกอง
ประสานงาน
กิจการนักศึกษา วิทยาเขต มหาวิทยาลั ยมหิดลคู
ปตตานี
MOU และสภา
อุตสาหกรรม เครือขาย
การสรางสุขภาวะ
องคกร

หมายเหตุ

ตามแผนงานของ ขออนุมัติใชเปน
หนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีพิเศษเปน
ครั้ง ๆ ไป

ผูรับผิดชอบ

5 อบรมหลักสูตรที่
มอบหมายใหทีมงานดาน ทีมงานวิชาการ
สําคัญและเกี่ยวของกับ วิชาการเขารวมอบรม
Happy Workplace: หลักสูตรตาง ๆ ที่สําคัญ
Happy 8 Menu
และเกี่ยวของกับแนวคิด
- นักสรางสุของคกร Happy Workplace:
- MapHR
Happy 8 Menu
- ผูจัดการสรางสุข
- อื่นๆ
6 ถายทอดองคความรู ดําเนินการจัดอบรมให
บุคลากรทุกคน
เกี่ยวกับองคกรแหง ความรู พื้นฐานที่ สําคัญ
ความสุข (สุธีรา
เกี่ยวกับองคกรแหง
โกมลมาลัย และ
ความสุข เชน
ปทมา มูฮิตาป.
- แนวคิดและวิธีการ
16-18 มกราคม
สรางองคกรแหง
2557)
ความสุข
- การจัดความสุขของ
บุคลากรดวยเครื่องมือ
Happinometer

การดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ลําดับ
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กิจกรรม

การดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

- การจัดการความสุข
องคกรดวยเครื่องมือ
Happy Workplace
Index
- การใชกระบวนการสราง
สุขในองคกรดวย MapHR
- ประสบการณสรางสุขใน
องคกร
- กลวิธีในการสรางสุข
7 เรียนรูและใชแบบ
- ดําเนินการอบรมและ บุคลากรทุกคน
สํารวจ Happinometer เรียนรูการใชเครื่องมือ
(ศิรินันท กิตติสุขสถิต แบบสํารวจความสุข
และคณะ. 2555)
Happinometer
- สํารวจความสุขของ
บุคลากรเปนรายบุคคล
- วิ เคราะห ผลการสํารวจ
- รายงานผล

ลําดับ

ทุก 6 เดือน

-

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

คณะกรรมการขับเคลื่ อน
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี
สูการเปนองคกรแหง
ความสุข

ผูรับผิดชอบ

ทําความเขาใจและให
บุคลากรประเมิน
ความสุขของตนเองตาม
ความเปนจริง

หมายเหตุ

สงขลานครินทร
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กิจกรรม

การดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

8 รวมศึกษาและคิด
- ดําเนินการอบรมและ บุคลากรทุกคน
วิเคราะหองคกรผาน เรียนรูการใชเครื่องมือ
เครื่องมือ Happy
Happy Workplace
Workplace Index
Index
(สํานักงานกองทุน
- วิเคราะหผลการ
สนับสนุนการสราง
สํารวจองคกรโดยใช
เสริมสุขภาพ (สสส.), เครื่องมือ Happy
2555)
Workplace Index
- รายงานผลการวิ เคราะห
- นําผลการวิ เคราะหสู การ
ขับเคลื่ อนกิจกรรม

ลําดับ
ปละ 1 ครั้ง

-

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

หมายเหตุ

- ทีมงานวิชาการ
- ควรดําเนินการตั้ งแต
- คณะกรรมการ
ระยะเริ่มตนคูกับการ
ขับเคลื่อนกองกิจการ
สํารวจ Happinoนักศึกษา วิทยาเขต
meter ครั้งแรก
ปตตานีสูการเปนองคกร - มอบหมายใหตัวแทน
แหงความสุข
บุคลากรแบงสวนกัน
รับผิดชอบศึกษาและ
ถายทอดเพื่อการมี
สวนรวมในกระบวน
การตางๆ
- แบงกลุมการ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู
เพื่อคิดวิเคราะห
กิ จกรรม

ผูรับผิดชอบ
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กิจกรรม

การดําเนินการ

9 วาดภาพฝนองคกร - ดําเนินการอบรม
โดยใชกระบวนการ
ความสําคัญของ
สรางเสริมองคกร
ภาพฝนองคกรแหง
แหงความสุขดวย
ความสุข
MapHR (สํานักงาน - ดําเนินการจั ดทํา
กองทุนสนับสนุน
ภาพฝนองคกร
การสรางเสริมสุขภาพ แหงความสุข
(สสส.), 2556)
- ประมวลภาพฝน
ขององคกรออกมา
เปนวัฒนธรรม
องคกรแหงความสุข
10 สื่อสารประชาสัมพันธ ใชการสื่ อสารผาน
ภาพฝนองคกร/
ชองทางตาง ๆ เชน
วัฒนธรรมองคกรแหง โลโก โปสเตอร
ความสุข
ขาวสาร บอรด
นิทรรศการ ปาย
ประชาสัมพันธ มาสคอต

ลําดับ
ปละ 1 ครั้ง

ขออนุมัติใชเปน
กรณีพิเศษเปน
ครั้งๆ ไป

-

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

- บุคลากรทุกคน ทุกเดือน
- บุคลากรภายนอก
องคกร

บุคลากรทุกคน

กลุมเปาหมาย

หมายเหตุ

คณะกรรมการขับเคลื่ อน
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี
สูการเปนองคกรแหง
ความสุข

ใชการสื่ อสารทุก
ชองทางอยางตอเนื่อง
ทั้ งภายในและภายนอก
องคกร

- ทีมงานวิชาการ
- ใชเทคนิ คสุขเสวนา
- คณะกรรมการขับเคลื่ อน - ใชกระบวนการมี
กองกิจการนักศึกษา
สวนรวม/กระบวน
วิทยาเขตปตตานี
การระดมความคิ ดเห็ น
สูการเปนองคกรแหง
แลกเปลี่ยนครบ
ความสุข
ทุกคนในองคกร

ผูรับผิดชอบ
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กิจกรรม

การดําเนินการ

กลุมเปาหมาย
ปละ 1 ครั้ง

13 ศึกษาดูงาน

จัดอบรม/ดูงานใหแก
บุคลากรในองคกร

บุคลากรทุกคน

ปละ 2 ครั้ง

ขออนุมัติใชเปน
กรณีพิเศษเปน
ครั้ง ๆ ไป

ตามที่ไดรับ
จัดสรรของ
กิ จกรรมเดิ ม

-

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

12 ดําเนิ นการกิจกรรม/ ดําเนิ นกิ จกรรม/โครงการ บุคลากรผู สนใจและ ตามแผนที่ กําหนด
โครงการตามแผนงาน ตามแผนงานองคกรแหง ผูรับบริการที่เกี่ยว
ความสุขที่กําหนดไว
ของ

11 จั ดทําแผนงานกิ จกรรม ดําเนินการจั ดทําแผนงาน บุคลากรทุกคน
/โครงการองคกร
กิจกรรมแหงความสุข
แหงความสุข

ลําดับ

หมายเหตุ

โดยใชขอมูลจากผลการ
สํารวจ
- Happinometer
- Happy Workplace
Index
- ปฏิทินองคกร
- ผลการ SWOT
องคกร
- อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทีมงานของแตละกิจกรรม/ ตามความสนใจ
โครงการ
ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
และใหกลมกลืนเปน
เนื้อเดียวกับภาระงาน
เดิมที่มีอยู
คณะกรรมการขับเคลื่ อน เฉพาะคาใชจายที่จําเปน
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี สูการเปน
องคกรแหงความสุข

คณะกรรมการขับเคลื่ อน
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานีสูการ
เปนองคกรแหงความสุข

ผูรับผิดชอบ
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กิจกรรม

การดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

15 รายงานผลการ
ดําเนิ นการ

-

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ขออนุมัติใชเปน
กรณีพิเศษเปน
ครั้งๆ ไป

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

ใหมีการใชกระบวนการ ผูบริหารองคกรและ - ทุกครั้งที่เขารวมการ
บันทึกและรายงานผลอยาง บุคลากร
อบรมศึกษาดูงาน
เปนระบบรายงานตอ
- ทุกครั้งทีม่ ีการประชุม
ผูบริหารสูงสุดขององคกร
- ทุกครั้งที่สิ้นสุด
และสูบุคลากรทั่วทั้งองคกร
กิจกรรม/โครงการ

14 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ ประสานงานมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกคน
เครือขายที่เกี่ยวของ มหิดลคู MOU และสภา
อุตสาหกรรม เครือขาย
การสรางสุขภาวะองคกร
เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความรูและประสบการณ
การทํางานดานองคกรแหง
ความสุข

ลําดับ

หมายเหตุ

ประสานงาน
มหาวิ ทยาลัยมหิดล
คู MOU และสภา
อุตสาหกรรมเครือขาย
การสรางสุขภาวะ
องคกร โดยประหยัด
งบประมาณจากการ
เขารวมโครงการที่
เครือขายดําเนินการ
ตามแผนงานอยู แลว
- ทีมวิชาการ
- ทีมงานของแตละ
- คณะกรรมการขับเคลื่ อน กิจกรรม/โครงการ
กองกิจการนักศึกษา
นอกจากจั ดทํา
วิทยาเขตปตตานี
รายงานเสนอตาม
สูการเปนองคกรแหง
ลําดับขั้นแลวตอง
ความสุข
นําเขาที่ประชุม
ประจําเดือนของ
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี
เพื่ อใหมีการสื่ อสาร
ทั่วทั้งองคกร

- คณะกรรมการขับเคลื่อน
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี
สูการเปนองคกรแหง
ความสุข
- ทีมงานวิชาการ

ผูรับผิดชอบ
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18 ขยายแนวคิดสู
องคกรอื่ นๆ

จัดกิจกรรมโครงการ
ขยายแนวความคิดสู
สั งคม

-

- บุคลากรภายนอก อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามที่ไดรับ
- นักศึกษา
จั ดสรร

ผูใชบริการหนางาน ปละ 1 ครั้ง

-

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

สํารวจความพึงพอใจ
จากผูใชบริการ

กลุมเปาหมาย

17 ประเมิ นความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

การดําเนินการ

ดําเนิ นการจั ดการความรู - บุคลากรทุกคน อยางนองปละ 1 เรื่อง
เกี่ ยวกับการดําเนินการ - บุคลากรภายนอก
ขับเคลื่อนครอบครัว
องคกร
กองกิจฯ สูองคกรแหง
ความสุข

กิจกรรม

16 จั ดการความรู

ลําดับ

คณะกรรมการ
รับผิดชอบภารกิจ
ตามตัวบงชี้ดาน
กิจการนักศึกษาของ
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี
- หนวยพยาบาล
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี
- ทีมงานวิชาการ

บุคลากรหลักที่
รับผิดชอบงาน
วิชาการหรืออื่ นๆ

ผูรับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับภาระงาน
ดานสุขภาพจิตชุมชน

จัดทําเพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานและ
เผยแพรประชาสัมพันธ
เปนองคกรตนแบบของ
การสรางองคกรแหง
ความสุขในมหาวิทยาลัย
เชน Story Telling
บันทึกการเดินทาง...
ครอบครัวกองกิจฯ สู
องคกรแหงความสุข
(สุธีรา โกมลมาลัย,
2558)
รับฟงเสียงสะทอน
จากผูใชบริการทั้ง
แบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ

หมายเหตุ

การประเมินทบทวนผลการดําเนินการ (Assessment & Review)
กองกิจการนักศึกษา วิ ทยาเขตปตตานี มีการประเมิ นผลทบทวนผลการดําเนินงาน โดยการประเมินผลการ
ดําเนินการทัง้ เปนทางการและไมเปนทางการดังนี้
1. การประเมินผลอยางเปนทางการ โดยใชการประชุมของคณะกรรมการองคกรแหงความสุขติดตามประเมินผล
ไดกําหนดไวตามเปาประสงคขององคกร และตามแผนงานกิจกรรม/โครงการองคกรแหงความสุขและตามรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน
2. การประเมินผลอยางไมเปนทางการ โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของผูรับบริการ เสียงตอบรับจากบุคคล
ภายนอก โดยนําผลเขาสูที่ประชุมของคณะกรรมการองคกรแหงความสุขมาทบทวนปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุตาม
เปาประสงคและแผนงานทีก่ ําหนดไว
แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพอยางตอเนื่ องในอนาคต
จากการทีก่ องกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี ไดดําเนินการและไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงาน
ตามโครงการเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานองคกรภาครัฐ “Show and Share : PSU Happy Station ครั้งที่ 1 ณ
วิทยาเขตหาดใหญ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกตางและโดดเดนจากหนวยงาน
องคกรอืน่ ดังนี้
- บูธนิทรรศการ “บันทึกการเดินทางครอบครัวกองกิจฯ สูองคกรแหงความสุข” ซึ่งเนื้อหาถูกเรียบเรียงใหเห็น
เปนเชิงระบบกระบวนการขับเคลือ่ นองคกรแหงความสุขของกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี
- ฉายภาพความโดดเดนการคืนความสุขสูสังคม โดยมีความทาทายของการกาวสูองคกรตนแบบแหงความสุข
และรวมเปนกําลังใจขายภาพฝนสูองคกรอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สําคัญคือการขายภาพฝนสูสังคม
นักศึกษาตามบทบาทความรับผิดชอบขององคกร
- มีกิจกรรมการใชสื่อสรางสรรคแสดงถึงการใหความสําคัญเรื่องความสุขเปนเรื่องที่ตองมีกลไกในการสื่อสาร
“สารความสุข” จากคนหนึง่ ไปสูค นหนึ่ง จากหนวยหนึ่งไปสูอ ีกหนวยหนึ่ง อันจะเรียงรอยถักทอเปนเครือขายโยงใยความสุข
ในสังคมอยางงดงาม
ดังนั้นเพื่อความตอเนื่อง (Continuity) อันเปนหัวใจหลักอีกประการหนึ่งขององคกรแหงความสุข ซึ่งจะทําให
ครอบครัวกองกิจฯ เปนองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน การขับเคลื่อนขององคกรคงตองมีความทาทายตอการเคลื่อนไหว
ที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน ไมวาดานงบประมาณ ดานการบริหาร ดานสังคม AEC และอื่นๆ โดยเชื่อมตอกับผลงานการ
ขับเคลือ่ นเดิมตอยอดใหแข็งแกรง โดยเฉพาะการมุง เนนในประเด็นสําคัญไดแก
- การสรางบรรยากาศองคการแหงความสุขทัง้ เชิงกายภาพและเชิงคุณภาพภายในคนใหเกิดเปนรูปธรรม
- การสือ่ สารสรางความสุข
- การขยายแนวคิด Happy 8 Menu สูนักศึกษา เพื่อเปนทักษะชีวิตประยุกตใชในการบริหารตนเองสูความ
สําเร็จ
- การสรางสรรคความสุขสูส งั คม
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จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
1. ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเปาประสงคขององคกรได
- มีวฒ
ั นธรรมองคกรแหงความสุข
- มีภาพลักษณองคกรแหงความสุข
- มีอดุ มการณการทํางานในทิศทางเดียวกัน
- มีการใหบริการทีป่ ระทับใจ
2. ผลการดําเนินการเปนกระบวนการที่ชัดเจนขับเคลื่อนอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม ไดรับการยอมรับทั้ง
จากภายในองคกรและนอกองคกร
3. การใชหลักการหัวใจของ Happy Workplace อางอิงจากการเสวนาสมาชิกเครือขายการจัดการความรู
ระหวางหมาวิทยาลัย UKM ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2557 ในการดําเนินการ ไดแก
- เนนบุคลากรเปนสําคัญ (Personal Center)
- เนนการมีสวนรวมและยอมรับรวมกัน (Participation and Agreeing)
- สอดคลองกับวิถีชีวิต (Harmonize life Style)
- มีความตอเนื่อง (Continuity)
กลยุทธ หรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
1. การคนพบปญหาทีแ่ ทจริงขององคกรตัง้ แตเริม่ ตน
2. การสรางการมีสว นรวมและการไววางใจกันและกันของบุคลากร
3. ผูบ ริหารใหความสําคัญประกาศเปนนโยบายขององคกรสูก ารยอมรับรวมกัน
4. การดําเนินการโดยใชหลักการทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข
และมีความนาเชือ่ ถือ
5. การสือ่ สารประชาสัมพันธอยางทัว่ ถึงทัง้ ภายในและภายนอกองคกร
6. การดําเนินการอยางตอเนือ่ งเปนรูปธรรมสูค วามยัง่ ยืน
ผลการดําเนินงาน (Result)/เปรียบเทียบ 3 ปและ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
ผลการใชกระบวนการขับเคลื่ อนองคกรแหงความสุขในองค กรขนาดเล็กดวยแนวคิด Happy Workplace:
Happy 8 Menu เปรียบเทียบ 3 ปการศึกษา 2554–2556 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการใชกระบวนการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขในองคกรขนาดเล็กดวยแนวคิด Happy Workplace:
Happy 8 Menu
รายการ

เปาหมาย

1. จํานวนวัฒนธรรมองคกรแหงความสุข
1 (รูปแบบ)
2. จํานวนภาพลักษณองคกรแหงความสุข
2 (กิจกรรม/โครงการ)
3. รอยละความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานรวมกันของบุคลากรในองคกร 75 (รอยละ)
4. รอยละการใหบริการที่ประทับใจ
75 (รอยละ)

ปการศึกษา
2554 2555 2556
1
72

1
75
82

1
4
90
80.4

ในแตละรายการมีรายละเอียด ดังนี้
1. จํานวนรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรแหงความสุขในการปฏิบัติงาน
กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี ไดใชกระบวนการสรางสุขในองคกรตามแนวคิด Happy Workplace:
Happy 8 Menu ดวยการประยุกตใชเครื่องมือ MapHR ซึ่งมีจุดเดนขั้นตนคือ การวาดภาพฝนขององคกร ภายใต
กลวิธที ี่สําคัญคือ “การสานเสวนา” หรือ “สุขเสวนา” ซึ่งเปนการหยุดทบทวนตนเอง การสื่อสารดวยความไววางใจซึง่ กัน
และกัน การระดมความคิดเห็นในการวาดภาพฝนขององคกร ซึ่งถือวาเปนกาวหนึ่งที่สําคัญของการตอบโจทยคําถามที่วา
ตองการเห็น “กองกิจฯ แหงความสุขเปนอยางไร? คุณลักษณะคนของกองกิจฯ เปนอยางไร?” ไดอยางตรงประเด็น
คมชัดลึ กทั นตอการเปลี่ ยนแปลงและมีความท าทาย จนได มาซึ่ งคําตอบเป นภาพฝนขององค กรสู การสรางรู ปแบบ
วัฒนธรรมองคกรครอบครัวกองกิจฯ ปการศึกษา 2556 ที่วา “เปนครอบครัวเดียวกัน มอบความรัก สรางความสุขให
สังคม ดํารงไวซึ่งความยุติธรรม” และคนของกองกิจฯ ในภาพรวมควรมีลักษณะ “คิดบวก รูหนาที่ มีจิตอาสา มุงมั่น
พัฒนา” โดยมีสัญลักษณวัฒนธรรมองคกรแหงความสุขของกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี เพื่อการสื่อสาร
อยางทัว่ ถึงภายในองคกรและขยายผลสูก ารสือ่ สารภายนอกองคกรเปนเชิงสัญลักษณดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สัญลักษณวัฒนธรรมองคกรแหงความสุขของกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี
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เมื่อเทียบเคียงกับหน วยงานอื่นๆ ภายในวิทยาเขต หรื อภาพรวมของมหาวิ ทยาลั ย พบวาหน วยงานอื่นๆ
ยังไมมีความเดนชัดในการสรางรูปแบบวัฒนธรรมองคกรแหงความสุขใหเกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดเพื่อสงเสริมภาพลักษณองคกรแหงความสุข
การกําหนดภาพลักษณขององคกรแหงความสุขของครอบครัวกองกิจฯ อยางเปนรูปธรรม ถูกกําหนดขึ้นใน
รูปแบบกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบรรลุเปาหมายของการสรางสัญลักษณแหงวัฒนธรรมองคกรแหงความสุข การสราง
บรรยากาศองคกรแหงความสุข และการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับเครือขายองคกรแหงความสุขในระยะแรก
ปการศึกษา 2554–2555 พบวา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานีสามารถทําไดเพียงการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่เปนลักษณะของกิจกรรม/โครงการแบบผูบริหารสั่งการใหกับบุคลากรโดยคิดไปวาจะเปนกิจกรรม/โครงการที่สราง
ความสุขใหกับบุคลากรได แทจริงพบวากิจกรรม/โครงการดังกลาวขาดซึ่งกระบวนการมีสวนรวม ไมตอบสนองอยาง
แทจริงของบุคลากรและไมสอดคลองตอวิถชี ีวติ ทีบ่ คุ ลากรเปนอยู
ตอมาในปการศึกษา 2556 เชื่อมตอปการศึกษา 2557 กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี ไดมีการ
ดําเนินการวางแผนงานอยางเปนระบบ โดยใหความสําคัญตอกระบวนการการมีสวนรวมของบุคลากรในการประชุมระดม
ความคิดเห็น ทั้งในภาพรวมขององคกรและตามกลุมความสนใจของแตละบุคคล เพื่อกําหนดรูปแบบแผนงานกิจกรรม/
โครงการตามหลั กการขั บเคลื่ อนองค กรสู องค กรแห งความสุ ข โดยใช ข อมู ลเชิ งประจั กษ รอบด านทั้ งจากข อมู ลของ
Happinometer Happy Workplace Index และอื่นๆ ทําใหมีเปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ตอบสนองความตองการ
อยางแทจริงของบุคลากร สอดคลองตอวิถีชีวิตที่บุคลากรเปนอยูและมีการแกไขปญหาอยางเปนปจจุบัน นําไปสูการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ ตอเนื่ องและยั่ งยืน เห็นไดจากแผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ Happy Workplace
กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี ในระยะเวลา 12 เดือน ไดจํานวนภาพลักษณหรือกิจกรรม/โครงการเกินความ
คาดหมายครบทุกดานที่กําหนด จํานวน 21 กิจกรรม/โครงการ ดังตารางที่ 3 และจากการดําเนินการตามกิจกรรม/
โครงการดังกลาวขางตน พบวาผลสํารวจความสุขดวยตนเองผานเครื่องมือ Happinometer มีแนวโนมคาเฉลี่ยของ
ความสุขทั้ง 8 ดาน (Happy 8 Menu) เพิ่มสูงขึ้นดังตารางที่ 4
เมือ่ เทียบเคียงกับหนวยงานอืน่ ๆ ภายในวิทยาเขตหรือภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการใชเครือ่ งมือ Happinometer พบความแตกตางดังนี้
ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอ 2
การดําเนินการความรวมมือตองมีการเก็บขอมูลดวยแบบสํารวจความสุขดวยตนเอง (Happinometer) จํานวน 2 รอบ
รอบแรกในชวงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม 2556 และรอบสอง ระหวางเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม 2557 พบวา
หนวยงานอื่นๆ หรือในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไดมกี ารดําเนินการเพียง 1 รอบการสํารวจเทานัน้ และมีบคุ ลากรเขารวม
เปนจํานวนนอยมาก เมือ่ เทียบกับจํานวนบุคลกรทัง้ หมด เชน
- ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มีจาํ นวนผูเ ขารวม 1,694 คน
- สํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี
มีจาํ นวนผูเ ขารวม
68 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีจาํ นวนผูเ ขารวม
64 คน
- คณะพยาบาลศาสตร (วิทยาเขตปตตานี)
มีจาํ นวนผูเ ขารวม
15 คน
- คณะวิทยาการสือ่ สาร
มีจาํ นวนผูเ ขารวม
12 คน
- คณะรัฐศาสตร
มีจาํ นวนผูเ ขารวม
10 คน
- คณะศิลปกรรมศาสตร
มีจาํ นวนผูเ ขารวม
1 คน
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Happy
Happy
Happy
Happy

2 กิจกรรมทําบุญกองฯ



Happy Relax
Happy Heart
Happy Family
Happy Work life
5 ออมเงินเพื่ อพี่ เพื่ อนอง Happy Heart
Happy Money
6 เลี้ ยงส งบุคลากร
Happy Heart
Happy Work Life
Happy Relax
7 กิจกรรม 5ส
Happy Heart 
Happy Body

4 งานเลี้ยงขอบคุณ
บุคลากรป 57

3 กิจกรรมทัศนศึกษา

Happy Heart

1 กิจกรรมแฮปป
เบิรดเดย









 

 













































เดือน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58

Soul
Heart
Relax
Family 

ตอบสนองตอ
Happy

ลําดับ กิ จกรรม/โครงการ

15,000

21,000

งานบริหารฯ

คุณพัชรี
คุณรัตนา
งานบริหารฯ งานบริหารฯ

สมาชิก

35000 บาท มหาวิทยาลั ย งานบริหารฯ
203,500 บาท สวนตัว
งานบริหารฯ

งานบริหารฯ
งานแนะแนว
งานกิ จกรรม
งานบริ การฯ
งานบริหารฯ

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
แหล งที่ มา
500
บาท/ครั้ ง

ตารางที่ 3 แผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ Happy Workplace กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี ในระยะเวลา 12 เดือน
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16
17
18
19
20
21

Happy Heart











 


 

 




















































เดือน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58

Soul 
Heart
Society
Money 
Heart
Money

Happy Money
Happy Brain

Happy
Happy
Happy
Happy
Happy
Happy

ตอบสนองตอ
Happy

Happy Heart
Happy Brain
Happy Relax
ระบบพี่ เลี้ยงในที่ ทํางาน Happy Brain
เยี่ยมบานบุคลากร
Happy Family
The Change
Happy Body
มอบดวยรักสงตอดวยใจ Happy Heart
tell me more กองฯ Happy Brain
เสื้ อสําหรับใสไปปนัง Happy Heart 

10 ปลูกผักเสริมรายได
Happy Relax
11 หลาดนัดกองกิจ
12 อบรมแกนนําหนวย
พยาบาล
13 โครงการบริจาคโลหิต
Happy Society
14 2 บาทชวยนอง
15 หองสมุดกองฯ

9 นาทีทอง

8 กิ จกรรมร วมงาน
วันสงกรานต

ลําดับ กิ จกรรม/โครงการ

180/คน

26640 บาท

500 บาท
ตอ 1 นาที

คุณพงศกร
คุณทวีพงษ

คุ ณปรารถนา

คุณนันทิยา
คุ ณปรารถนา

คุณจรินทร

คุ ณปรารถนา

คุณเครื อมาส
คุณปยะพล
คุณรัตนา
คุณเครื อมาส
คุณอิทธิพล
กองกิ จฯ/ งานบริหารฯ
สวนตัว

สมาชิก

สมาชิก

งานบริหารฯ

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
แหล งที่ มา

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยความสุขทั้ง 8 ดาน กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานี
ครัง้ ที่ สุขภาพดี ผอนคลายดี น้ําใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝรดู ี สุขภาพเงินดี การงานดี คาเฉลี่ย
1
2
3

66.04
69.64
67.57

56.54
56.16
57.32

69.26
68.84
73.16

70.00
71.43
72.29

68.57
71.43
71.19

56.91 67.6
61.61 67.41
64.52 69.52

54.88
53.05
55.18

64.19
61.54
65.37

63.78
64.57
66.24

ซึง่ ไมสามารถนํามาเทียบเคียงพัฒนาการไดเนือ่ งจากจํานวนผูต อบแบบสํารวจความสุขดวยตนเอง (Happinometer) ของแตละหนวยงานมีไมครอบ รอยละ 100
ทั้งนี้ กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี ไดนําเครื่องมือ Happinometer มาใชทําการสํารวจประเมินผล
ความสุขของบุคลากรกอนการดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการองคกรแหงความสุขภายในองคกร โดยดําเนินการ
อยางตอเนื่องเปนระยะๆ ถึง 3 รอบ โดยมีบุคลากรเขารวมครบทั้งองคกร คิดเปนรอยละ 100 แสดงใหเห็นวาบุคลากร
ใหความสําคั ญต อกระบวนการมีส วนร วมในการขั บเคลื่ อนองคกรแหงความสุ ขทั่ วทั้ งองค กรและกองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานีใหความสําคัญตอการใชขอมูลเชิงประจักษจากผลของ Happinometer ในการวิเคราะหเพือ่ จัดกิจกรรม/
โครงการ ซึ่งตางจากบางหนวยงานที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขกอนการสํารวจประเมิน
ความสุขสวนบุคคลของบุคลากรในองคกร
3. รอยละของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานรวมกันของบุคลากร
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมของบุคลากรเปนการสะทอนถึงการมีอุดมการณในการทํางานในทิศทาง
เดียวกันของบุคลากรในองคกร พบวาเมือ่ กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานีไดนําแนวคิดองคกรแหงความสุข (Happy
Workplace) และดําเนินการวัดผลสุขภาวะองคกรโดยการใชเครื่องมือ Happy Workplace Index เปนเครื่องมือวัด
ความสุขระดับองคกร โดยกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปตตานี ไดนําเครื่องมือนี้มาใชทั้งกอนและหลังการดําเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการองคกรแหงความสุขตามแนวคิด Happy Workplace: Happy 8 Menu พบวาผลการ
ดําเนินการมีแนวโนมพัฒนาองคกรแหงความสุขไปในทิศทางทีด่ ีขนึ้ มาก โดยมีคาดัชนีสุขภาวะองคกรรวมเพิ่มขึน้ จากรอยละ
52.03 เปนรอยละ 66.90 แปลผลไดวาการตรวจสอบวัดความสุขระดับองคกรสะทอนใหเห็นวาปจจัยการสรางสุขโดย
ภาพรวมในองคกรนี้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “ยังไมมีอะไรแนนอน” สู “กําลังกาวหนา” และที่สําคัญพบวาผลคาดัชนี
สุขภาวะองคกรในมิติที่ 5 สุขดวยผลลัพธองคกร ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญของการสรางองคกรสุขภาวะเพิ่มขึน้ อยางชัดเจน
เปนรูปธรรมจากรอยละ 68.75 เปน 81.26 แปลผลไดวาการตรวจสอบวัดความสุขระดับองคกรสะทอนใหเห็นวาปจจัย
การสรางสุขโดยภาพรวมในองคกรนีม้ ีการเปลี่ยนแปลงจาก “กําลังกาวหนา” สู “นาอิจฉาทีส่ ุด” ดังตารางที่ 5
สอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม/โครงการของบุคลากรในกองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี ซึ่งมีคาเกินกวาคาที่กําหนดในเปาหมายอยางมาก โดยในภาพรวมสูงกวารอยละ 90 แทบทุกกิจกรรม/
โครงการ และบุคลากรใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม/โครงการเพิ่มขึ้นรอยละ 100 ยกเวนกรณีการติดภารกิจ
จําเปน
เมื่อเทียบเคียงกับหนวยงานอื่นๆ ภายในวิทยาเขตหรือภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบวายังไมมีการประยุกต
ใชเครื่องมือดังกลาว คือ Happy Workplace Index มาใชในการตรวจสอบวัดความสุขระดับองคกร
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาดัชนีสุขภาวะองคกรกอน–หลังการขับเคลือ่ นกองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี สูอ งคกรแหงความสุข
กอนการดําเนินการ
รอยละ ปจจัยการสรางสุข

หลังการดําเนินการ
รอยละ ปจจัยการสรางสุข

มิติที่ 1 สุขดวยการจัดการ
มิตทิ ี่ 2 สุขดวยบรรยากาศในที่ทํางาน
มิติที่ 3 สุขดวยกระบวนการสรางสุข
มิตทิ ี่ 4 สุขดวยสุขภาพกายและใจ
มิติที่ 5 สุขดวยผลลัพธองคกร

66.67
36.12
71.43
38.64
68.75

กําลังกาวหนา
ตองรีบแกไข
กําลังกาวหนา
ตองรีบแกไข
กําลังกาวหนา

100
47.23
64.29
61.37
81.26

นาอิจฉาทีส่ ดุ
ตองรีบแกไข
กําลังกาวหนา
กําลังกาวหนา
นาอิจฉาทีส่ ดุ

รวม

52.03

ยังไมมอี ะไรแนนอน

66.90

กําลังกาวหนา

คาดัชนีสุขภาวะองคกร

4. รอยละของความพึงพอใจของผูร ับบริการ
การขับเคลื่อนกองกิจฯ สูองคกรแหงความสุขอยางชัดเจนและเปนระบบทําใหรอยละความพึงพอใจของผูรับ
บริการกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานีในภาพรวมซึ่งวัดผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในปการ
ศึกษา 2554 ผลการประเมินไดรอยละ 72 เมื่อมีการใชกระบวนการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขอยางเขมแข็งและ
ตอเนือ่ งทําใหผลการประเมินมีคาสูงขึน้ จากเดิมและเกินกวาคาเปาหมายอยูใ นระดับมากกวารอยละ 80
ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ป จะเห็นไดวาผลการดําเนินการมีการพัฒนาอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ดูไดจากผล
การประเมินจากคณะกรรการประเมินคุณภาพภายใน ไดสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในวาควรพัฒนารูปแบบองคกร
แหงความสุขใหเปนรูปธรรมและเปนตนแบบใหหนวยงานอื่นๆ ไวในปการศึกษา 2554 ในปถัดมาเสนอแนะและทิศทาง
การพัฒนา สิ่งที่ตองพัฒนาเรงดวน 3 อันดับแรก อันดับที่ 1 คือ เรงพัฒนาและผลักดันกิจกรรม “องคกรแหงความสุข”
(Happy Workplace) ของกองกิจการนักศึกษาใหเปน Best Practices ในระดับมหาวิทยาลัย และชี้แนะทิศทางการ
พัฒนาสูความเปนเลิศคือ การเปนตนแบบของหนวยงานภายในวิทยาเขตปตตานีดานการสราง “องคกรแหงความสุข”
และระบุการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขของกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานีเปนจุดเดนขององคกรคือ องคกร
มีการทํางานเปนทีม เนื่องจากหัวหนาขององคกรมองเห็นปญหาขององคกรที่ไมสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได จึงได
มองหาเครื่องมือเพื่อมาสรางการทํางานเปนทีม ซึ่งก็คือเครื่องมือองคกรแหงความสุข และไดนํามาเริ่มใชภายในองคกร
ดวยการระดมความคิดของบุคลากรภายในองคกร และพัฒนาออกมาเปนวิสัยทัศนขององคกร มีการแตงตั้งคณะ
กรรมการเพื่อขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข โดยเริ่มจากกิจกรรมยอยและพัฒนาสูกิจกรรมหลัก มีการขับเคลื่อนองคกร
แหงความสุขอยางเปนรูปธรรม บุคลากรมีการทุมเทเสียสละมุงมั่นในการทํางาน มีความรักใครกลมเกลียวเสมือนหนึ่ง
คนในครอบครัว จากขอมูลดังกลาวนํามาสูการไดรับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยชนะเลิศทั้งประเภทบูทนิทรรศการดีเยี่ยม
และบู ทนิ ท รรศการในดวงใจ เป นที่ ยอมรั บของการเป นองค กรต น แบบแห งความสุ ขทั้ งในระดั บมหาวิ ทยาลั ยและ
เครือขายที่เกีย่ วของ

บทสรุป
หากคนคื อหั วใจสําคัญหลักขององคกร การคนหาคนในองคกรที่ ไม สามารถทํางานดวยตนเองไดและชวยให
คนเหลานั้นสามารถทํางานไดดวยตนเอง โดยมีคนอีกฟากหนึ่งขององคกรที่สามารถทํางานไดดวยตนเองอยางมีความสุข
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เปนผูร วมประสานพลังชวยเหลืออยางไมทอดทิง้ กันและกันความสุขจะเกิดขึน้ ในองคกรอยางแนนอน การสรางคนใหรวมกัน
เปน “องคกรแหงความสุข (Happy Workplace) จึงถือวาเปนกระบวนการพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปาหมายและ
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกรเพื่อใหองคกรมีความสามารถและพรอมตอการเปลีย่ นแปลงนําพาองคกร
ไปสูก ารเติบโตอยางยัง่ ยืน โดยมุง เนนหัวใจหลักของการดําเนินการทีส่ ําคัญคือ เนนบุคลากรเปนสําคัญ มีสวนรวม ยอมรับ
ไววางใจกันและกัน สอดคลองกับวิถีชีวิตและมีความตอเนื่อง โดยมีระบบงานประชาสัมพันธทําใหการสรางองคกรแหง
ความสุขแพรขยายพืน้ ที่ทั้งเชิงบุคคล ทัง้ เชิงองคกรจากคนจํานวนนอยสูคนจํานวนที่มากขึน้ จากหนวยงานเล็กๆ ขยับขยาย
สูอ งคกรทีใ่ หญกวาจนสูม หาวิทยาลัยแหงความสุข สูป ระเทศไทยมีความสุข สูป ระชาคมโลกมีความสุข ตามลําดับ
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นวัตกรรมหลอดเลือดจําลอง
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ผูร ว มโครงการ
ผูร ว มโครงการ

ที่ ปรึกษาโครงการ
ผูชวยศาสตราจารยปราณี พงศไพบูลย
(ผูช ว ยคณบดีฝา ยทรัพยากรการเรียนรู)
นางสาวจรรยา ชูจนั ทร
(หัวหนากลุม งานแผนงาน สารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา)
ขอมูลทั่วไป
วิสัยทัศน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนเลิศทางวิชาการการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออก มุง สูความเปนนานาชาติ
พันธกิจ
1. บมเพาะนักศึกษาใหเปนคนดี ใฝรู มีปญญา ทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล บูรณาการภูมปิ ญญาตะวันออก
บนพื้นฐานพหุวฒ
ั นธรรม เเละประโยชนเพือ่ นมนุษย
2. สรางองคความรูทางการพยาบาลเเบบองครวมที่มีวิจัยเปนฐานโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ เเละการทํานุบํารุงศิลปะเเละวัฒนธรรม
3. ประสานความรวมมือกับเครือขายระดับทองถิน่ ระดับชาติเเละนานาชาติ เพือ่ การพัฒนาวิชาชีพเเละสังคมโลก

หลักการและเหตุผล
ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล (NLRC) มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมอุปกรณ หุนฝกและสถานการณ
จําลองสําหรับนักศึกษาพยาบาลใหฝกทักษะทางการพยาบาลตามกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชาตางๆ เพื่อให
นักศึกษาพยาบาลไดฝกฝน เกิดความมั่นใจและมีทักษะที่ถูกตองกอนใหการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแกผูรับบริการ
ในโรงพยาบาล และชุมชนในรายวิชาภาคปฏิบัติตอไป สําหรับรายวิชาเทคนิคทางการพยาบาล เปนรายวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ตองเรียนรูทฤษฎีและฝกทักษะกิจกรรมพื้นฐานทางการพยาบาลตางๆ ที่ NLRC
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เชน การทําความสะอาดรางกาย การทําแผล การวัดสัญญาณชีพ การใหยา อยางไรก็ตาม มีบางทักษะการพยาบาล
ที่ตองอาศัยการฝกฝนอยางตอเนื่อง เชน การแทงหลอดเลือดดําเพื่อใชในการตรวจวินิจฉัย และหรือการรักษาและเปน
หัตถการพยาบาลสําคัญที่พบไดบอยในโรงพยาบาล ซึ่งหัตถการนี้ผูปฏิบัติจะตองมีการเตรียมอุปกรณ การเตรียมผูปวย
และมีความรูตําแหนงและวิธีการแทงหลอดเลือดดําเปนขั้นตอนและถูกตอง เพื่อใหผูรับบริการไดรบั การดูแลอยางถูกหลัก
วิชาการและรูสึกพึงพอใจกับการบริการดังกลาว ที่ผานมานักศึกษาพยาบาลไดรับการฝกทักษะการแทงหลอดเลือดดําใน
รายวิชานี้ที่ NLRC เพียง 3 ชั่วโมงตามที่กําหนดไวในรายวิชา ซึ่งจํานวนเวลาดังกลาวอาจไมเพียงพอกับความตองการ
ของนักศึกษาแตละคน และแมวาในชวงปที่ผา นมาคณะไดจัดใหมีศนู ยการเรียนรูด วยตนเองประจําหอพักนักศึกษาพยาบาล
แตยังพบวาชวงเวลาของการบริการไมคอยตรงกับเวลาที่นักศึกษาตองการฝก และอุปกรณที่มีอยู มีจํานวนจํา กัดเนื่ อง
จากราคาแพง (ประมาณ 5,000 บาทตอชิ้น) ทําใหไมเพียงพอใชกับจํานวนนักศึกษาที่มีจํานวน 170 คน สภาพการณ
ดังกล าวนี้ อาจสงผลกระทบตอความมั่ นใจในทักษะการแทงหลอดเลื อดดําของนักศึกษาเมื่ อขึ้ นฝกปฏิบัติและใหบริการ
โดยตรงกับผูรับบริการในโรงพยาบาล นักศึกษาเกิดความกลัว เครียดเมื่อตองกระทําการแทงหลอดเลือดดํา ทําใหมีการ
แทงหลอดเลือดดําไมตรงตําแหนง และผูร ับบริการอาจรูส กึ ไมพงึ พอใจหรือปฏิเสธการใหนกั ศึกษาทําหัตถการดังกลาวได
ศูนยการเรียนรูท างการพยาบาลเห็นความสําคัญและประโยชนของการใหนกั ศึกษาไดมโี อกาสฝกปฏิบตั ิดว ยตนเอง
ในกิจกรรมดังกลาวอยางทั่วถึง หัวหนาโครงการซึ่งเปนพยาบาลตําแหนงครูคลินิกที่ปฏิบัติงาน ณ NLRC จึงรวมกับ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจึงสนใจในการพัฒนานวัตกรรมหลอดเลือดจําลองเพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 ไดมีอุปกรณหลอดเลือด
จําลองนําไปใชในการฝกทักษะการแทงหลอดเลือดดําไดดวยตนเอง

วัตถุประสงคของโครงการ
เพือ่ พัฒนาหลอดเลือดจําลองใหนกั ศึกษาชัน้ ปที่ 2 ใชในการฝกทักษะการแทงหลอดเลือดดํา
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
มีสงิ่ ประดิษฐหลอดเลือดจําลอง จํานวน 5 ชิน้
แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
แผนงานระยะ 1 ป
ระยะที่ 1 การพัฒนาหลอดเลือดจําลอง ( กันยายน 2557 ถึง กรกฏาคม 2558)
งบประมาณ
คาวัสดุในการทําหลอดเลือดจําลอง 5 ชิ้นชิ้นละ 200 บาท รวม 1,000 บาท

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy)
คณะทํางานไดมีกระบวนการปฏิบัตงิ านคุณภาพเพือ่ พัฒนาหลอดเลือดจําลอง ทัง้ หมด 3 วงจร ดังนี้
วงจรที่ 1 หลอดเลือดจําลอง เลือดเทียม และแผนรอง
1) การวางแผน (Plan: P1) เนื่องจากที่ผานมาในรายวิชาเทคนิคการพยาบาล เจาหนาที่ NLRC ไดจัดเตรียม
หลอดเสนยางเแทนหลอดเลือดดําวางแนบกับหุนแขนเพื่อใหนักศึกษาแตละกลุมไดฝกปฏิบัติแทงหลอดเลือดดําขณะฝก
ปฏิบัติในหอง NLRC และจากการที่คณะฯ มีนโยบายใหเจาหนาที่ NLRC จัดอุปกรณที่จําเปนในการฝกทักษะตางๆ แก
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นักศึกษาเพื่อไดฝกปฏิบัติทักษะตางๆ ดวยตนเองนอกเวลาเรียน หัวหนาโครงการจึงไดจัดหาวัสดุที่มีอยูแลวใน NLRC
มาทําหลอดเลือดจําลอง เลือดเทียม และแผนรองหลอดเลือดจําลองแจกใหกบั นักศึกษา
2) การปฏิบัติ (Do: D1) หัวหนาโครงการจึงนําหลอดเสนยางใน NLRC ที่มีอยูมาตัดเปนเสนยาว แลวนําจุกมา
ปดหัวทายหลอดเสนยาง หลังจากนั้นนําสีผสมอาหารผสมน้ํามาทําเปนเลือดเทียมเพื่อใสในทอของเสนยาง และนํา
หลอดเลือดจําลองมาวางลงบนแผนฟวเจอรบอรด (ดังภาพ)

3) การติดตามตรวจสอบ (Check: C1) ใชกระบอกฉีดยาและเข็มเพื่อทดสอบวาสามารถดูดเลือดเทียมออกมา
จากหลอดเสนยางและฉีดสารน้ําเขาไปในสายยางไดดีหรือไม ผลพบวาสามารถดูดเลือดเทียมและฉีดสารน้ําได อีกทั้ง
ไมมีรอยรั่ วตรงจุ ดที่ ถอนเข็ มออก และจุกปดหั วทายเส นยางยังคงปดแนนดี เช นเดิม หลังจากนั้นผู พัฒนาหลอดเลือด
จําลองได นําสิ่ งประดิ ษฐ ดังกลาวเสนอในเวที ของโครงการพั ฒนางานของคณะพยาบาลศาสตร เมื่ อตุลาคม 2557
ผูท รงคุณวุฒไิ ดใหขอ คิดเห็นวาควรปรับใหมฐี านและผิวปกคลุมหลอดเลือดจําลองทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงกับความเปนจริง
4) การปรับปรุงแกไข (Act: A1) จัดทําฐานใหมั่นคงและผิวปกคลุมหลอดเลือดจําลองโดยใหมีลักษณะใกลเคียง
กับความเปนจริง
วงจรที่ 2 ทอนแขนและผิวปกคลุมหลอดเลือดจําลอง
1) การวางแผน (Plan: P2) จากขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางานและเจาหนาที่ NLRC ไดออกแบบและ
จัดหาวัสดุที่สามารถตัดและปรับแตงใหโคงเหมือนแขนของคนจริง เชน มีนิ้ว ขอมือ ขอพับและผิวปกคลุมหลอดเลือด
ตองมีลักษณะผายืดบางๆ และมีสีคลายผิวคน
2) การปฏิบัติ (Do: D2) นําโฟมมาตัดแตงใหมีสภาพคลายทอนแขนคนจริง พรอมฝงหลอดเลือดจําลองลงใน
รองโฟมใหแนนโดยวางเสนทางของหลอดเลือดใหเปนไปตามหลักกายวิภาค (Anatomy) หลังจากนั้นปดทับดวยถุงนอง
สีน้ําตาลสองชัน้ เพือ่ ปกคลุมหลอดเลือดดังกลาว
3) การติดตามตรวจสอบ (Check: C2) จากการตรวจสอบ พบวามีฐานมั่นคง ไมหักงาย และถุงนองเย็บปด
ปกคลุมคลายผิวหนัง พรอมทัง้ ไดนําเสนอผลงานดังกลาวในโครงการเวทีคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร ในเดือนมกราคม
2558 ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอคิดเห็นวาควรปรับปรุงในสวนของผิวหนังใหมีลักษณะเหมือนคนจริงมากขึ้น เนื่องจากถุงนอง
มีความโปรงบางและไมหนาพอเหมือนผิวหนัง ทําใหมองเห็นหลอดเลือดไดงายเกินความเปนจริง และเสนถุงนองฉีกขาด
งายเมือ่ ถอนเข็มฉีดออก
4) การปรับปรุงแกไข (Act: A2) ปรับผิวหนังและมีความหนาเพิ่มขึ้น
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วงจรที่ 3 ผิวหนังปกคลุม
1) การวางแผน (Plan: P3) คณะทํางานและทีมไดเชิญเจาหนาที่เทคโนโลยีทางการศึกษามารวมโครงการในการ
ออกแบบผิวหนั งใหหนาขึ้ น และสามารถคื นสภาพเดิ มไดภายหลังแทงหลอดเลือด โดยมีการปรึกษาผู เชี่ ยวชาญดาน
ยางพาราเกีย่ วกับทําแผนยางเพือ่ เปนผิวหนังปกคลุม
2) การปฏิบัติ (Do: D3) คณะทํางานนําน้ํายางพารามาผสมกับสีโปสเตอร ตากแดดใหแหง หลังจากนํามาปด
คลุมทอนแขนและหลอดเลือดจําลองเปนผิวหนังทัง้ หมด
3) การติ ดตามตรวจสอบ (Check: C3) นําหลอดเลื อดจําลองที่ มี ผิวหนั งปกคลุ มไปให ครู พยาบาลคลิ นิ ก
จํานวน 5 คนทดลองใช ซึ่งทุกทานใหขอคิดเห็นวาสามารถใชงานไดดีเหมือนจริง เพียงแตมีบางตําแหนงของเสนเลือด
จําลอง เชน ขอพับที่ขอมือที่เมื่อดูดเลือดออกมาไมดีหากวางในแนวราบ จึงควรมีหมอนหนุนเล็กๆ บริเวณขอมือ หรือ
ปรับบริเวณขอมือใหมีลกั ษณะเปนทางลาดลงมาเล็กนอย และปรับผิวหนังใหมีลกั ษณะสวยงาม
4) การปรับปรุงแกไข (Act: A3) ปรับบริเวณขอมือใหมีสวนเวาลงมากขึ้นและตกแตงใหสวยงามตอไป

การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment&Review)
จากการดําเนินการที่ผานมา ทางคณะทํางานไดประเมินทบทวนผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยการทดสอบ
ทุกขั้นตอนของการผลิตและรับฟงขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม การพัฒนาดังกลาว
พบว า ใช เวลาในการผลิ ตและออกแบบค อนข างนาน ทั้ งนี้ อาจเนื่ องจากที่ ผ านมาการผลิ ตดั งกล า วเกิ ดจากการใช
ประสบการณและการทําแบบลองผิดลองถูก ดังนั้นในคราวตอไปควรมีการพัฒนาโดยการเชิญผูเ กี่ยวของหรือผูเชีย่ วชาญ
จากสหสาขามารวมพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ตอยอดงานไดอยางกาวกระโดด
แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพอยางตอเนื่ องในอนาคต
เพือ่ ใหมกี ารพัฒนาหลอดเลือดจําลองอยางตอเนือ่ ง คณะทํางานจึงมีแผนการดําเนินการในอนาคต ดังนี้
1. เชิญผูเ กีย่ วของหรือผูเ ชีย่ วชาญจากสหสาขามารวมพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ตอยอดงาน
2. เชิญผูท รงคุณวุฒริ วมตรวจสอบความถูกตองของนวัตกรรมและใหขอคิดเห็นเพือ่ การพัฒนา
3. นําหลอดเลือดจําลองไปทดลองใชกบั ตัวแทนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และประเมินผล (ระยะที่ 2)
4. นําหลอดเลือดจําลองไปใชจริงกับนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 ทุกคน และประเมินผล (ระยะที่ 3)
5. นําหลอดเลือดจําลองไปใชจริงในการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร
6. จัดใหมกี ารจดอนุสทิ ธิบตั ร
7. พัฒนาเปนการวิจยั ในชัน้ เรียน
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จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
จุ ดแข็ งของนวั ตกรรมหลอดเลื อดจําลองชิ้ นนี้ คือ เปนการพัฒนานวัตกรรมโดยใชหลั กการบริ หารทรั พยากร
แบบบูรณาการ กลาวคือ การมีสวนรวมของบุคลากรผูมีความประสบการณเฉพาะดานรวมคิด รวมทําในการสรางสรรค
พัฒนางานภายใตการนําวัสดุธรรมชาติในภาคใต เชน น้ํายางพารา/วัสดุที่มอี ยูห รือเหลือใชในหนวยงานมาสรางนวัตกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ใกลเคียงของจริงและชวยลดตนทุนในการซือ้ วัสดุจากตางประเทศได
กลยุทธ หรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
1. ผูบ ริหารใหความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการสอน
2. คณะทํางานใหความรวมมือในการรวมคิด รวมทํา พัฒนานวัตกรรม
3. บุคลากรในหนวยงานมีความคิดเชิงสรางสรรคในการพัฒนา
ผลการดําเนินงาน (Result)/ (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
การพัฒนานวัตกรรมหลอดเลือดจําลองนี้ผลงานแรกในปที่ 1 ของการพัฒนาดานการเรียนการสอนโดยบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถผลิตชิ้นงานบรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่กําหนดไว คือ จํานวน 5 ชิ้น ซึ่งหลอดเลือดจําลอง
ดังกลาวไดผานการทดสอบขั้นตนจากครูพยาบาลคลินิก พบวามีประสิทธิภาพในการใชงานดี มีตนุทนการผลิตต่ํา กวา
หุนจําลองที่คณะซื้อใชอยูในปจจุบัน ซึ่งหลอดเลือดจําลองนี้นี้จะถูกนําไปพัฒนาตอเนื่องและทดลองใชในระยะที่ 2 และ
ที่ 3 ของปตอๆ ไป
บทสรุป
การฝกทักษะทางการพยาบาลโดยปฏิบั ติดวยตนเองเปนกิจกรรมการเรียนรู อย างตอเนื่ องที่ สําคั ญที่ นั กศึ กษา
พึงตองมีเพื่อใหเกิดความมั่ นใจในการปฏิบัติการพยาบาลใหแกผูรับบริการในโรงพยาบาลและชุมชนตอไป นวัตกรรม
หลอดเลือดจําลองเปนอุปกรณหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ไดในการฝกทักษะการพยาบาลในการ
แทงหลอดเลือดดําของผู รับบริการเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและหรือรักษา การพัฒนานวัตกรรมดังกลาวเกิดขึ้ นภายใต
การนําวัสดุธรรมชาติในภาคใตและสิ่งของที่มีใชหรื อเหลืออยู ในหนวยงานมาจัดทําอยางเป นระบบและเป นขั้ น ตอนโดย
อาศัยหลักวิชาการและประสบการณ ความคิดเชิงสรางสรางของบุคคลที่เกี่ยวของ พรอมกับการไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารทุกระดับ สงผลใหการพัฒนานวัตกรรมหลอดเลือดจําลองสามารถสรางสําเร็จได อยางไรก็ตาม หลอดเลือด
จําลองดังกลาวยังคงตองการการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาการพยาบาลตอไป
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