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คํานํา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยสํานักวิจัยและพัฒนา เริ่มจัดงานเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ไดสรางชื่อเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัยซึ่งแตละปมีจํานวนมาก เชน นักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นักวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ นักวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตลอดจนนักวิจัยที่นํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปนตน โดยสํานักวิจัยและพัฒนาไดจัดงานเชิดชูเกียรตินักวิจัยดังกลาวชื่อวา งาน “วันนักวิจัย
และนวัตกรรม ม.อ.” จัดครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2550 ตอมาในป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหรวมงาน “วันเชิดชู
ครูสงขลานครินทร” เปนงานประกาศเกียรติคุณครูดีเดนของคณะตางๆ ตลอดจนครูที่เปนที่รัก ศรัทธาของนักศึกษา
จัดโดยกองบริการการศึกษา และงาน “เวทีคุณภาพ” ซึ่งเปนงานการนําเสนอผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) ของคณะหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย จัดโดยสํานักประกันคุณภาพ ใหมาจัดในงานดังกลาวดวย โดยเปลี่ยน
ชื่องานเปน “งานวันแหงคุณคาสงขลานครินทร (A PSU DAY OF PRIDE)”
ในปนี้มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนวันที่มีการประกาศใชพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยในพระราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยใหรวมจัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยในชวงวันดังกลาว ในปนี้จึงไดรวมงานเชิดชูเกียรติบคุ ลากรดีเดนของกองการเจาหนาที่ และเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาตัวอยางของกองบริการนักศึกษาเพิ่มมาในงานดังกลาวดวย โดยใชชื่อวา “งานคุณคาสงขลานครินทร (PRIDE
OF PSU)”
ในสูจบิ ัตรนี้ไดรวบรวมผลงานตางๆ ทีน่ ักวิจยั อาจารย บุคลากร และนักศึกษาจากคณะ/หนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต ที่ไดมีสวนรวมสรางคุณคาใหกับมหาวิทยาลัย ในป 2558 เพื่อบันทึกใหเปนเกียรติประวัติ
และเปนฐานขอมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป
บรรณาธิการ
มีนาคม 2559
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กําหนดการจัดงาน

“คุณคาสงขลานครินทร ประจําป 2560”
(PRIDE OF PSU 2017)

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.00–16.30 น.
ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
………………………………………………

ภาคเชา
เวลา 08.00 - 09.00 น.
เวลา 09.00 - 09.10 น.
เวลา 09.10 - 09.15 น.

เวลา 09.15 - 09.20 น.

เวลา 09.20 - 10.10 น.

เวลา 10.10 - 11.10 น.

เวลา 11.10 - 12.00 น.

เวลา 12.00 - 13.00 น.
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ลงทะเบียน (รอบแรก)
ชมวีดทิ ศั นชดุ “คุณคาสงขลานครินทรภายใตรม พระบารมี”
กลาวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝา ยระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
กลาวเปดงาน
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พิธมี อบเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2557
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข”
หัวขอ “เรียนรูว ถิ ีพอเพือ่ กอประโยชนเพื่อนมนุษย”
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชิ ัยพัฒนา
พิธมี อบเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติคุณผูป ฏิบัตงิ านเปนเวลานาน
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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ภาคบาย
เวลา 12.00 - 12.15 น.

เวลา 13.00 - 16.30 น.

ลงทะเบียน (รอบที่สอง)
(ผูร ับโล/เกียรติบตั รภาคบาย สามารถลงทะเบียนไดตั้งแตรอบแรก
เวลา 08.00- 09.00 น.)
พิธีมอบโล/เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. รางวัลความเปนเลิศดานการวิจยั
- นักวิจยั ทีผ่ ลงานวิจัยไดรบั รางวัลระดับชาติ
- นักวิจยั ทีผ่ ลงานวิจยั ไดรบั รางวัลระดับนานาชาติ
- นักวิจยั ทีไ่ ดรับรางวัลจากการนําเสนอผลงานระดับชาติ
- นักวิจยั ทีไ่ ดรบั รางวัลจากการนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ
- นักวิจยั ทีผ่ ลงานไดรับการจดสิทธิบตั ร
- นักวิจยั ทีผ่ ลงานไดรบั การจดอนุสิทธิบตั ร
- นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน Keynote Speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- นักวิจัยทีม่ ีจํานวนผลงานตีพมิ พสงู สุด 20 อันดับแรก
จากฐานขอมูล Web of Science
- นักวิจัยดานสังคมศาสตรทมี่ จี ํานวนผลงานตีพมิ พสงู สุด 5 อันดับแรก
จากฐานขอมูล Web of Science
- นักวิจัยที่เปน Corresponding Author ทีม่ ีผลงานตีพิมพ
จากฐานขอมูล Web of Science ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป
- นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก
จากฐานขอมูล Web of Science
- นักวิจยั ทีผ่ ลงานวิจัยนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/นโยบาย/ชุมชน
2. บุคลากรดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. อาจารยตวั อยางและผลงานดีเดนระดับคณะ/หนวยงาน
4. อาจารยตวั อยางรุน ใหมระดับคณะ/หนวยงาน
5. อาจารยตวั อยางและผลงานดีเดนระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. อาจารยตวั อยางรุน ใหมระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
7. อาจารยทคี่ ณะไดคดั เลือกเปนอาจารยตวั อยางดานการเรียนการสอนของคณะ
8. อาจารยทไี่ ดรับการเสนอชือ่ โดยนักศึกษาในฐานะทีเ่ ปนทีร่ ัก ชืน่ ชม และศรัทธา
9. อาจารยทไี่ ดรบั การเสนอชือ่ โดยศิษยเกาในฐานะที่เปนทีร่ กั ชืน่ ชม และศรัทธา
10. รางวัลนักวิจยั ดีเดนคณะ/วิทยาลัย
11. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร
12. รางวัลผลงานวิจยั ทีม่ ีประโยชนตอชุมชน

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

|3

13.
14.
15.
16.
17.
18.
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รางวัลนักศึกษาตัวอยางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เครือขายวิจยั ดีเดน
อาจารยดเี ดนแหงชาติ
ผูป ระกอบการภายใตการบมเพาะวิสาหกิจดีเดน
บุคคลากรดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2016 PSU Researcher Grand Slam

วันแหงคุณคา

สงขลานคริ
น
ทร
A PSU DAY OF PRIDE 2017
ปาฐกถาพิเศษ
“ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข”
ครั้งที่ 4
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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
งานคุณคาสงขลานครินทร
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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
งานคุณคาสงขลานครินทร
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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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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
วัน เดือน ป สถานที่เกิด
26 สิงหาคม 2482 จังหวัดเพชรบุรี
อายุ
77 ป

การศึกษาในประเทศ
- ระดับมัธยมศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย
- วิทยาลัยการทัพบก รุนที่ 23
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 28
- ประกาศนียบัตร จากสมาคมสงเสริมกรรมการบรรษัทไทย
การศึกษาตางประเทศ
- Baccalaureate ทางปรัชญา มองเปลิเอ ฝรั่งเศส
- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ฝรัง่ เศส
- ปริญญาโททางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ฝรัง่ เศส
- ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ฝรัง่ เศส
- ประกาศนียบัตรการวางแผนเศรษฐกิจ IIAP สถาบันบริหารระหวางประเทศ ปารีส ฝรัง่ เศส
- ประกาศนียบัตรทางการพัฒนาเศรษฐกิจ EDI ธนาคารโลก วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
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ประวั ติการทํางาน
14 มิถุนายน 2531 – ปจจุบัน
21 กันยายน 2536 – 9 กุมภาพันธ 2542
1 ตุลาคม 2537 – 1 ธันวาคม 2539

22 มีนาคม 2539 – 21 มีนาคม 2543

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชิ ัยพัฒนา
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
วุฒิสมาชิก

เกียรติประวัติ
1. ไดรบั โลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอยางประจําป 2537” จากมูลนิธริ ัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2538
2. ไดรบั รางวัลผูบ ริหารราชการดีเดน ประจําป 2538 (ครุฑทองคํา) จากสมาคมขาราชการพลเรือน
เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2539
3. ไดรับโลรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลผูป ระพฤติปฎิบัติตนชอบดวยความซือ่ สัตยสุจริตจากสํานักงาน ป.ป.ป.
เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2540
4. ไดรับรางวัลบุคคลดีเดนของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 จากสํานักงานคณะกรรมการเอกลักษณ
ของชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543
5. ไดรับโลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ” ประจําป 2538 จากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2539
6. ไดรบั รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผูท ําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา สาขาสงเสริมการอนุรักษสงิ่ แวดลอม
ประจําป 2539 จากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2539
7. ไดรับรางวัลพอตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2549 จากงานวันพอแหงชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549
8. ไดรบั รางวัลมนุษยสัมพันธยอดเยีย่ มแหงป 2553 จากสมาคมมนุษยสัมพันธแหงประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
9. ไดรบั พระราชทานประกาศนียบัตรในฐานะผูท รงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยการทัพอากาศ
เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
10. ไดรับรางวัลนิยมไทย จากสมาคมนิยมไทย เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
11. ไดรับโลเกียรติคณ
ุ รางวัลบุคคลผูทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจําป 2558
จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
ปริญญากิตติมศักดิ์
1. ไดรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การวางแผนและพัฒนาชุมชน)
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539
2. ไดรบั พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาชุมชน)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2540
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3. ไดรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร)
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541
4. ไดรบั พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตร
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2541
5. ไดรบั พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2541
6. ไดรับปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมือ่ วันที่ 21พฤศจิกายน 2545
7. ไดรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสิง่ แวดลอม
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2548
8. ไดรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549
9. ไดรบั พระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2549
10. ไดรบั พระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2551
11. ไดรับปริญญาจิตวิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553
12. ไดรบั พระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2554
13. ไดรบั พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2556
14. ไดรบั พระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
15. ไดรับพระราชทานปริญญาศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558
16. ไดรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร
จากมหาวิทยาลัยพะเยา เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2560

เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน
พ.ศ. 2534 มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ. 2537 มหาปรมาภรณชา งเผือก
พ.ศ. 2541 เหรียญชัยมิตรภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พ.ศ. 2545 ปฐมจุลจอมเกลา
พ.ศ. 2548 Commandeur de l’ Ordre du Merite Agricole
พ.ศ. 2549 ปฐมดิเรกคุณาภรณ
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ภารกิจพิเศษ
1. ประธานมูลนิธอิ ทุ ยานสิง่ แวดลอมนานาชาติสิรนิ ธร
2. ประธานมูลนิธิขา วไทยในพระบรมราชูปถัมภ
3. ประธานมูลนิธคิ ืนชางสูธ รรมชาติ
4. ประธานมูลนิธอิ ุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ
5. ประธานกิตติมศักดิ์มลู นิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
6. ประธานทีป่ รึกษามูลนิธิการจัดการทรัพยากรอยางยัง่ ยืน
7. กรรมการผูจ ดั การมูลนิธมิ หามกุฎราชวิทยาลัย
8. กรรมการมูลนิธสิ วนหลวง ร.9
9. กรรมการมูลนิธแิ มฟา หลวง
10. กรรมการมูลนิธถิ นั ยรักษ
11. กรรมการมูลนิธพิ ัฒนาชีวติ ชนบท
12. กรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
13. อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
14. อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
15. อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
16. อดีตประธานมูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
17. อดีตประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18. ผูบรรยายพิเศษในสถาบันตางๆ อาทิ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.)
วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนกิจการ
พลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก สถาบันพระปกเกลา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(สํานักงาน ก.พ.)
ตําแหนงปจจุบัน
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชิ ัยพัฒนา
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รางวัล 2016 PSU Researcher Grand Slam นี้ มอบใหกับนักวิจัยหลักที่ไดรับการเชิดชูเกียรติในงานคุณคา
สงขลานครินทร 5 ปติดตอกัน (ป 2554-2558 หรือ 2555-2559) และไมเคยไดรับรางวัลนีม้ ากอนในประเภทตอไปนี้
1. นักวิจยั ทีไ่ ดรับรางวัลระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
2. นักวิจัยที่ไดรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (รางวัลอาจารยตัวอยางดานการวิจัย รางวัลผลงาน
ดีเดนสาขาการวิจยั รางวัลผลงานดีเดนสาขาการประดิษฐ รางวัลผลงานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชนตอชุมชน)
3. นักวิจยั ดีเดนของคณะ/วิทยาลัย
4. นักวิจัยที่มจี ํานวนผลงานตีพมิ พสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
5. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
6. นักวิจยั ทีผ่ ลงานไดรบั การจดทะเบียนสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล
7. นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก (Novel Finding)
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2016 PSU Researcher Grand Slam
รองศาสตราจารย กําพล ประทีปชัยกูร
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร
1. นักวิจยั ทีผ่ ลงานไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบตั ร ประจําป 2554
2. ไดรับรางวัลผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการประดิษฐ ประจําป 2555
3. นักวิจยั ทีผ่ ลงานไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบตั ร ประจําป 2555
4. ไดรับรางวัล Gold Prize สาขา Mechanics จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ งาน “Seoul International Invention Fair “SIIF 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
5. ไดรับรางวัลผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการวิจัย ประจําป 2556
6. ไดรั บรางวั ลสภาวิจั ยแหงชาติ: รางวั ลผลงานประดิษฐ คิดค น ประจําป 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ
(สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจยั )
7. ไดรับรางวัล Silver Prize จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน “43rd International Exhibition of
inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสและรางวัล Special Prize จากประเทศกาตาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
ภาควิชาเทคโนโลยีวสั ดุภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2555
2. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2555
3. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2556
4. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2556
5. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2557
6. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2557
7. นักวิจยั ดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2558
8. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2558
9. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2558
10. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2559
11. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2559
งานคุณคาสงขลานครินทร
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รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
1. นักวิจัยทีค่ นพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชวี ิตใหมของโลก (Novel Finding) ประจําป 2555
2. นักวิจัยดีเดนคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2556
3. นักวิจัยทีค่ นพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชวี ิตใหมของโลก (Novel Finding) ประจําป 2556
4. ไดรบั รางวัลทั่วไป ผลงานวิจยั ที่มีประโยชนตอ ชุมชน ประจําป 2556
5. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2556
6. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2557
7. นักวิจัยทีค่ นพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชวี ิตใหมของโลก (Novel Finding) ประจําป 2557
8. ไดรับรางวัลอาจารยตัวอยางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานการวิจัย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2557
9. ไดรับรางวัล Gold Medal จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ งาน The 64th Brussels Eureka: The
World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies (Brussels Innova 2015) ณ กรุงบรัสเซลส
ราชอาณาจักรเบลเยียม และรางวัล Special Prize: This is a Good Idea in 2015 จาก Taiwan Prominent
Inventor Association, ประเทศไตหวัน
10. ไดรับรางวัล Bronze Prize จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ งาน Seoul International Invention
Fair” (SIIF2015) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และรางวัล Special Prize: Certificate of Excellent Achievement
จาก Malaysian Association of Research Scientist (MARS), ประเทศมาเลเซีย
11. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2558
12. ไดรับรางวัล Gold Medal และรางวัล Special Prize จาก World Invention Intellectual Property
Association (WIIPA) จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ งาน 27th International Invention & Innovation
Exhibition 2016 (ITEX’16) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
13. ไดรับรางวัล Gold Medal จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ งาน “10th International Warsaw
Invention Show (IWIS 2016) รางวัล Special Award (On Stage) จาก Malaysian Research & Innovation
Society ประเทศมาเลเซีย และรางวัล Special Award จาก Taiwan International Invention Award Winners
Association ประเทศไตหวัน
14. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2559
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ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นักวิจัยดีเดนคณะทันตแพทยศาสตร ประจําป 2555
ไดรบั รางวัลยอดเยีย่ ม ผลงานวิจยั ที่มปี ระโยชนตอชุมชน ประจําป 2556
นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2557
นักวิจยั ทีผ่ ลงานไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบตั ร ประจําป 2558
นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2558
ไดรับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคม ประจําป 2559
นักวิจยั ทีผ่ ลงานไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบตั ร ประจําป 2559

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
คณะแพทยศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักวิจยั ทีผ่ ลงานไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบตั ร ประจําป 2555
นักวิจัยที่ผลงานไดรบั การจดทะเบียนอนุสิทธิบตั รประจําป 2556
นักวิจัยที่ผลงานไดรบั การจดทะเบียนอนุสิทธิบตั รประจําป 2557
ไดรับรางวัล International Early Career Physiologist Travel Award
นักวิจัยที่ผลงานไดรบั การจดทะเบียนอนุสิทธิบตั รประจําป 2558
ไดรับรางวัลชมเชย นักวิจัยทีใ่ ชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจําป 2559
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ดร.อนุกร ภูเรืองรัตน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวสั ดุ คณะวิทยาศาสตร
1. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2555
2. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2556
3. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2556
4. นักวิจัยที่มจี ํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2557
5. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2557
6. นักวิจัยที่มจี ํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2558
7. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2558
8. นักวิจยั ที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสงู สุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2559
9. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2559
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อาจารยดีเดนแหงชาติ
ประจําป 2559

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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อาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2559
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
หนวยงานทีม่ อบรางวัล
ทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)

ชือ่ งาน
การประชุมวิชาการประจําป ปอมท. พ.ศ. 2559
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559
ณ หองนันทา โรงแรม นงนุช การเดน รีสอรท จังหวัดชลบุรี
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับชาติ/นานาชาติ ประจําป 2559
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นักวิจยั ทีผ
่ ลงานวิจยั ไดรบั รางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2559
ระดับนานาชาติ
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
ชือ่ งาน
วัน/สถานที่
2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล

ชือ่ งาน
วัน/สถานที่

3. อาจารยทปี่ รึกษา
นักศึกษา

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
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ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
The DaSilva Award 2016
68th Annual Meeting of the Society for Biotechnology จาก
The Society of Biotechnology, Japan (SBJ)
28-30 กันยายน 2559 Toyama International Conference Center, Japan
รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กมลทิพย วิวฒ
ั นวงศา
ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร
คณะเภสัชศาสตร
In-situ nanoparticle forming systems containing synergistic combination of
natural compounds: curcumin/resveratro
1. Gold Medal จาก World Invention Intellectual Property Associations
(WIIPA)
2. Best Invention Award จาก Korea University Invention Association (KUIA),
Republic of Korea
2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE 2016)
9-11 ธันวาคม 2559 International Convention Center Kaohsiung (ICCK),
Kaohsiung, Taiwan
ดร.แหลมทอง ชืน่ ชม
นายณัฐนันท รัตนชือ่ สกุล
นางสาวอมลรดา สานิง
นางสาวรัชฎาพร เกื้อสุข
นายปยมิตร ทวมศรี
นางสาวหทัยชนก ชูเนตร
คณะวิทยาศาสตร
การเตรียมวัสดุคารบอนทีม่ สี ารแมเหล็กจากชานออยโดยกระบวนการไฮโดรเทอรมอล
คารบอไนเซชันทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ่ํา
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ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล

วัน/สถานที่

4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล

วัน/สถานที่
5. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล
วัน/สถานที่

2016 Kaohsiung International Invention and Design Expo (KIDE 2016)
1. Gold Medal จาก World Invention Intellectual Property Associations
(WIIPA)
2. Special Prize (On Stage) จาก Malaysian Research & Innovation Society
(MyRIS), Malaysia
9-11 ธันวาคม 2559 International Convention Center Kaohsiung (ICCK),
Kaohsiung, Taiwan
ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
1. ดร.วิสุทธิ์ แกวสกุล
2. พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิโ์ สภาคย
3. ดร.บงกช เศวตามร
นางสาวธีรรัตน เสงสุข
คณะวิทยาศาสตร
ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สําหรับงานพิสูจนหลักฐาน)
Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)
1. Silver Prize จาก Korea Invention Promotion Association; KIPA
2. Special Prize จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS),
Malaysia Seoul Invention 2016
1-4 ธันวาคม 2559 EXCO Hall, Seoul, Korea
รองศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
1. นางสาวจุฑาพร เกษร
2. Prof. Dr.Niamh NicDaeid
3. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
4. ดร.วัชรวดี ลิม่ สกุล
5. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริ ามัยกุล
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด
44th International Exhibition of Inventions of Geneva
1. Silver Medal จาก The World Intellectual Property Organization (WIPO)
2. Special Award จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers
13-17 เมษายน 2559 Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิส และองคกรทรัพยสนิ ทางปญญาแหงโลก
หรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization)
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6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล
วัน/สถานที่
7. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล

วัน/สถานที่
8. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล
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รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร
A topical solution for treatment of skin fungal infection made from
Rhinacanthus nasutus leaf extract obtained from green extraction method
27th International Invention, Innovation & Technology Exhibition 2016 (ITEX)
1. Gold Medal จาก ITEX, Malaysia
2. Special Prize จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)
12-14 พฤษภาคม 2559 Kualalumpur, Malaysia
รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
1. ผูชว ยศาสตราจารย ดร. ภก.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์
2. นางสาวพิรณ
ุ รัตน แซลมิ้
คณะเภสัชศาสตร
A nutraceutical for cancer prevention made from chamuangone extract
with rice bran oil
10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016)
1. Gold Medal จาก 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016)
2. Special Award (on Stage) จาก Malaysian Research & Innovation Society
ประเทศมาเลเซีย
3. Special Award จาก Taiwan International Invention Award Winners
Association ประเทศไตหวัน
10-12 ตุลาคม 2559 Warsaw, The Republic of Poland
รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
1. ดร.จุฑามาศ แกวมโน
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.สิรริ ัตน เกียรติปฐมชัย
3. นางสาวปรารถนา อัตตะมณี
4. นายปฐมพงศ วงษเลี้ยง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชีวภัณฑ Bacillus subtilis เพือ่ ผลิตผักไฮโดรโฟนิกสปลอดภัย
2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE 2016)
1. รางวัล Gold Medal Award จาก World Invention Intellectual Property
Associations (WIIPA)
2. รางวัล Best International Invention Award จาก
2016 Kaohsiung International Invention & Design EXPO, Taiwan
3. รางวัล Valuable Award จาก Highly Innovation Unique Foundation (HIUF),
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วัน/สถานที่

9. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล
วัน/สถานที่

Saudi Arabia
9-11 ธันวาคม 2559 International Convention Center Kaohsiung (ICCK),
Kaohsiung, Taiwan
ดร.พิพัฒน สรอยสุข
คณะวิทยาศาสตร
The 46th Annual Symposium of the North American Society for Bat Research
Spallanzani Award จาก North American Society for Bat Research (NASBR)
12-15 ตุลาคม 2559 San Antonio, Texas, USA

10. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Innovation Forum: Discovery, Protection, Commercialization
ไดรับการจัดอันดับใหอยูในกลุม Top 1% of Researchers for Most Cited
Documents, in the Field of Agricultural Sciences Highly Cited Researchers
2016
หนวยงานที่มอบรางวัล บริษทั Thomson Reuters ผูจ ัดทําฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Web of Science
วัน/สถานที่
25 สิงหาคม 2559 โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit กรุงเทพฯ

11. นักวิจยั
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล

วัน/สถานที่

12. นักวิจัย

ผูช วยศาสตราจารย นายแพทย วรวิทย วาณิชยสุวรรณ
1. รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล
2. รองศาสตราจารย เภสัชกร ดร.วิวัฒน พิชญากร
3. ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรีดา
4. ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
คณะแพทยศาสตร
นวัตกรรมการผลิตชุดอุปกรณรองรับสิง่ ขับถายจากทวารเทียมดวยยางพาราสกัดโปรตีน
44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016
1. Silver Medal จาก 44th International Exhibition and Invention of
Geneva 2016
2. Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA), Koria
13-17 เมษายน 2559 Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิส และองคกรทรัพยสนิ ทางปญญาแหงโลก
หรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization)
ผูชวยศาสตราจารย เถกิง วงศศริ ิโชติ
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หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล
วัน/สถานที่

13. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชือ่ งาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่
14. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ งาน
ชื่อประชุม
ไดรับรางวัล
วัน/สถานที่
15. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อประชุม
ไดรับรางวัล
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คณะวิทยาศาสตร
แอพพลิเคชัน่ ทดสอบการไดยนิ แบบพกพา
44th International Exhibition of Inventions of Geneva 2016
Silver Medal จาก 44th International Exhibition of Inventions of Geneva 2016
13-17 เมษายน 2559 Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิส และองคกรทรัพยสนิ ทางปญญาแหงโลก
หรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization)
อาจารยกษิดกิ์ ฤษณ ดําเกลีย้ ง
คณะวิทยาศาสตร
ระบบปองกันและเตือนอุบัตเิ หตุจากอาการละเมอเดิน โดยใชสมารชวอชและสมารทโฟน
44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016
Silver Medal จาก 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016
รัฐบาลสวิส และองคกรทรัพยสนิ ทางปญญาแหงโลก หรือ WIPO
(The World Intellectual Property Organization)
13-17 เมษายน 2559 Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงดี บูรณชัย
1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
นางสาวฝนทิพย มากเกลีย้ ง
คณะวิทยาศาสตร
ตัวดูดซับแมเหล็กขนาดเล็กชนิดใหมจากครัยโอเจล-ทอนาโนคารบอนทีม่ รี พู รุน
สําหรับการวิเคราะหพทาเลตเอสเทอรในตัวอยางอาหาร
Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)
Gold Prize จาก Korea Invention Promotion Association; KIPA
1-4 ธันวาคม 2559 EXCO Hall, Seoul, Republic of Korea
รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงดี บูรณชัย
2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
นางสาวชรินรัตน ศิรธิ รรม
คณะวิทยาศาสตร
คอลัมนราคาประหยัดสําหรับแยกและวิเคราะหสารพิษ
Seoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)
Bronze Prize จาก Korea Invention Promotion Association; KIPA
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วัน/สถานที่

1-4 ธันวาคม 2559 EXCO Hall, Seoul, Republic of Korea

ระดับชาติ
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
1. พันตํารวจเอก กฤษฎากร เชวงศักดิโ์ สภาคย
2. ดร.วิสุทธิ์ แกวสกุล
3. นางสาวธีรรัตน เสงสุก
4. ดร.บงกช เศวตามร
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สําหรับงานพิสูจนหลักฐาน)
ชือ่ งาน
Regional Science Park Innovation Day 2016 (RSP)
ไดรับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย – ผลิตภัณฑนวัตกรรม
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) รวมกับ อุทยานวิทยาศาสตรภูมภิ าค 3 แหง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
วัน/สถานที่
9-10 กรกฎาคม 2559 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

2. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
ชือ่ งาน

ผูช วยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว
คณะวิทยาศาสตร
จัดการอาหารสัตวน้ําโดยใชเทคโนโลยีของเอนไซมยอ ยอาหาร
รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหม ประจําป 2559
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 42
“ศาสตรแหงแผนดิน สูน วัตกรรม เพือ่ อนาคตที่ยงั่ ยืน”
หนวยงานที่มอบรางวัล มูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
วัน/สถานที่
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพราว

3. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
คณะแพทยศาสตร
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการตอบสนองในระบบไหลเวียนโลหิตระดับจุลภาคของ
สารเพิม่ น้ําเลือดทีเ่ ตรียมจากแปงมันสําปะหลังดิบ
ไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย นักวิจัยที่ใชสัตวเพือ่ งานทางวิทยาศาสตร รางวัล สพสว. (IAD Award)
ประจําป 2559
ชื่อประชุม
การเลี้ยงและใชสัตวเพือ่ งานทางวิทยาศาสตร และงานแสดงสินคา ครัง้ ที่ 5
หนวยงานที่มอบรางวัล สถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสัตวเพือ่ งานทางวิทยาศาสตร (สพสว.)
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วัน/สถานที่

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
27 กรกฎาคม 2559 โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ

4. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
ชือ่ งาน

ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Thailand Rubber Technologist 2016
The 3rd Global Rubber, Latex & Tire Expo (GRTE) 2016 and
1st Global Rubber Research Fair (GRRF) 2016
หนวยงานที่มอบรางวัล TechnoBiz and China United Rubber Corporation
วัน/สถานที่
9-11 มีนาคม 2559 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

5. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
คณะทันตแพทยศาสตร
การพัฒนาโปรไบโอติกสแลกโตแบซลัสพาราเคซี SD1 เพือ่ ใชปอ งกันฟนผุ:
ตนแบบการใชในสังคม
ไดรับรางวัล
รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคม ประจําป 2559
ชือ่ งาน
งานมอบรางวัล “วันนวัตกรรมแหงชาติ ประจําป 2559”
หนวยงานที่มอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
(สนช.) รวมกับมูลนิธิขา วไทยในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
วัน/สถานที่
5 ตุลาคม 2559 หองวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพราว กรุงเทพฯ

6. นักวิจยั
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
กิจกรรมการสงเสริมพัฒนานวัตกรรมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพือ่ ชุมชน
การจัดตัง้ กลุม เกษตรกรเพือ่ การพัฒนา
ไดรับรางวัล
รางวัลนวัตกรรมทองถิ่น ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 นักสงเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ชือ่ งาน
พลังทองถิน่ ไทยพัฒนาประเทศ “ไทยแลนด 4.0” เศรษฐกิจขับเคลือ่ นดวยนวัตกรรม
สูความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
หนวยงานที่มอบรางวัล มูลนิธเิ พือ่ สังคมไทย และสถาบันพัฒนาศักยภาพทองถิน่
วัน/สถานที่
30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนเบย ตําบลอาวนาง
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

7. นักวิจยั
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นักวิจัยรวม

1. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริ ามัยกุล
2. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
3. Prof. Dr.Niamh NicDaeid
หนวยงาน
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
ชือ่ ผลงาน
ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูก
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจยั แหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนประจําป 2559 รางวัลระดับดี
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
ชือ่ งาน
พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลนักวิจยั ดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจยั
รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559
ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2559
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
2-6 กุมภาพันธ 2559
8. นักวิจยั
นักวิจัยรวม

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชิตนนท บูรณชัย
1. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นักศึกษา
นายสาโรช ลีด่ ํารงวัฒนากุล
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ระบบออพติคอลโคฮีเรนทโทโมกราฟแบบมีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโครงสรางและ
ความเร็วในเวลาเดียวกัน
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559 รางวัลระดับดี
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
ชือ่ งาน
พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลนักวิจยั ดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจยั
รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559
ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2559
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2559 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

9. นักวิจยั
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ไดรับรางวัล

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
Prof. Dr.David H. Staelin
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตรระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอนั ดามัน
www.worldmeteology.com และโปรแกรมประยุกตเคลื่อนที่ WMApp ใหผล
การพยากรณอากาศความละเอียดสูงสําหรับเอเชียตะวันอออกเฉียงใตและยุโรป
คาประมาณหยาดน้ําฟาทัว่ โลกจากการสังเกตของดาวเทียม ผลการพยากรณพายุหมุน
เขตรอนสําหรับมหาสมุทรแปซิฟก เหนือดานตะวันตกและรายงานแผนดินไหวทัว่ โลก
รางวัลสภาวิจยั แหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คน ประจําป 2559 รางวัลระดับดีมาก

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

| 33

สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจยั
ชือ่ งาน
พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลนักวิจยั ดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจยั
รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559
ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2559
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2559 ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
10. นักวิจยั
นักวิจัยรวม

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงดี บูรณชัย
1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
นักศึกษา
นางสาวฝนทิพย มากเกลีย้ ง
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ตัวดูดซับแมเหล็กขนาดเล็กชนิดใหมจากครัยโอเจล-ทอนาโนคารบอนทีม่ รี พู รุน
สําหรับการวิเคราะหพทาเลตเอสเทอรในตัวอยางอาหาร
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559 รางวัลระดับดี
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
ชือ่ งาน
พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลนักวิจยั ดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจยั
รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559
ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2559
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2559 ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

11. นักวิจยั
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Ajinomoto Award นักวิจยั ดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร
(Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)
ประจําป 2559
ชือ่ งาน
Food Innovation Asia Conference 2016
หนวยงานที่มอบรางวัล มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ รวมกับ สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร
แหงประเทศไทย
วัน/สถานที่
16 มิถนุ ายน 2559 ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

12. นักวิจยั
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รองศาสตราจารย ดร.นันทกาญจน มุรศิต

งานคุณคาสงขลานครินทร
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หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ไดรับรางวัล
ชือ่ งาน
หนวยงานที่มอบรางวัล

วัน/สถานที่

คณะวิทยาศาสตร
การเคลือบผิววัสดุดว ยน้ํายากันน้ํายิง่ ยวด
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกระบวนการนวัตกรรม
Regional Science Park Innovation Day 2016 (RSP)
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) รวมกับ อุทยานวิทยาศาสตรภูมภิ าค 3 แหง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
9 ธันวาคม - 10 กรกฎาคม 2559 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

13. นักวิจยั
นักศึกษา

อาจารยสธุ น แซวอง
1. นายกชนัฐ วิศกุล
2. นางสาวลักษิกา โลหส วุ รรณ
3. นายธนพร หนูวิลยั
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ปารตลี้ ิงค
ไดรับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปรแกรม เพือ่ ความบันเทิง
ชือ่ งาน
งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 15
(Thailand IT Contest Festival 2016)
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
วัน/สถานที่
15-17 มีนาคม 2559 หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ

14. อาจารยทปี่ รึกษา
นักศึกษา

อาจารยธัชชัย เองฉวน
1. นายชูวงศ สีตะพงศ
2. นายเฉลิมชัย บัวชุม
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
แอปพลิเคชัน่ การบริจาคโลหิต
ไดรับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Mobile Application โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกตใชงานบนเครือขายสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรเคลือ่ นที่
ชือ่ งาน
งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 15
(Thailand IT Contest Festival 2016)
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
วัน/สถานที่
15-17 มีนาคม 2559 หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ

15. นักวิจยั

อาจารยสธุ น แซวอง

งานคุณคาสงขลานครินทร
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นักศึกษา

1. นายธีรภัทร สินทรัพย
2. นายธันวา หนูพลอย
3. นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
แฮชแท็กปรินทตงิ้
ไดรับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกตใชงานสําหรับลินกุ ซ
(Linux Desktop Application)
ชือ่ งาน
งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 15
(Thailand IT Contest Festival 2016)
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
วัน/สถานที่
15-17 มีนาคม 2559 หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ
16. นักวิจยั
นักศึกษา

อาจารยสธุ น แซวอง
1. นายพนธกร เมฆินทรางกูร
2. นายทรงยศ แมนประสาทกุล
3. นายธนกร ภัทรภากร
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชือ่ ผลงาน
โครงขายบลูทธู อัจฉริยะเพือ่ การจัดงานในสถานทีข่ นาดใหญ
ไดรับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทโปรแกรมเพือ่ การประยุกตใชงานสําหรับสื่อสาร
ระหวางสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ชือ่ งาน
งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 15
(Thailand IT Contest Festival 2016)
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
วัน/สถานที่
15-17 มีนาคม 2559 หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

| 37

นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย ประจําป 2559
ผูช วยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ หนองภิวงค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครินทร
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นักวิจัยทีม่ ีจํานวนผลงานตีพมิ พสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อนุกร ภูเ รืองรัตน
รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิรกิ ุล
รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคณ
ุ ชัย
รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี บูรณชัย
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
ศาสตราจารย ดร. นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
Dr. ALAN FREDERICK-GEATER
รองศาสตราจารย ดร. นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
ศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
Dr. EDWARD BRADDON MCNEIL
รองศาสตราจารย ดร. ภก.ธีระพล ศรีชนะ
รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาระ บํารุงศรี
รองศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ
Dr. ANIL KUMAR

งานคุณคาสงขลานครินทร
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

45
24
16
12
11
11
11
10
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
8

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

งานแหงคุณคา

สงขลานคริ
น
ทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
นักวิจัยดานสังคมศาสตรที่มีจํานวนผลงาน
ตีพิมพสูงสุด 5 อันดับแรก
จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครินทร
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นักวิจยั ดานสังคมศาสตรทมี่ จี ํานวนผลงานตีพมิ พสงู สุด
5 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2559
1
2
3
4
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ศาสตราจารย ดร. นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
รองศาสตราจารย ดร. พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
รองศาสตราจารย ดร.ประณีต สงวัฒนา
รองศาสตราจารย ดร. นพ.หัชชา ศรีปลั่ง

งานคุณคาสงขลานครินทร
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คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร

4
2
2
2

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

งานคุณคาสงขลานครินทร
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นักวิจัยที่เปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพจากฐานขอมูล Web of Science
ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครินทร
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นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ

จากฐานขอมูล Web of Science ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป ประจําป 2559
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
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ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อนุกร ภูเ รืองรัตน
รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค
ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิรกิ ุล
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคณ
ุ ชัย
ศาสตราจารย ดร.พญ.สมจิตร จารุรัตนศิรกิ ุล
รองศาสตราจารย ดร. ภก.ธีระพล ศรีชนะ
รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
รองศาสตราจารย ดร.จิรฐั มีเสน
รองศาสตราจารย ดร. นพ.พรพรต ลิม้ ประเสริฐ
ศาสตราจารย ดร. พญ.สาวิตรี อัษณางคกรชัย
ศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ
รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
รองศาสตราจารย ดร. ภญ.ประภาพร บุญมี
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ภารนัย สุขุมงั กูร
รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุนิสา ศิรพิ งศวฒ
ุ ิกร
รองศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ
รองศาสตราจารย ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ
รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
ศาสตราจารย ดร.วราภรณ วุฑฒะกุล
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พจนพร ไกรดิษฐ
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว
รองศาสตราจารย ดร.สุภญ
ิ ญา ติ๋วตระกูล
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรนุช แสงเจริญ
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.โอภาส บุญเกิด

งานคุณคาสงขลานครินทร
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

22
17
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
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นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

| 45

นักวิจยั ทีผ่ ลงานตีพมิ พไดรบั การอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
รองศาสตราจารย พญ.ภัทรพิมพ สรรพวีรวงศ
รองศาสตราจารย นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ศาสตราจารย ดร. นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
รองศาสตราจารย ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิรกิ ุล
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อนุกร ภูเ รืองรัตน
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคณ
ุ ชัย
รองศาสตราจารย ดร. พญ.สายบัว ชี้เจริญ
รองศาสตราจารย ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
ศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ
ศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
ดร.พรนภัส สุระสมบัตพิ ัฒนา
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร

1,627
606
490
338
298
266
260
253
228
218
216
212
200
189
165
156
153
148
147
125

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ประจําป 2559
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นักวิจยั ทีผ่ ลงานไดรบั การจดทะเบียน
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ
ประจําป 2559
1. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
สิทธิบัตรเลขที่
วันที่จดทะเบียน

อุปกรณการเรียนการสอน
ศาสตราจารย นพ.หเทิญ ถิ่นธารา
คณะแพทยศาสตร
48260
25 กุมภาพันธ 2559

2. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูประดิษฐรวม

อุปกรณการเรียนการสอน
ผูช ว ยศาสตราจารย นพ.วรวิทย วาณิชยสวุ รรณ
1. นายอับดลอาซีด หนิมสุ า
2. นางสมพร วรรณวงศ
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 48261
วันที่จดทะเบียน 25 กุมภาพันธ 2559
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3. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
วันที่จดทะเบียน

อุปกรณทางการแพทย
ผูช วยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศริ ิ
คณะแพทยศาสตร
50490
13 กรกฎาคม 2559

4. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
วันที่จดทะเบียน

อุปกรณทางการแพทย
ผูช วยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศริ ิ
คณะแพทยศาสตร
50489
21 กรกฎาคม 2559

5. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
วันที่จดทะเบียน

อุปกรณทางการแพทย
ผูชวยศาสตราจารย นพ.รักชาย บุหงาชาติ
คณะแพทยศาสตร
51458
15 กันยายน 2559
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นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
ประจําป 2559
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นักวิจยั ทีผ่ ลงานไดรบั การจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั ร
ประจําป 2559
1. ชือ่ ผลงาน

กรรมวิธีการเตรียมจุลนิ ทรีย Lactobacillus paracasei เพือ่ ใชในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อกอโรคในชองปาก
ผูประดิษฐ
ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
ผูประดิษฐรวม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทพญ.สุพัชรินทร พิวัฒน
หนวยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11204
วันที่จดทะเบียน 17 กุมภาพันธ 2559

2. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูประดิษฐรวม
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
วันที่จดทะเบียน

กระบวนการเลีย้ งยีสตไขมันสูงและสาหรายไขมันสูงรวมกันในเม็ดเจลโซเดียมอัลจิเนต
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ดร.ศุลพี ร กิจจะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11205
17 กุมภาพันธ 2559

3. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูประดิษฐรวม
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
วันที่จดทะเบียน

กรรมวิธกี ารวัดตาเขดวยระบบคอมพิวเตอรและแสดงผลแบบอัตโนมัติ
รองศาสตราจารย พญ.สุภาภรณ เต็งไตรสรณ
รองศาสตราจารย ดร.พรชัย พฤกษภทั รานนต
คณะแพทยศาสตร
11206
17 กุมภาพันธ 2559

4. ชือ่ ผลงาน

กรรมวิธเี คลือบโครงรางค้ํายันสามมิตโิ ปรตีนไหมไฟโบรอินดวยเนือ้ เยือ่ ในฟนทีย่ อ ย
เอาเซลลออกไป (decellularized pulp)
ผูประดิษฐ
รองศาสตราจารย ดร.จิรฐั มีเสน
ผูประดิษฐรวม
1. นางสาวสุภาพร แสงเกิด
2. รองศาสตราจารย ดร. ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11216
วันที่จดทะเบียน 17 กุมภาพันธ 2559
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5. ชือ่ ผลงาน

แผนแปะผิวหนังชนิดถุงเก็บกักทีใ่ ชทางยาซึง่ เตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนต่ํา
และกรรมวิธผี ลิตผลิตภัณฑดงั กลาว
ผูประดิษฐ
รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวัฒน พิชญากร
ผูประดิษฐรวม
1. รองศาสตราจารย ดร. ภญ.ประภาพร บุญมี
2. นายจิระพรชัย สุขเสรี
3. ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรีดา
4. ศาสตราจารย ดร. ภญ.กาญจนพิมล ฤทธิเดช
หนวยงาน
คณะเภสัชศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11217
วันที่จดทะเบียน 17 กุมภาพันธ 2559

6. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
วันที่จดทะเบียน

สูตรตํารับยาสมุนไพรสําหรับแกไอ
นายธีรวัฒน สุดขาว
คณะการแพทยแผนไทย
11395
4 เมษายน 2559

7. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
วันที่จดทะเบียน

วัสดุทดแทนไมและกรรมวิธกี ารผลิต
รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
11396
4 เมษายน 2559

8. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูประดิษฐรวม

แผนยางปองกันแผลกดทับบริเวณหู
ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
1. นางสาวอุรา แสงเงิน
2. ดร.นิธินาถ แซตั้ง
3. รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒ
ั น พิชญากร
4. ผูช ว ยศาสตราจารย นพ.วรวิทย วาณิชยสวุ รรณ
5. นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11545
วันที่จดทะเบียน 23 พฤษภาคม 2559
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9. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
วันที่จดทะเบียน

กระบวนการผลิตน้ําตาลจากตนปาลมน้ํามันทีโ่ คนแลว
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11993
15 กันยายน 2559

10. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูประดิษฐรวม

กรรมวิธกี ารผลิตเบตา-กลูแคนจากเห็ดบริโภคไดเพือ่ พัฒนาเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
1. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน ยูรวงศ
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.พจนพร ไกรดิษฐ
นักศึกษา
1. นางสาวจิราพร ใจเกลีย้ ง
2. นางสาวอัญชนา อําไพ
หนวยงาน
สํานักงานอธิการบดี
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11990
วันที่จดทะเบียน 15 กันยายน 2559

11. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูประดิษฐรวม

ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติก
รองศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
1. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริ ามัยกุล
2. ดร.วัชรวดี ลิม่ สกุล
3. นางสาวจุฑาพร เกษร
หนวยงาน
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11989
วันที่จดทะเบียน 15 กันยายน 2559

12. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูประดิษฐรวม

ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ สําหรับงานพิสูจนหลักฐาน
ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
1. ดร.วิสุทธิ์ แกวสกุล
2. ดร.บงกช เศวตามร
3. พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิโ์ สภาคย
4. นางสาวธีรรัตน เสงสุข
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11992
วันที่จดทะเบียน 15 กันยายน 2559
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13. ชือ่ ผลงาน

สารทดแทนฟอสเฟตและไบคารบอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัตคิ วามสามารถในการอุม น้ํา
และน้ําหนักของเนือ้ กุง
ผูประดิษฐ
ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ผูประดิษฐรวม
นายภาสกร กิง่ วัชระพงค
หนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11934
วันที่จดทะเบียน 2 กันยายน 2559

14. ชือ่ ผลงาน

กรรมวิธกี ารเตรียมโพรบผสมเฮอรท/ู นิวและเซพเซเวนทีน (HER2/neu/CEP17)
เพือ่ ตรวจวัดยีนทีเ่ กีย่ วของกับมะเร็งเตานมโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนตอนิ ไซตูไฮบริไดรเซชัน
ผูประดิษฐ
รองศาสตราจารย พญ.ภัทรพิมพ สรรพวีรวงศ
ผูประดิษฐรวม
1. ผูชว ยศาสตราจารย พญ.อรุณี เดชาพันธุก ุล
2. รองศาสตราจารยปลืม้ จิต บุณยพิพฒ
ั น
3. ผูช วยศาสตราจารย ดร. พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด
4. รองศาสตราจารย นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย
5. รองศาสตราจารย นพ.สมเกียรติ สรรพวีรวงศ
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11740
วันที่จดทะเบียน 13 กรกฎาคม 2559

15. ชือ่ ผลงาน

เครือ่ งยึดกระดูกนิว้ มือภายนอกชนิดดึงและเคลือ่ นไหวขอนิว้ แบบแกนคูด า นขาง
สําหรับรักษากระดูกขอนิว้ กลางหลุดและหัก
ผูประดิษฐ
ผูชว ยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ผูประดิษฐรวม
นายวินยั วีรวัฒนปรัชญา
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11743
วันที่จดทะเบียน 13 กรกฎาคม 2559

16. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูประดิษฐรวม

แผนยางทีม่ กี ลิน่ หอม
รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวัฒน พิชญากร
1. ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรีดา
3. ผูช ว ยศาสตราจารย นพ.วรวิทย วาณิชยสวุ รรณ
หนวยงาน
คณะเภสัชศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11741
วันที่จดทะเบียน 13 กรกฎาคม 2559

งานคุณคาสงขลานครินทร
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17. ชือ่ ผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูประดิษฐรวม
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
วันที่จดทะเบียน

สูตรยางไลยุงแบบทาปาย
รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวัฒน พิชญากร
ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
คณะเภสัชศาสตร
11742
13 กรกฎาคม 2559

18. ชือ่ ผลงาน

กรรมวิธกี ารสกัดสารพิเพอลองกูมนิ ิน (Piperlonguminine) และ 5'-เดสเมท็อกซียาทีน
(5'-Desmethoxyyatein) จากพริกไทยดํา
ผูประดิษฐ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พจนพร ไกรดิษฐ
ผูประดิษฐรวม
1. ดร.สมชาย ศรีวิรยิ ะจันทร
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.เยาวภา สุขพรมา
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11991
วันที่จดทะเบียน 15 กันยายน 2559
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย/นโยบาย/ชุมชน ประจําป 2559
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นักวิจยั ทีผ
่ ลงานวิจยั นําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย/นโยบาย/ชุมชน ประจําป 2559
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
หนวยงานที่นําไปใช
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รองศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
1. รองศาสตราจารย ดร.พันธ ทองชุมนุม
2. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริ ามัยกุล
3. ดร.วัชรวดี ลิม่ สกุล
4. นางสาวจุฑาพร เกษร
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด
คายศูนยขวัญแผนดิน สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน Keynote Speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2559
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน Keynote Speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2559
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
สถานที่จัด/ประเทศ
2. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
สถานที่จัด/ประเทศ
3. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
สถานที่จัด/ประเทศ
4. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
วันที่นําเสนอ
วันที่นําเสนอ
สถานที่จัด/ประเทศ
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ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Silica-reinforced natural rubber tread compounds:
A challenge for more sustainable and eco-friendly tires
The 3rd Global Rubber, Latex & Tire Expo (GRTE) 2016 and
1st Global Rubber Research Fair (GRRF) 2016
9 มีนาคม 2559
ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Compatibilized silica-reinforced natural rubber tire tread compounds by
epoxidized rubber in combination with silane coupling agent
The 15th International Seminar on Elastomer (ISE) 2016 and
Global Tire Tech Forum (GTTF) 2016
15 มิถุนายน 2559
Hilton Golden Beach Hotel, Qingdao, China
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Petroleum-based safe process oils: From solubility aspects to
practical use in carbon black-reinforced rubber compounds
The International Polymer Conference of Thailand (PCT-6)
30 มิถุนายน
Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Sustainability of nutraceuticals and functional foods
The 7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and
Nutrition (ISWHLN) 2016
4 พฤศจิกายน 2559
Melia Purosani Hotel, Yogyakarta, Indonesia

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกื้ออนันต เตชะโต
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
Illamination drop through green curtain
International Conference on Mechanical and Building Science
23-24 มีนาคม 2559
Coimbatore, India

6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Industry based on knowledges
The First International Conference Technology on Biosciences and
Social Sciences
17-18 พฤศจิกายน 2559
Convention Hall, University of Andalas, Padang, Indonesia

วันที่นําเสนอ
สถานที่จัด/ประเทศ
7. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
สถานที่จัด/ประเทศ
8. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
สถานที่จัด/ประเทศ

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
How to find the true value of volatile fatty acid, VFA, content in
Hevea brasiliensis latex?
HPI International Conference on Innovation in Polymer Science and
Technology 2016
7-10 พฤศจิกายน 2559
JW Marriot Hotel & Resort Medan, North Sumatera, Indonesia
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
คณะวิทยาศาสตร
Chemistry classroom to research for community: Agricultural innovation
to increase productivity and improve quality of rice
The 3rd International Conference on Research, Implementation and
Education of Mathematics and Science 2016
16-17 พฤษภาคม 2559
Yogyakarta State University, Indonesia
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9. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อการประชุม
วันที่นําเสนอ
สถานที่จัด/ประเทศ
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ผูช วยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่ บุตร
คณะวิทยาศาสตร
Electrochemical sensor for determination of 2,4,6-Trinitrotoluene based on
applylmelamine)/grapheme oxide modified electrode
11th Joint Conference on Chemistry (JCC 2016)
16 กันยายน 2559
Purwokerto, Java Tengah, Indonesia
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นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ
ประจําป 2559
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นักวิจยั ทีไ่ ดรบั รางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ประจําป 2559
ระดับนานาชาติ
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

2. อาจารยทปี่ รึกษาหลัก
อาจารยที่ปรึกษารวม

นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
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ดร.พรสวรรค ดวงสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร
Turtle in the sea
The Winner in Transmission Electron Microscopy Photo Contest
The 11th Asia-Pacific Microscopy Conference,
The 33rd Annual Conference of Microscopy Society of Thailand and
The 39th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand
23 - 27 พฤษภาคม 2559 Phuket Graceland Resort and Spa,
Phuket, Thailand
Microscopy Society of Thailand and Anatomy Association of Thailand
and Mahidol University
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อุราพร วงศวัชรานนท
1. รองศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.วันดี อุดมอักษร
3. ผูชว ยศาสตราจารย นพ. ทพ.สุรพงษ วงศวัชรานนท
นายกีรติ นิยมรัตน
คณะวิทยาศาสตร
Effects of Pueraria mirifica extract on depression-like behavior and
density of dopaminergic neurons in ovariectomized mousebrain
Best Presentation
The 11th Asia-Pacific Microscopy Conference,
The 33rd Annual Conference of Microscopy Society of Thailand and
The 39th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand
23-27 พฤษภาคม 2559 Phuket, Thailand
Microscopy Society of Thailand and Anatomy Association of Thailand
and Mahidol University
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3. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
4. อาจารยทปี่ รึกษาหลัก
อาจารยที่ปรึกษารวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

5. อาจารยทปี่ รึกษาหลัก
อาจารยที่ปรึกษารวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่

รองศาสตราจารย ศิรริ ัตน ธานีรณานนท
คณะศิลปศาสตร
Ultra-poor revisited, village leaders’ viewpoints
Best Presenter Award for Presenting Paper
8th International Graduate Students and Scholars Conference
26-27 ตุลาคม 2559 Graduate School, Gadjah Mada University,
Yogyakarta, Indonesia
Gadjah Mada University
รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร อุทารพันธุ
1. ดร.พันทิพา รุณแสง
2. ดร.อรณิชา รัตนาภรณ
นางสาวอารีรัตน เชาวนสมบูรณ
คณะวิทยาศาสตร
Cloning and characterization of the beta-glucan binding protein gene
from the Banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis)
Good Poster Presentation Award
The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference –
BMB2016: Biochemistry and Molecular Biology for a Sustainable Future
26-27 พฤษภาคม 2559 B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand
Faculty of Science, Prince of Songkla University in Association with
the Biochemistry and Molecular Biology Section, The Science Society of
Thailand Under the Patronage of His Majesty the King (BMB Thailand)
รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร อุทารพันธุ
ดร.พันทิพา รุณแสง
นางสาววิไลวรรณ เซงโหย
คณะวิทยาศาสตร
Molecular cloning and characterization of a C-type lectin with
two carbohydrate recognition domains from Banana shrimp
Fenneropenaeus merguiensis
Good Poster Presentation Award
The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference –
BMB2016: Biochemistry and Molecular Biology for a Sustainable Future
26 - 27 พฤษภาคม 2559 B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand
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หนวยงานที่มอบรางวัล

6. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
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Faculty of Science, Prince of Songkla University in Association with
the Biochemistry and Molecular Biology Section, The Science Society of
Thailand Under the Patronage of His Majesty the King (BMB Thailand)
ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
1. Dr.Muralidharan Nagarajan
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
3. ดร.พรอุษา จิตพุทธิ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Effects of bio-nanocomposite film from tilapia and squid skin gelatins
incorporate with ethanolic extract from coconut husk on storage stability
of mackerel meat powder
The Best Poster Presentation of Research Paper
The EIQASFISH’16 International Conference on Emerging Issues in
Quality and Safety of Fish and Shellfish
11-12 สิงหาคม 2559 TGA Auditorium, CEG Campus of Anna University,
Chennai, India
The Department of Fish Quality Assurance and Management,
Fisheries College and Research Institute, Tamil Nadu Fisheries University,
Tuticorin in cooperation with the Institute of Ocean Management of
Anna University, Chennai, India
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ระดับชาติ
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
คณะวิทยาศาสตร
ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ
The Best Presentation
NSTDA Investors’ Day 2016
9-10 กันยายน 2559 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกติ ิ์ กรุงเทพมหานคร
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

2. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ดร.ขนิษฐา ศรีนวล
คณะเทคนิคการแพทย
MiR-144 ควบคุมภาวะ oxidative stress ในผูปวย thalassemia
ผานยีนเปาหมาย NRF2
ชนะเลิศ การประกวดผลงานทางวิชาการ ประเภท Poster Presentation
การประชุมวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร ครัง้ ที่ 32
Healthcare in a Changing World
3-5 สิงหาคม 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ สันปาเปา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การเปนปรสิตของสาหรายสีเขียว Cephaleuros Kunze ex E.M. Fries
ระดับดี ในการนําเสนอแบบโปสเตอร
งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 ประจําป 2559
25-26 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

4. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ สันปาเปา
นางสาวเพ็ญภัสสร บรรจงศิริ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การแยก การจัดจําแนกชนิดและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหรายปรสิตพืช
Cephaleuros spp. บนอาหารสังเคราะห
ระดับดี ในการนําเสนอแบบโปสเตอร

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

6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
7. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
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ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.นริศ ทาวจันทร
นางสาวกนกกาญจน ตลึงผล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การครอบครองตนคะนาของเชื้อรา Metarhizium guizhouense PSUM04
ทีป่ ลูกในระบบไฮโดรโปนิกส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนําเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร
สาขาพืชผักและสมุนไพร
การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 15
“พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน”
9-12 พฤศจิกายน 2559 โรงแรม ลีกาเดนส พลาซา
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ดร.วรดร ไผเรือง
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
การประเมินการปลดปลอยฝุน ละอองจากการเผาชีวมวลในภาคเหนือของประเทศไทย
รางวัลดีเดน การนําเสนอภาคบรรยาย
การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมศิ าสตร และสิง่ แวดลอม
นเรศวร ครั้งที่ 1”
3 พฤศจิกายน 2559 คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.กันยปริณ ทองสามสี
ดร.อิสระ ทองสามสี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อิทธิพลปฏิสัมพันธระหวางสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมทีม่ ตี อ อัตราอาชญากรรม
ประเภทคดีประทุษรายตอทรัพยในประเทศไทย พ.ศ. 2557
บทความวิจยั ดีเดน สาขานิตศิ าสตรและรัฐศาสตร
หาดใหญวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
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8. อาจารยทปี่ รึกษาหลัก
อาจารยที่ปรึกษารวม

นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

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

10. นักวิจัย
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่

ผูช วยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว
1. นางสาวอนิดา สงนุย
2. นายหิรญ
ั กังแฮ
3. ดร.กองเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ
นางสาวจิรพรรณ สัจจารักษ
คณะวิทยาศาสตร
ผลของความลึกและชนิดของอาหารเม็ดตอการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพ
การใชอาหารของเตาตนุวัยออน (Chelonia mydas)
รางวัลดีเดนการนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงชาติ ครั้งที่ 5
1-3 มิถุนายน 2559 โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสมาคมวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย
นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์
นางสาววราภรณ หนูสงค
คณะศิลปศาสตร
สภาพปญหาและความตองการสิง่ สนับสนุนในการทําวิจยั ของอาจารยคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)
การประชุมวิชาการวิจยั ระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 8 ทองกวาววิชาการ’59: สงเสริมงานวิจัย พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองคกร
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม
เครือขายหัวหนาธุรการภาควิชา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมกับทีป่ ระชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(ปขมท.) และเครือขายวิจยั บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ผูช ว ยศาสตราจารยเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณการผลิตโคเนือ้ พืน้ เมืองและตลาดในพืน้ ทีภ่ าคใตตอนลาง
การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร ระดับดี สาขาสรีรวิทยาสัตว
การจัดการและการผลิตสัตว
การประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครัง้ ที่ 5
28-30 มิถุนายน 2559 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน
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หนวยงานที่มอบรางวัล

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

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

13. อาจารยทปี่ รึกษาหลัก
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล
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ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับภาคีเครือขาย
สัตวศาสตร และสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ IGFI, PIT1 และ MC5R-1 ในไกเบตง
การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร ระดับดี สาขาพันธุศาสตรและ
ปรับปรุงพันธุสัตว
การประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครัง้ ที่ 5
28-30 มิถุนายน 2559 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับภาคีเครือขาย
สัตวศาสตร และสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การเปรียบเทียบวิธีการตกแตงซากแบบเลาะหนังกับแบบเผาขนตอเปอรเซ็นตซาก
และสวนประกอบของแพะลูกผสมบอร
การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร ระดับชมเชย สาขาโภชนศาสตร
สัตวเคีย้ วเอือ้ งและวิทยาศาสตรเนือ้ สัตว
การประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ ครัง้ ที่ 5
28-30 มิถุนายน 2559 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับภาคีเครือขาย
สัตวศาสตร และสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดร.อุทิศ สังขรัตน
นางสุภาวดี ทวีบุรษุ
คณะศิลปศาสตร คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
การประเมินศักยภาพแหลงทองเทีย่ วเชิงธรณีวิทยาในเขตพืน้ ทีอ่ ําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
Best National Paper Award
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2559 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2016 “
การทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพือ่ ศ.ดร. แซงกุน ลี”
21-22 มกราคม 2559 โรงแรมเพิรล ภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
University Sains Malaysia (Malaysia) Donchua University (Taiwan)
Paichai University (Korea) และ University of the East (Philippines)
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14. อาจารยทปี่ รึกษาหลัก
อาจารยที่ปรึกษารวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
Dr.Stefano Giovanni Angelo Draisma
นางสาวกัตติกา พัฒราช
คณะวิทยาศาสตร
Genetic variations of Greenalgae : Genus Caulerpa in Thailand
รางวัลที่ 2 การนําเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงชาติ ครั้งที่ 5
1-3 มิถุนายน 2559 โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสมาคมวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย

15. อาจารยทปี่ รึกษาหลัก
อาจารยที่ปรึกษารวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

ดร.สุรีรตั น เย็นชอน
ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต
นางสาวนูรมา มาสากี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการชักนําแคลลัสและยอดของฮาโวเทีย
ในหลอดทดลอง
รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร สาขาไมดอกไมประดับ
การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 15
“พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน”
9-12 พฤศจิกายน 2559 โรงแรม ลี กาเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

16. อาจารยทปี่ รึกษาหลัก
อาจารยที่ปรึกษารวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
วันที่/สถานที่
หนวยงานที่มอบรางวัล

ดร.สุรีรตั น เย็นชอน
ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต
นางสาวชาคริยา นิหะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการชักนําโซมาติกเอ็มบริโอ
ของปาลมน้ํามันพันธุทรัพย ม.อ.
รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงาน ภาคบรรยาย สาขาไมผลไมยืนตน
การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 15
“พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน”
9-12 พฤศจิกายน 2559 โรงแรม ลีกาเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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รางวัลเครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2559
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เครือขายวิจัยดีเดน ประจําป 2559
รางวัลสถานวิจัยความเปนเลิศทีม่ ีผลงานระดับดี
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา ระยะที่ 2

ผูอํานวยการสถานวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2550
โดยพัฒนาจากกลุมวิจัย (RU- Research Unit) เปนสถานวิจัย (RC- Research Center) และพัฒนาสูสถานวิจัยความ
เปนเลิศ (CoE- Center of Excellence) เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบนําสงยา การพัฒนารูปแบบนําสงยาใหมใหกับ
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

รางวัลสถานวิจยั ที่มผี ลงานระดับดี
1. สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยไบโอเซนเซอร ระยะที่ 2
ผูอํานวยการสถานวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร
สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร (Trace Analysis and Biosensor Research Center)
ถูกกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2551 โดยรวมหนวยวิจัยสองหนวยไวดวยกันคือ หนวยวิจัยเคมีวิเคราะหและสิ่งแวดลอม/สาร
ปริมาณนอย (Analytical and Environmental Chemistry/Trace Analysis Research Unit) และหนวยวิจัยชีวฟสิกส:
ไบโอเซนเซอรและกระแสไฟฟาชีวภาพ (Biophysics Research Unit: Biosensors and Biocurrents) มีวัตถุประสงค
เพื่อขยายงานวิจัยและการศึกษาเรียนรูทั้งสองดาน ทางสถานวิจัยฯ สนใจในเรื่องของการเตรียมตัวอยางและเทคนิค
ในการวิเคราะหโดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟและไบโอเซนเซอร เพื่อนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหในดานอุตสาหกรรม
สุขภาพ อาหารและสิ่งแวดลอม ประกอบไปดวย นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเทคโนโลยี
และสิง่ แวดลอม

2. สถานวิจยั โรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด ระยะที่ 2
ผูอํานวยการสถานวิจัย ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร
สถานวิจัยโรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด เกิดจากกลุมนักวิจัยสหสาขาของคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซึ่งเคยทํางานรวมกันอยางเขมแข็งและตอเนื่อง เพื่อรวมกันศึกษาโรคที่พบบอยในชองปาก
ในภาคใตของประเทศไทย และเพื่อหาแนวทางในการปองกันรักษาโรคที่พบบอยนั้นๆ โดยที่ผานมามีผลงานทางวิชาการ
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เกีย่ วกับวิทยาการระบาดของโรคในภาคใต ซึง่ เปนการสรางองคความรูใ หมและไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
และนักวิจัยในกลุมไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนวิจัยตางๆ ใหดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องและมีความพรอมของหอง
ปฏิบัติการและครุภัณฑที่จะใชทําการวิจัย นอกจากนี้สถานวิจัยแหงนี้ยังทําหนาที่เปนแกนในการสรางนักวิจัยใหม และ
ประสานกับงานวิจัยของบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตรอีกดวย

รางวัลหนวยวิจัยทีม่ ีผลงานระดับดีเดน
หนวยวิจยั นวัตกรรมผลิตภัณฑทางการแพทยจากพอลิเมอรเชิงคลินกิ
หัวหนาหนวยวิจัย ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ คณะแพทยศาสตร
หนวยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑทางการแพทยจากพอลิเมอรเชิงคลินิก สังกัดคณะแพทยศาสตร จัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมตนแบบทางการแพทยจากวัสดุพอลิเมอรสําหรับทดแทนการนําเขาวัสดุทางการแพทยจากตางประเทศ
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
ระดับปริญญาตรี
1. นักศึกษา

1. นางสาวธนัชพร เรือนแกว
2. นางสาวปยะลักษณ หนูฤกษ
อาจารยทปี่ รึกษาหลัก ผูช วยศาสตราจารย ดร.โอภาส บุญเกิด
อาจารยที่ปรึกษารวม รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหมกนกรองบุหรีเ่ คลือบพอลิอะนิลีนสําหรับสกัด
สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอนในน้ํา
ชื่อรางวัล
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร

2. นักศึกษา

1. นางสาวสุวรรณา ฤทธิดาหวี
2. นางสาวพนิดา ใบสะเมาะ
ผูรวมสรางสรรค
1. ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี คณะวิทยาศาสตร
2. นางนภาศิริ โชติแกว คณะแพทยศาสตร
3. นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ คณะแพทยศาสตร
4. ผูช วยศาสตราจารย นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ คณะแพทยศาสตร
อาจารยทปี่ รึกษาหลัก ดร.นิธินาถ แซตั้ง
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
อุปกรณเพือ่ ความปลอดภัยสําหรับจับขวดยาทีผ่ ลิตจากยางธรรมชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร

3. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล
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1. นางสาวกรณิการ แสงอําไพ คณะเภสัชศาสตร
2. นางสาวนาถชนก เพ็ชรรวง คณะเภสัชศาสตร
ดร.กิตติโชติ วรโชติกําจร
คณะเภสัชศาสตร
ยาสีฟน สมุนไพรจากสารสกัดหญาดอกขาว
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร
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4. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

1. นายอภิมขุ อินทรวงศ
2. นางสาวราตรี สุวรรณขํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.องุน สังขพงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร
อุปกรณปอกลูกตาล
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร

ระดับบัณฑิตศึกษา
1. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษาหลัก
อาจารยที่ปรึกษารวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

นางสาวณัฏฐา เกิดสกุลดี
รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ศิรมิ า มหัทธนาดุลย
คณะเภสัชศาสตร
ระบบนําสงเคอคูมนิ โซลิดดิสเพอรชนั ในรูปแบบกอแพเพือ่ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
รางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร

2. นักศึกษา
นางสาวชรินรัตน ศิรธิ รรม
อาจารยทปี่ รึกษาหลัก รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
อาจารยที่ปรึกษารวม 1. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงดี บูรณชัย
2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน
คอลัมนราคาประหยัดสําหรับแยกและวิเคราะหสารพิษ
ชื่อรางวัล
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร
3. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

นายวรศักดิ์ สมบัติแกว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.องุน สังขพงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มีดกรีดเปลือกตนยางพารา
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร
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4. นักศึกษา
อาจารยทปี่ รึกษาหลัก
อาจารยที่ปรึกษารวม
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

นายมะหดี สาแม
ดร.สมยศ จิรสถิตสิน
ผูช วยศาสตราจารย ดร. พญ.ไปรยา รุจโิ รจนจนิ ดากุล
คณะแพทยศาสตร
ชิปตรวจหมูเ ลือด
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร

5. นักศึกษา

1. นางสาววนิดา ยังอุน
2. นางสาวปยะรัตน จูดเกลี้ยง
ดร.เอกวิภู กาลกรณสรุ ปราณี
คณะวิทยาศาสตร
กระบวนการแปรรูปยางธรรมชาติแนวใหมโดยการใชกรูตารัลดีไฮดเปนสารเชือ่ มขวาง
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร

อาจารยทปี่ รึกษา
หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
ชื่อรางวัล

6. นักศึกษา

1. นายพิพฒ
ั น จันทรประดิษฐ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
2. นางสาวยาสมี เลาหสกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารยทปี่ รึกษาหลัก ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ปยะรัตน บุญแสวง
อาจารยที่ปรึกษารวม รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
หนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชือ่ ผลงาน
การผลิตพอลิเมอรชวี ภาพจากแบคทีเรียและการประยุกตใช
ชื่อรางวัล
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร
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รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2558
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รางวัลผลงานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชนตอ ชุมชน
ประจําป 2558
รางวัลยอดเยีย่ ม
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน

รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
1. ดร.จุฑามาศ แกวมโน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สิริรตั น เกียรติปฐมชัย คณะเศรษฐศาสตร
3. นายปฐมพงศ วงษเลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4. นางสาวปรารถนา อัตตะมณี ศูนยวจิ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การใชชวี ภัณฑ Bacillus subtilis เพือ่ ผลิตผักไฮโดรโพนิกสปลอดภัย

รางวัลทั่วไป
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชือ่ ผลงาน
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รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา
1. ดร.จรัสลักษณ เพชรวัง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
2. ดร.บดี คําสีเขียว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
3. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.เบญจมาภรณ พิมพา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
4. นายสาโรจน เรืองสุวรรณ สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี
5. นายอุทัย จุเสง เกษตรกร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
การศึกษาการจัดการสวนปาลมน้ํามันของเกษตรกรรายยอยโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

งานคุณคาสงขลานครินทร
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ดานการเรียนการสอนของคณะ ประจําป 2559
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อาจารยที่คณะไดคัดเลือกเปนอาจารยตัวอยาง
ดานการเรียนการสอนของคณะ ประจําป 2559
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อาจารย Kathleen Nicoletti
อาจารยกชกร สุขจันทร อินทนูจติ ร
อาจารย ดร.กันยปริณ ทองสามสี
อาจารยคมวิทย สุรชาติ
อาจารยคมั ภีร คลามนฤมล
รองศาสตราจารย ดร.จรัสศรี นวลศรี
อาจารย ดร.จารุวรรณ กฤตยประชา
ผูช วยศาสตราจารย ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ
อาจารยใจเอก ฤทธิพฤกษ
รองศาสตราจารย ดร.ธนิยา เกาศล
อาจารย ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน
อาจารยนพวรรณ เมืองแกว
อาจารย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ
อาจารยนจั มีย หมัดหมาน
ผูช วยศาสตราจารยปรัตถ พรหมมี
อาจารยปยนุช รัตนานุกูล
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
ผูช วยศาสตราจารย พญ.มาลัย วองชาญชัยเลิศ
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วนิดา เจียรกุลประเสริฐ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศิรพิ ร ประดิษฐ
ผูช ว ยศาสตราจารยสทิ ธิกร เทพสุวรรณ
ผูช วยศาสตราจารย ทพญ.สุพชั รินทร พิวฒ
ั น
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อัญชนา นังคลา
อาจารย ดร.อุษณีย วนรรฆมณี
อาจารยฮานีฟะฮ เจะอาลี

งานคุณคาสงขลานครินทร
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คณะศิลปศาสตร
คณะการแพทยแผนไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะพยาบาลศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
สถาบันสันติศึกษา
คณะรัฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคนิคการแพทย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง
คณะวิทยาการสือ่ สาร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี

วันคุณคาสงขลานครินทร
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อาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยนักศึกษา
ในฐานะที่เปนที่รัก ชื่นชม และศรัทธา
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

| 83

อาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยนักศึกษา
ในฐานะที่เปนที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจําป 2559
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อาจารย ดร.กําธร เกิดทิพย
อาจารย ดร.เกศริน มณีนนู
อาจารย คงศักดิ์ จะวะนะ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ เมืองประทับ
รองศาสตราจารย ทพญ.จุฑาทิพย สมิตไมตรี
อาจารย ดร.ณัฐินี โมพันธุ
อาจารย ดร.ธรรมรัตน แกวมณี
อาจารยนภชา ประภาวดี
อาจารย ดร.นฤบาล ยมะคุปต
อาจารยนันทิยา โขยนึ่ง
อาจารย ดร.นิภา นิยมไทย
อาจารยนแิ อ นิแต
รองศาสตราจารย พญ.พรรณทิพย ฉายากุล
รองศาสตราจารย ดร.โพยม วงศภวู รักษ
อาจารยโรฮาณีย ปูเตะ
รองศาสตราจารย ดร.วรรณนะ หนูหมืน่
อาจารย ดร.วารุณี ณ นคร
อาจารยวิญชัย อุน อดิเรกกุล
อาจารย ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
อาจารย ดร.สรวัฒน ทองสงวน
รองศาสตราจารยสุธา วัฒนสิทธิ์
ผูช วยศาสตราจารย ดร.แสงสุรีย วสุพงศอยั ยะ
อาจารย ดร.อซีส นันทอมรพงศ
อาจารย ดร.อรอนงค ลองพิชัย
อาจารยอาทิตยา นิตยโชติ
อาจารย ดร.อิสมาแอ กาเดะ

งานคุณคาสงขลานครินทร
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คณะวิทยาการสือ่ สาร
คณะการแพทยแผนไทย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิเทศศึกษา
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
คณะพยาบาลศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการจัดตัง้ คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
คณะเศรษฐศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา

วันคุณคาสงขลานครินทร
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อาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยศิษยเกา
ในฐานะที่เปนที่รัก ชื่นชม และศรัทธา
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

| 85

อาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยศิษยเกา
ในฐานะที่เปนที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจําป 2559
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ผูช ว ยศาสตราจารยกรรนิการ กาญจนชาตรี
อาจารย พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน
อาจารย ดร.เกศริน มณีนนู
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.จรีรตั น รวมเจริญ
อาจารยจรุงวิทย บุญเพิม่
อาจารย ดร.จุฑารัตน อินทปน
รองศาสตราจารย ถนอมศรี อินทนนท
อาจารย ดร.ธีราธร ลําเนาครุฑ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิทยา อดุลยธรรม
รองศาสตราจารย วิบุล วงศภวู รักษ
อาจารย ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
อาจารย ดร.ศักดิช์ ัย คีรพี ัฒน
ผูช ว ยศาสตราจารยสมเกียรติ นาคกุล
อาจารย ดร.สมจินต รัตนเสถียร
รองศาสตราจารย ดร.สมหมาย เชีย่ ววารีสัจจะ
รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ วงศนาวา
ผูช ว ยศาสตราจารยสพุ จน โกวิทยา
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อะหมัด ยีส่ ุนทรง
อาจารย ดร.อุทยั ปริญญาสุทธินนท

งานคุณคาสงขลานครินทร
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คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
คณะแพทยศาสตร
คณะการแพทยแผนไทย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการสือ่ สาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร
คณะวิเทศศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะศิลปศาสตร

งานคุณคาสงขลานครินทร
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อาจารยตัวอยางและผลงานดีเดน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2559
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อาจารยตัวอยางระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2559
อาจารยตวั อยางดานการวิจยั สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย นายแพทย ดร. หัชชา ศรีปลั่ง
คณะแพทยศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารยตวั อยางดานการเรียนการสอน
อาจารยจงกลนี รุงเรือง
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ

อาจารยตวั อยางดานบริการวิชาการ
ผูชว ยศาสตราจารย นายแพทย ทันตแพทย สุรพงษ วงศวัชรานนท
คณะทันตแพทยศาสตร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อดิศยั รุง วิชานิวฒ
ั น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยตวั อยางดานกิจการนักศึกษา
ผูช วยศาสตราจารย เอมอร เจียรมาศ
คณะศิลปศาสตร

อาจารยตวั อยางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารยตรีชาติ เลาแกวหนู
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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งานคุณคาสงขลานครินทร
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ผลงานดีเดนระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2559
ผลงานดีเดนสาขาการวิจัย (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ชือ่ ผลงาน
นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน

ลดโลกรอน เพิม่ ผลผลิตขาวดวยปุย ชีวภาพแบคทีเรียสังเคราะหแสง
ศาสตราจารย ดร. ดวงพร คันธโชติ
1. ดร.โตมร นุน แกว
2. ดร.ธนวันต กันทา
คณะวิทยาศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาการวิจัย (ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
ชือ่ ผลงาน
นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน

บทบาทผูน ํามุสลิมในการดูแลเยาวชนตามวิถอี สิ ลามเพือ่ เสริมสรางสันติสขุ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม
1. รองศาสตราจารย ดร.ดลมนรรจน บากา
2. ผูชวยศาสตราจารย ฮัสบุลเลาะ ตาเฮ
3. ผูช วยศาสตราจารย สะสือรี วาลี
คณะศิลปศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาการประดิษฐ
ชือ่ ผลงาน
นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน

ผลิตภัณฑเคอคูมนิ โซลิดดิสเพอรชนั ในรูปแบบกอแพเพือ่ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
1. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ศิรมิ า มหัทธนาดุลย
2. นางสาวณัฏฐา เกิดสกุลดี
คณะเภสัชศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาการบริการวิชาการ
ชือ่ ผลงาน
นักวิจัย
หนวยงาน

โครงการ “รอยใจสูช ุมชน: การพัฒนาการประกอบอาชีพและเครือขายภาคี
ของชุมชนตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”
ผูช วยศาสตราจารย ยุพาวดี สมบูรณกุล
คณะวิทยาการจัดการ

งานคุณคาสงขลานครินทร
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ชือ่ ผลงาน
นักวิจัย
หนวยงาน

โครงการจัดวางทุน จอดเรือเพือ่ การอนุรักษแนวปะการังโดยกระบวนการมีสว นรวมเกาะเตา
จังหวัดสุราษฎรธานี
อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
คณะวิทยาศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาสาขาการแตงตํารา
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ชือ่ ผลงาน
ผูแ ตง
หนวยงาน

Medical Parasitology and Entomology
ผูช วยศาสตราจารย ดร.จํานงค นพรัตน
คณะแพทยศาสตร

ชือ่ ผลงาน
ผูแ ตง
หนวยงาน

เคมีและคุณภาพสัตวน้ํา
ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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อาจารยตัวอยางและผลงานดีเดนของคณะ
ประจําป 2559
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อาจารยตัวอยางของคณะ
ประจําป 2559
ดานการเรียนการสอน
ดร.เกศริน มณีนูน
คณะการแพทยแผนไทย
อาจารยคมวิทย สุรชาติ
คณะวิทยาศาสตร
อาจารยจงกลนี รุงเรือง
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
ผูช วยศาสตราจารยจรูญ ตันสูงเนิน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ดร.จารุวรรณ กฤตยประชา
คณะพยาบาลศาสตร
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ เมืองประทับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย ดร.ธนิยา เกาศล
คณะวิศวกรรมศาสตร
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผูชวยศาสตราจารย พญ.มาลัย วองชาญชัยเลิศ
คณะแพทยศาสตร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วนิดา เจียรกุลประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุพัชรินทร พิวฒ
ั น
คณะทันตแพทยศาสตร
ดร.อุษณีย วนรรฆมณี
คณะเภสัชศาสตร
ดร.ฮัมเดีย มูดอ
คณะวิทยาการสื่อสาร
อาจารย Kathleen Nicoletti
คณะศิลปศาสตร
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ดานการวิจยั
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ
คณะวิทยาศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
คณะแพทยศาสตร

สาขามนุษศาสตรและสังคมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม
คณะศิลปศาสตร
อาจารยภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.รัชฎาภรณ จันทรอดุ ม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วินกี าญจน คงสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร
ดร.สมพร คุณวิชิต
คณะวิทยาการจัดการ

ดานการบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร.กิตติกร นิลมานัต
คณะพยาบาลศาสตร
ดร.ชลทิต สนธิเมือง
คณะการแพทยแผนไทย
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.ภาณุพงศ พุทธรักษ
คณะเภสัชศาสตร
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ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร
คณะวิทยาศาสตร
พญ.สุภาพร โรยมณี
คณะแพทยศาสตร
ดร.สุรชาติ เพชรแกว
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผูชว ยศาสตราจารย ทพ.นพ.สุรพงษ วงศวัชรานนท
คณะทันตแพทยศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศัย รุง วิชานิวัฒน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารยตรีชาติ เลาแกวหนู
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ทพญ.อัจฉรา วัฒนาภา
คณะทันตแพทยศาสตร

ดานกิจการนักศึกษา
ผูช วยศาสตราจารย ดร.บุศรา หมืน่ ศรี
คณะพยาบาลศาสตร
อาจารยไพซอล ดาโอะ
คณะรัฐศาสตร
อาจารยมณฑิรา เอียดเสน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มรกต แกวเพชร
คณะวิทยาศาสตร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วชรินทร แกวอภิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร
อาจารยศริ ิพร เพ็งจันทร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุกญ
ั ญา เดชอดิศัย
คณะเภสัชศาสตร
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อาจารยสุธา เกลาฉีด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดร.สุนิสา สุชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อภิญญา รัตนไชย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผูช วยศาสตราจารยเอมอร เจียรมาศ
คณะศิลปศาสตร
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อาจารยตัวอยางรุนใหมของคณะ
ประจําป 2559
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ
คณะศิลปศาสตร
ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน
คณะวิทยาการจัดการ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.นริศ ทาวจันทร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผูช วยศาสตราจารย พญ.นิลภา พฤกษานุศักดิ์
คณะแพทยศาสตร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
คณะวิทยาศาสตร
ดร.เมธาวี วองกิจ
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สินินาฎ จงคง
คณะวิศวกรรมศาสตร
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สิรวี รรณ วิรยิ กุลโอภาศ
คณะเภสัชศาสตร
ดร.ทพญ.สุภาวดี เนาวรงุ โรจน
คณะทันตแพทยศาสตร
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผลงานดีเดนของคณะ
ประจําป 2559
สาขาการวิจยั
ชือ่ ผลงาน เทคโนโลยียางธรรมชาติเสริมแรงดวยซิลิกาเพือ่ การผลิตยางลอประหยัดพลังงาน
นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชือ่ ผลงาน บทบาทผูน ํามุสลิมในการดูแลเยาวชนตามวิถอี สิ ลามเพือ่ เสริมสรางสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม
หนวยงาน คณะศิลปศาสตร
ชือ่ ผลงาน ลดโลกรอน เพิม่ ผลผลิตขาวดวยปุย ชีวภาพแบคทีเรียสังเคราะหแสง
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการผสมพันธุแ ละการพัฒนาระยะตัวออนของแมลงวันแตง, Bactrocera cucurbitae
(Couqillett) (Diptera: Tephritidae), ที่ติดเชื้อรา Metarhizium anisopliae ไอโซเลท PSUM02"
นักวิจัย ผูชว ยศาสตราจารย ดร.นริศ ทาวจันทร
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชือ่ ผลงาน ไมโครอิมัลชันและไมโครอิมลั ชันเจลสําหรับนําสงยาและเวชสําอางทางผิวหนัง
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร บุญมี
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ชือ่ ผลงาน กรรมวิธกี ารผลิตแผนยางสําหรับปรับปรุงการบันทึกภาพดวยแมกเนติกเรโซแนนซ
นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน
หนวยงาน คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
ชือ่ ผลงาน การผลิตกาซไฮโดรเจนและกาซมีเทนจากน้ําทิง้ โรงงานสกัดน้ํามันปาลมโดยการหมักแบบสองขัน้ ตอน
ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ ูง พรอมการวิเคราะหโครงสรางจุลนิ ทรีย การขยายขนาดการผลิตและการประยุกตใชกา ซผสมไฮเทน
นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ชื่อผลงาน การปรับตัวของระบบการผลิตยางพาราตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศในเขตภาคใตตอนบน
นักวิจัย ดร.ภาสกร ธรรมโชติ
หนวยงาน คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ชือ่ ผลงาน ผลิตภัณฑเคอคูมินโซลิดดิสเพอรชนั ในรูปแบบกอแพเพือ่ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ภญ.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร

สาขาการประดิษฐ
ชือ่ ผลงาน เจลสมุนไพรแตมสิว
นักประดิษฐ ดร.กิ่งกาญจน บันลือพืช และ ดร.สุรศักดิ์ ลิม้ สุวรรณ
หนวยงาน คณะการแพทยแผนไทย
ชือ่ ผลงาน กรรมวิธีผลิตกลาเชือ้ น้ําสัมสายชูแบบผงและผลิตภัณฑที่ได
นักประดิษฐ ผูช วยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ หนองภิวงค
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชือ่ ผลงาน องคประกอบของวัคซีนเชื้อตายแบบผสมสําหรับปองกันโรคสเตรปโตคอคโคซีสในสัตวน้ํา
และกรรมวิธีการผลิตองคประกอบของวัคซีนดังกลาว
นักประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรศ ซวนยุก
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชือ่ ผลงาน การเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดทีม่ ี a-mangostin ดวยวิธกี ารสกัดทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
และตํารับยาเจลสําหรับรักษาแผลเปอยในชองปาก
นักประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ชื่อผลงาน แผนกาววองไวตอการกดจากยางธรรมชาติ เพื่อใชประยุกตใชทางการแพทย
นักประดิษฐ ผูชว ยศาสตราจารย นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ และ ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน ชุดน้ํายาและวิธีการตรวจหาปริมาณสารทีเอ็มทีดแี ละสังกะสีในน้ํายางและผลิตภัณฑ
นักประดิษฐ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ชือ่ ผลงาน ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
นักประดิษฐ อาจารยสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ
หนวยงาน คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ชือ่ ผลงาน สือ่ การเรียนการสอนหุนกะโหลกศีรษะจําลองสําหรับการฝกปฏิบตั ถิ ายภาพรังสี
และการแปลผลภาพรังสีของกะโหลกศีรษะและฟน
นักประดิษฐ อาจารยอารีย กาญจนประภาส
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร

สาขาการบริการวิชาการ
ชื่อผลงาน การออกแบบระบบการปลูกพืชไรดินแนวตั้ง
นักวิจัย นายปฐมพงศ วงษเลี้ยง
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชือ่ ผลงาน โครงการการเสียบยอดพริกไทยทีป่ าพรุควนเคร็ง ต.ทาเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ วิสทุ ธิสมาจาร
หนวยงาน คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
ชื่อผลงาน สัปดาหเภสัชกรรม “เรื่องยา วางใจเภสัชกร”
นักวิจัย ฝายวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ชื่อผลงาน โครงการ “รอยใจสูชุนชน : การพัฒนาการประกอบอาชีพและเครือขายภาคี ของชุมชนตําบลปากรอ
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล
หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ชือ่ ผลงาน โครงการจัดวางทุน จอดเรือเพือ่ การอนุรกั ษแนวปะการัง โดยกระบวนการมีสว นรวมเกาะเตา
จังหวัดสุราษฎรธานี
นักวิจัย อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชือ่ ผลงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรือ่ งการเพาะปลูกสมุนไพรภายใตมาตรฐานการเพาะปลูกทีด่ ี
ในเขตจังหวัดภาคใต
นักวิจัย ดร.อธิป สกุลเผือก
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
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สาขาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชือ่ ผลงาน แอปพลิเคชันคํานวณเวลาละหมาดพรอมระบุทศิ กิบลัตดวยอุปกรณเคลือ่ นทีเ่ วอรชัน 2
นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย เถกิง วงศศิริโชติ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน ชมรมดนตรีลูกทุง ทรัพยจาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
นักวิจัย หนวยกิจการนักศึกษา
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาการแตงตํารา
ชื่อตํารา Medical Parasitology and Entomology
ผูแตง ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จํานงค นพรัตน
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ชื่อตํารา Dielectric properties of human red blood cells investigated under influence of suspending
media and temperature
ผูแตง ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชดาภัษท สุดศิริ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ชื่อตํารา ฟสิกสของยาง
ผูแตง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตุลยพงษ ตุลยพิทักษ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อตํารา ตําราการบัญชีการเงิน
ผูแตง อาจารยทีฆะทัศน ทองกูล
หนวยงาน คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ชื่อตํารา การเขียนโปรแกรมแบบโครงสรางโดยใชภาษา C
ผูแตง ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ วิกยั สุขสกุล
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชือ่ ตํารา การบูรณะฟนหนาดวยวัสดุเรซินคอมโพสิต
ผูแตง รองศาสตราจารย ท.พ.ญ.สายใจ ตัณฑนุช
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
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ชือ่ ตํารา เคมีและคุณภาพสัตวน้ํา
ผูแตง ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชือ่ ตํารา การสังเคราะหและสมบัตขิ องวัสดุนาโน
ผูแตง รองศาสตราจารย ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชื่อตํารา วนเกษตรยางพารา (Rubber Agroforestry)
ผูแตง ดร.สุรชาติ เพชรแกว
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชือ่ ตํารา เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ เชือ้ เพลิงสีเขียว
ผูแ ตง ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย สุวรรณโณ
หนวยงาน คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย ประจําป 2559
กลุมที่ 1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชีย่ วชาญ
ไดแก รองศาสตราจารย นพ.วรวิทย จิตติถาวร คณะแพทยศาสตร

กลุมที่ 2 ตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ
ตําแหนงประเภททั่วไป
ไดแก ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุใจ สวนไพโรจน คณะศึกษาศาสตร

กลุมที่ 3 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหนงประเภททั่วไป
ไดแก นายอัครพงษ นาฏยาพิทกั ษ
ตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาลชํานาญงาน คณะแพทยศาสตร

กลุมที่ 4 ตําแหนงลูกจางประจํา
ไดแก นายมนัส อินทรพันธ
ตําแหนงพนักงานหองปฏิบัตกิ าร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลุมที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ
ไดแก ผูชว ยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว คณะวิทยาศาสตร

กลุมที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/
ตําแหนงประเภททัว่ ไป
ไดแก นางพจชนาถ พัทบุรี
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

กลุมที่ 7 พนักงานเงินรายไดและพนักงานราชการ
- วุฒติ ่ํากวาปริญญาตรี
ไดแก นายอนุสรณ บัวสุวรรณ
ตําแหนงพนักงานโสตทัศนศึกษา สํานักวิทยบริการ

- วุฒปิ ริญญาตรีขนึ้ ไป
ไดแก นางสาวชุลพี ร สะสม
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ
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บุคลากรดีเดนของคณะ/หนวยงาน
ประจําป 2559
กลุมที่ 1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง (รองศาสตราจารย) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชีย่ วชาญ
1 รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ จัน่ สกุล
คณะการแพทยแผนไทย
2 รองศาสตราจารย ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล
คณะทันตแพทยศาสตร
3 รองศาสตราจารย ดร.ซุกรี หะยีสาแม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 รองศาสตราจารย ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร
5 รองศาสตราจารย ดร.เถวียน วิทยา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6 รองศาสตราจารย ดร.นิสากร จารุมณี
คณะศิลปศาสตร
7 รองศาสตราจารย ดร.ปยะนุช จิตตนูนท
คณะพยาบาลศาสตร
8 รองศาสตราจารย นพ.วรวิทย จิตติถาวร
คณะแพทยศาสตร
9 รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
กลุมที่ 2 ตําแหนงประเภทผูบ ริหาร ตําแหนงประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป
1 ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2 ผูช ว ยศาสตราจารยกรรนิการ กาญจนชาตรี
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
3 นายคนึง บัวพูล
สํานักทรัพยากรการเรียนรูค ณ
ุ หญิงหลง
อรรถกระวีสนุ ทร*
4 ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.จรัญญา หุน ศรีสกุล
คณะทันตแพทยศาสตร
5 นางณัฏฐนันท โรจนสกุลกิจ
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
6 นางสาวดวงพร วงษสวัสดิ์
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี
7 นายปฐมพงศ วงษเลี้ยง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
8 ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ปยะรัตน บุญแสวง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9 นางสาวมยุรา เหมสารา
สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนือ่ ง
10 นายมานะ รักษวงศ
คณะการแพทยแผนไทย
11 นางเยาวนา เสสสระ
คณะนิติศาสตร
12 นายเรวัต รัตนกาญจน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13 นางศราวดี ศรีเกือ้
สํานักงานอธิการบดี
14 อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
คณะวิทยาศาสตร
15 นางสดุดี กุลสิรวิชย
ศูนยสง เสริมศิลปและวัฒนธรรม
16 นายสมคิด จีนาพงษ
คณะวิศวกรรมศาสตร
17 นายสมศักดิ์ รัตนนอย
สํานักวิทยบริการ
18 ผูช วยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คณะแพทยศาสตร
19 ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สุใจ สวนไพโรจน
คณะศึกษาศาสตร
20 ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล
คณะเภสัชศาสตร
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21 นางสุปรีดา สุวรรณรัตน
22 นางอัญญรัตน ตัน่ ไพโรจน
23 นางสาวอุไร ไปรฮูยัน

สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
คณะศิลปศาสตร
วิทยาเขตตรัง

กลุมที่ 3 ตําแหนงประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป
1 นางชอพฤกษา ทุมมา
คณะทันตแพทยศาสตร
2 นายชาตรี ชุมพิบูลย
สํานักงานอธิการบดี
3 นางดรุณี จันทวงศ
สํานักทรัพยากรการเรียนรูค ณ
ุ หญิงหลง
อรรถกระวีสนุ ทร*
4 นายนพพร จันทรแปน
คณะศิลปศาสตร
5 นางสาวลัดดา นิลรัตน
คณะวิทยาศาสตร
6 นายสมบัติ นพจนสุภาพ
สํานักวิทยบริการ
7 นางสุนันทา ออนแกว
วิทยาเขตตรัง
8 นายอัครพงษ นาฏยาพิทกั ษ
คณะแพทยศาสตร
กลุมที่ 4 ตําแหนงลูกจางประจํา
1 นางเกษร สุวรรณรัตน
2 นายแขม ลองนภา
3 นายณรงค ทองนวล
4 นางติ๋ว ภูมิพัฒน
5 นายพิเชฐร วิจติ ร
6 นางพิราพร พันธุแ กว
7 นายมนัส อินทรพันธ
8 นางวรรณลี ปราโมทยอนันต
9 นายสมหมาย ศิรริ ัตน
10 นางสุนนั ท ดวงสุวรรณ
11 นางโสภา ดวงสุวรรณ
12 นางอริสา ดวงสุวรรณ

กลุมที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ
1 ผูช วยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว
2 รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม
3 อาจารย ดร.จันทินี บุญชัย
4 ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ หนองภิวงค
5 ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชวลิต เกิดทิพย
6 ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชัยมงคล เปยมพริ้ง

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนือ่ ง
สํานักงานอธิการบดี
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตตรัง
คณะศิลปศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักทรัพยากรการเรียนรูค ณ
ุ หญิงหลง
อรรถกระวีสนุ ทร*

คณะวิทยาศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะศึกษาศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

อาจารยตรีชาติ เลาแกวหนู
อาจารย ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน
อาจารยนราภรณ ไชยรัตน
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
อาจารย ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.รัชฎาภรณ จันทรอดุ ม
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วชรินทร แกวอภิชยั
ผูช ว ยศาสตราจารย นพ.วรวิทย วาณิชยสวุ รรณ
อาจารย ดร.สิริมา สิตะรุโน
อาจารยสุดารัตน สุกาพัฒน
นายสุรินรัตน แกวทอง
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สุวลักษณ วิสุนทร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ฮัมเดีย มูดอ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาการสือ่ สาร

กลุมที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ/ตําแหนงประเภททัว่ ไป
1 นายกิจจา จาระวรรณ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2 นางสาวจิราพร บุญชวย
คณะศิลปศาสตร
3 นางสาวจุฬาลักษณ คงกัน
คณะแพทยศาสตร
4 นางสาวทิพวรรณ ปน ทองพันธ
คณะวิทยาการจัดการ
5 นายธนากร เกียรติขวัญบุตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
6 นางสาวธรรมรัตน แซตัน
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
7 นายธรรมรัตน สัมมะวัฒนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8 นายธีรวัฒน สุดขาว
คณะการแพทยแผนไทย
9 นางนิชาภา พฤกษวัลต
คณะศิลปกรรมศาสตร
10 นายบุรนิ ทร สหะวิรยิ ะ
คณะศึกษาศาสตร
11 นางสาวเบญจมาศ เลิศบวร
สํานักงานอธิการบดี
12 นางสาวประทุมรัตน รัตนนอ ย
สํานักวิทยบริการ
13 นางปราณี สุวรรณนิตย
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี
14 นายปรีชา นราประเสริฐกุล
คณะทันตแพทยศาสตร
15 นางพจชนาถ พัทบุรี
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
16 นายมนตราช อินทรศิริ
คณะวิทยาศาสตร
17 นางมยุรี หมืน่ ประเสริฐดี
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวฒ
ั นา
18 นางสาวรัตนา ฮกคี
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
19 นางวาสนา สีลาภเกือ้
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
20 นางวิภาพรรณ อินนุรกั ษ
วิทยาเขตตรัง
21 นางสุนีย เรืองสุวรรณ
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี
22 นางอมรรัตน จันทนาอรพินท
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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23 นางอรชร สุขเปรม
24 นางสาวอรทัย จารุวเิ ศษ

สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
คณะวิทยาการสือ่ สาร

กลุมที่ 7.1 พนักงานเงินรายไดและพนักงานราชการ
1 นางสาวปนัดดา บุญมา
2 นายปญญา ทับรอด
3 นางมีนะ แฉะ
4 นางสาววรรณา ใจดี
5 นายวรศักดิ์ เกียรติขวัญบุตร
6 นางวิรัช ขันธสามล
7 นางสมหมาย พรหมณี
8 นายสิทธิพร เกิดทอง
9 นายสิทธิศกั ดิ์ มีทอง
10 นางหนูเล็ก หวานสนิท
11 นายอนุสรณ บัวสุวรรณ
12 นางอาภรณ อุไรกุล

สํานักงานอธิการบดี
คณะศิลปศาสตร
สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนือ่ ง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี
คณะวิทยาการสือ่ สาร
วิทยาเขตตรัง
สํานักวิทยบริการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลุมที่ 7.2 พนักงานเงินรายได พนักงานราชการ
1 Dr.Alan Frederick-Geater
2 นายโกวิทย สุดใจ
3 นางสาวชลธิชา อนันทบริพงค
4 นางสาวชุลพี ร สะสม
5 นายนพรัตน อินอุทัย
6 นางสาวรัตนาวิไล ถาวรสุวรรณ
7 นางสาวอัสมา สงเสริม
8 นายอุทัย ทองบาง
9 นางสาวฮาบีบ่ ะ ละหมาน

คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนือ่ ง
สํานักงานอธิการบดี
คณะศิลปศาสตร
คณะการแพทยแผนไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

| 109

110 |

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

รางวัลนักศึกษาตัวอยาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2559
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รางวัลนักศึกษาตัวอยาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2559
ในปการศึกษา 2559 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหทกุ มหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ มีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.75 มีการปฏิบัติกิจกรรมดีเดน และ
หรือมีผลงานดีเดนที่ แสดงถึงคุณประโยชนตอสวนรวม สังคม ทองถิ่ น หรือชุมชน เปนที่ยอมรับตอสั งคม แสดงถึง
คุณธรรมจริยธรรมดีงามและสรางสรรค โดยมีความตอเนือ่ งในการทํากิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ทั้ง 5 วิทยาเขต เสร็จเรียบรอยแลว และ
มีมติใหนักศึกษาดังตอไปนี้เปน “นักศึกษาดีเดน” สมควรไดรับการยกยอง รับโลเกียรติยศ ในวันคุณคาสงขลานครินทร
ประจําป 2559 ดังรายชื่อตอไปนี้

วิทยาเขตหาดใหญ
นางสาวอลิสา บินดุสะ
คณะนิติศาสตร
วิทยาเขตปตตานี
นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ
คณะรัฐศาสตร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
นางสาวตัสนีม หละตํา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตภูเก็ต
นางสาวล้ําคา สิทธิศักดิ์
คณะวิเทศศึกษา
วิทยาเขตตรัง
นางสาวกนกวรรณ นราจร
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
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รางวัลผูประกอบการ
ภายใตการบมเพาะวิสาหกิจดีเดน
ประจําป 2560
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รางวัลผูป ระกอบการภายใตการบมเพาะวิสาหกิจดีเดน
ประจําป 2560
นายอับดุลเลาะ เจะอุบง
บริษัท เจบีโกล เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
นางสาวคุณญ
ั ญา แกวหนู
บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร จํากัด
นายพิชัย จงไพรัตน
บริษัท สยามคลาสสิค เวลลเนส จํากัด2559
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ผูที่สมควรไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ
ผูปฏิบัติราชการเปนเวลานาน
ประจําป 2559
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ผูที่สมควรไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ
ผูปฏิบัติราชการเปนเวลานาน ประจําป 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตน
นางสาวกมลรัตน ดินกามิน
นางกมลวรรณ ทองศรี
รองศาสตราจารยกมลวิช เลาประสพวัฒนา
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
นางกัญฑิมา บุญยังดํารง
นางสาวกานดา ตองมิตร
อาจารย ดร.กิตตินนั ท มลิวรรณ
อาจารย นพ.กิตติพงศ เรียบรอย
นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ
อาจารย ดร.กุลจิรา อุดมอักษร
นายขจรศักดิ์ จารุพนั ธ
นางขวัญใจ จิตนุรกั ษ
ผูช วยศาสตราจารยเขมิกา อุระวงค
ผูช วยศาสตราจารยคณิตา กายะสุต
นางสาวคนึง แซเจียม
อาจารย ดร.คําแหง วัฒนเสน
นางจงดี บวรภัทรนานนท
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จตุรงค จงสถิตยไพบูลย
นายจรัญ ขวัญไฝ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.จรีรตั น สกุลรัตน
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.จันทรพมิ พ หินเทาว
อาจารย ดร.จันทวรรณ ปยะวัฒน
รองศาสตราจารย ดร.จันทิมา ชัง่ สิรพิ ร
นางจารียว รรณ กุกแกว
นายจารึก กาหมัน
นางสาวจิรนันท แกวอุบล
นางจิราพร คํามณี
นางจิราพร ภุมรินทร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ ไชยบัญดิษฐ
นางจุฬาวรรณ ศิรยิ อด
นางสาวจูลี่ ชาญสถาพร
นายเจริญ หนูทอง
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คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะการแพทยแผนไทย
คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

นายแจง ถาวร
นายใจ สุวรรณขํา
นางชนิตา กาญจนารัตน
นางชวนพิศ วิรยิ ะสุข
นางชอจันทร แกวแสงออน
อาจารยชัชชัย ปรีชาไว
รองศาสตราจารย ดร.ซุกรี หะยีสาแม
อาจารย ดร.ฐานันดรศกั ดิ์ เทพญา
อาจารย ดร.ฐิติมา ดวงเงิน
นายณรงค ผองสะอาด
นายณรงควทิ ย อังกนะตระกูล
นางสาวณัชยาตา หมวกทอง
นายณัฐนนท กิม้ ตัน้
นางดวงเพ็ญ แวววันจิตร
อาจารย ดร.ดวงรัตน ชูเกิด
นายดําริห แกวไพบูลย
อาจารยเต็มเดือน เตาแกว
รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
นางทัษนีย พิณสุวรรณ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ทิพมาส ชิณวงศ
ผูชวยศาสตราจารย นพ.ธนพันธ ชูบุญ
นายธนัท บุญคงวัฒน
นางธรรญชนก พิบูลย
ผูช วยศาสตราจารยธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ
นายธีรชาติ บุญสุข
นางนงลักษณ ไชยสวัสดิ์
อาจารยนภาพร ทองนอย
นางนภาพร ศรีวภิ ากุล
นางสาวนรารัตน ประยูรชาติ
อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานันทน
นางสาวนิตยา บุญนวน
ผูช วยศาสตราจารย ดร.นิตยา แม็คแนล
นางนิราภร ภูส าย
ผูช วยศาสตราจารย ดร.นุวรรณ ทับเทีย่ ง
นางนุสรา นพรัตน
นางนูรียะ ยีดอเหลาะ

สํานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะแพทยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
คณะแพทยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะวิเทศศึกษา
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

| 117

70
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103
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อาจารยเนตรนภิส อองสุวรรณ
นางเนาวรัตน จารุมโนกุล
นางสาวบรรจง แทนประมูล
ผูช ว ยศาสตราจารยบัญชา สํารวจเบญจกุล
นางบุญญา พรหมมา
อาจารย ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ
นางสาวบุปผา อินทรัตน
นายประกอบ พรหมจันทร
นางประกายมาส บาหลัง
นายประคอง นวลละออง
นางปรารถนา ไชยนิรมล
ผูช วยศาสตราจารยปริญญา แกวประดับ
ดร.ปริลักษณ กลิน่ ชาง
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปรียา แกวพิมล
นางสาวปาริชาต ไพนุพงศ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
นางปุณิกา เผือกนอย
รองศาสตราจารย ดร.พรชัย พฤกษภทั รานนต
นางพรทิพย ลาภพงศธร
นางพรนภัสส นิพัทพงษ
อาจารย ดร.พรปวีณ ศรีงาม
อาจารย ดร.พรสวรรค ดวงสุวรรณ
รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
นางพิกุล อนันต
นางพิมพา ตันปติกร
นางสาวพิลาสลักษณ จันทรไฝ
นางสาวพุทธชาติ ชะนะชัย
นายเพ็ญ พรหมจันทร
นางเพ็ญศิริ ชูสง แสง
นายมงคล รัตนโสภา
นางสาวมยุรี กอรุงเรือง
นางมะลิวลั ย ปนเจริญ
นายมาโนช จันทรวัฒน
นางสาวมาเรีย๊ ะ สลีมนี
นางมีนา ทองวงศ
นางยุพา หนูฟอง
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
วิทยาเขตตรัง
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
คณะแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

นางสาวรติกร พรอนุวงศ
นางสาวรอสเมาะ มะมิง
นางระเบียบ พลันสังเกตุ
อาจารยรชั ดา เชาวนเสฏฐกุล
อาจารย ดร.รัตติกานต แซลิ่ม
นางสาวรัตนาภรณ ชูมงิ่
นางรุง ฟา สราญเศรษฐ
นางรุง รัตน วีระกุล
นางรุจริ ัชช เปรมนันทิวฒ
ั น
นางละไม รัตนเตโช
นางสาวลัดดาวัลย ไชยมุณี
ผูช ว ยศาสตราจารยลอื ลักษณ ลอมลิม้
อาจารยเลอลักษณ บุญล้ํา
อาจารยวนิดา สุเมธากุลวัฒน
นางสาววรรณรักษ นุรักษ
นางวรรนดี บุญรักษ
รองศาสตราจารย นพ.วรวิทย จิตติถาวร
นางสาววันดี ชูชาติ
อาจารยวาสนา คงขันธ
นางวาสนา สุระสังวาลย
นายวิชัย เพ็ชรศรี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิชัย หวังวโรดม
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วิราภรณ อัจฉริยะเสถียร
นายวิโรจน พรมนุกลู
นายวิโรจน ภักดีรจุ ีรตั น
นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช
รองศาสตราจารย ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศราชัย กองศิริวงศ
อาจารย ดร.ศริยา บิลแสละ
นางศรีบังอร อรัญเวทย
นางสาวศรีวรรณ ชวยนุกลู
นางศวิตา รักษจํารูญ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศศิกานต กาละ
อาจารย ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
นางสาวศุลพี ร หนูยมิ้ ซาย
นางเศรษฐินี อักษรพันธ

คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
คณะแพทยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาการสือ่ สาร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
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160
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
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นางสมจันทร สุวสิรกิ ลุ
นางสมจิตต อนันตถาวร
อาจารย ดร.สมชาย ศรีวิรยิ ะจันทร
นายสมนึก ชวยประสม
นายสมบัติ เข็มเจษฎา
นายสมพล แปนทอง
นายสมพล รัตนจินดา
นางสาวสมพิศ ทองมา
อาจารย ดร.สมรักษ พันธผล
นายสาคร ปานเพ็ชร
ผูช วยศาสตราจารยสาวิตร ตัณฑนุช
นายสิน พรหมเทพ
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สินจิ ธร รุจิระบรรเจิด
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุกญ
ั ญา เดชอดิศยั
นางสาวสุชาดา อัจนากิตติ
รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ ลิม่ กตัญู
นายสุชาติ สุขสวัสดิ์
นางสุดารัตน สังขทอง
นายสุธี ผดุงกูล
นางสาวสุนสิ สา สุขบุญพันธ
นางสาวสุภา แกวบริสทุ ธิ์
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สุภาภรณ กานตสมเกียรติ
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.เสาวภา โชติสวุ รรณ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.แสงสุรีย วสุพงศอยั ยะ
นายหวันหมะ รัตนญาติ
นางไหมมูนะ อาแย
นางอรนาถ สุดเดียวไกร
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ ตรีภกั ดิ์
นางอรัญญา จันทรชู
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อริยา คูหา
นายอัครพงษ นาฏยาพิทกั ษ
นายอังกูร ไพศาล
นางอัชรีดา วันสุไลมาน
นางอัญชนา แวววรรณจิตร
นางสาวอัญชลี อินทสร
อาจารยอัฏฐพล คงพัฒน

งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร

178
179
180
181
182
183
184
185

อาจารย ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต
อาจารย ดร.อาคม โสวณา
นางอําไพ แสงศรี
อาจารยอําไพพร กอตระกูล
นางสาวอินทิรา สุวรรณปรีชา
อาจารยเอกนรินทร เอกอริยะสิริ
นายเอกรักษ ใฝบุญ
นางเอมรัตน ยิ่งคง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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บุคลากรที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป 2559
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บุคลากรที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2559
ชั้นเครื่องราชฯ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
1 นายธเนศ สุขมาตย
2 อาจารย ดร.ไพจิตร กชกรจารุพงศ
3 นายภทรธร เอือ้ กฤดาธิการ
4 อาจารย ดร.สมพร ชวยอารีย
5 นายสมหมาย บุญลอย
6 อาจารยเสกสรรค สุวรรณมณี
7 นายเสถียร วาณิชวิรยิ ะ
8 อาจารย ดร.อนันตศักดิ์ ศักดิ์อํานวย
9 อาจารย ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต
10 นายอานนท อุปบัลลังก
11 นางเกสรี มณีกรอง
12 นางจวน จันทนนท
13 นางสาวจารุณี มหารัตน
14 นางสาวฐิตมิ า เทพญา
15 นางสาวดารานาถ แตนสุย
16 อาจารย ดร.นารีรัตน วัฒนเวฬุ
17 นางนิวรรณ อินทรักษา
18 นางสาวปราณี แกวบริสุทธิ์
19 ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปรียา แกวพิมล
20 นางมนฑกาน อรรถสงเคราะห
21 ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วรางคณา ชัชเวช
22 นางสาววิชนีย สุวรรณสังข
23 อาจารย ดร.วีรยา คุมเมือง
24 นางสาวศิรนิ ภา คงศักดิ์
25 นางสาวสุกญ
ั ญา ทองดีนอก
26 นางสาวสุจริ า ศรีเกือ้
27 นางสุนิดา อรรถอนุชิต
28 นางสุภาภรณ รักลวน
29 นางสุภาวดี หมาดเทง
30 นางสุวรรณี หลังปูเตะ
31 นางอาภรรัตน อองแกว
32 นางอินทิรา หิรัณยธร
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คณะศึกษาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะการจัดการสิง่ แวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะแพทยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
คณะวิทยาการสือ่ สาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
คณะศึกษาศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร

ชั้นเครื่องราชฯ ทวีตยิ าภรณชางเผือก (ท.ช.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

นายกิตติ บริสุทธิ์
นายจรูญ เกือ้ ชู
นายซัยนูรดีน นิมา
จาเอกธวัช มุสิกธรรม
นายนรุตมชยั ดิษโสภา
นายบดินทร แวลาเตะ
นายประกิจ ทองคํา
นายประทีป เอื้อนมงคล
นายปรารถนา ประเสริฐ
นายพนัสพงศ อาวรเจริญ
นายสมศักดิ์ รุกขสุคนธ
อาจารย ดร.สุรชาติ เพชรแกว
นายสุวฒ
ั น อัครบวร
นายฮาเระ เจะโด
นางสาวกอบพร พสุนธราธรรม
นางกิจจา ปานะบุตร
นางกิตติมา หงษหิรญ
ั เรือง
นางสาวเกสินี พัฒนพิสุทธิ์
ผูช วยศาสตราจารยเขมิกา อุระวงค
นางจงกลนี ตงมิตร
นางสาวจันทรจรัส เพชรรัตนโมรา
นางจิตติมา โพธิ์เสนา
นางจุติรตั น มากมิ่งจวน
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชดาภัษท สุดศิริ
นางสาวชนกานต ทองจํานงค
อาจารย ดร.ฐปรัตน รักษภาณุสทิ ธิ์
นางสาวฐิติพร อารยะพงษ
นางณัฐกมล มณีนวล
นางณัฐิณี พรหมประสิทธิ์
นางทิชาภรณ รัตนะ
นางธนภรณ ปานเดย
นางธรรมสรณ ขุนรักษ
นางธัญญมุนนิ ทร ปวินทธนาธร
นางนงคราญ ศิริพันธุ
นางนภาศิริ โชติแกว

สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
คณะนิติศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สํานักงานอธิการบดี
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
คณะทันตแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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นางนวลนอย เมืองชนะพวง
นางนิศากร ชางสุวรรณ
ผูช ว ยศาสตราจารยนศิ ากร ทองนอก
นางสาวประภัสรา กิจไพบูลยทวี
นางปราณี จันทรมณีย
นางปรีดา ณ นุวงศ
นางปานจิต ชูศรี
นางสาวปาริชาต ไพนุพงศ
นางปยะภรณ รุยออน
นางพรนิภา พลฤทธิ์
นางสาวพรอําไพ โอชาพันธุ
นางสาวพิกลุ แกวนอย
นางพิมพพมิ ล พฤกษภัทรานนต
นางสาวเพ็ญประภา ลีภทั รกิจ
นางไพเราะ พอนุย
นางภวรัญชน ปญจระ
นางสาวภัคสราภรณ ประคําทอง
นางสาวมารียะ บูมามะ
นางยวงพร ปอมสกุล
อาจารย ดร.ยุพิน กรัณยเดช
นางสาวเยาวภา สงวนทรัพย
นางสาวรงรอง เรืองจิระอุไร
นางรสิกร หนูเกลีย้ ง
นางรัตติยา เขียวแปน
นางรุง ฤดี หลังยาหนาย
นางวราภรณ กาวไธสง
นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร
นางวัลภา จุทอง
นางวิภาวี มีชภู ัณฑ
นางวิลาวัณย ยืนชนม
นางสาววิวรรณดา ลาภวงศ
นางวีณา พัฒนเชียร
นางสาวศศิธร คงทอง
นางสาวศิริรัตน โตะปรีชา
นางสาวศุลพี ร ชวยชูวงศ
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สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
สํานักงานอธิการบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิเทศศึกษา
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักวิจยั และพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี
คณะวิศวกรรมศาสตร
ศูนยสง เสริมศิลปและวัฒนธรรม
ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะวิเทศศึกษา
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนือ่ ง
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิจยั และพัฒนา
คณะแพทยศาสตร
สํานักทรัพยากรการเรียนรูค ณ
ุ หญิงหลง
อรรถกระวีสนุ ทร*

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

นางสาคร หับเจริญ
นางสายหยุด ขจรยุทธไกร
นางสาริษฐา บัวทอง
นางสาวสิขเรศ แสงขํา
นางสุกลั ญา พรหมาด
นางสาวสุขศรี วิเชียรบรรณ
นางสาวสุจิวรรณ มานะ
นางสุนนั ทา แกวเจริญ
นางสาวสุภาวดี คีรีเพ็ชร
นางสาวสุรรี ัตน เจะและ
นางสุวลี รัตนพล
นางสุวิมล บุญทองขาว
นางสาวเสาวรัตน มานสะอาด
นางอรนาถ สุดเดียวไกร
นางอรพิน เพชรสุวรรณ
นางสาวอรวรรณ สุวรรณรัตน
นางสาวอรุณพร สุดาวีระ
นางสาวอวยพร พืชนุกูล
นางอัญญรัตน ตัน่ ไพโรจน
นางอารีย ยะนาย
นางอุทัยวรรณ ซายเกลีย้ ง
นางอุไรวรรณ พลจร

คณะแพทยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
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ชั้นเครื่องราชฯ ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)
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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นายดุษิต พรมชาย
นายธีรพล สุวรรณสะอาด
นายอัครพงษ นาฏยาพิทกั ษ
นายอาวุธ มุสิกพันธ
นางกอบกุล ยกศิริ
นางกิ่งแกว คงขวัญ
นางสาวถนอม บุญโชติ
นางนฤมล สุวรรณมาลา
นางนัยนา ลักษณะพริ้ม
นางนิตยา มณีนวล
นางสาวประคอง ศรีเพชร
นางปยนุช โกศล
นางสาวพรผุสดี หลอตระกูล
นางพรพรรณ ไชยศิริ
นางพัทธธีรา ไตรพงศรัตน
นางสาวเพชรรัตน ผิวทองงาม
นางรมดี เพชรพิศาล
นางราเจล วิทยวีรศักดิ์
นางวรรณี วรรณเพ็ชร
นางสาววันดี ธรรมทินนะ
นางสาวสุทนิ สุขขวัญ
นางอุไร เขียวนุย
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คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

ชั้นเครื่องราชฯ ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)
1 นายขจรศักดิ์ จารุพนั ธ
2 นายจรัญ มุสิกะไชย
3 นายเติม จันทวงศ
4 นายนิรันดร โทบุรี
5 นายบรรทม แกวจังหวัด
6 นายเปลือน ณ มณี
7 นายวรรณซิน้ สีปะณะ
8 นายสมพล แปนทอง
9 นางสาวกฤติกา หนูเกลีย้ ง
10 นางกัญรดา โรจจารุภทั ร
11 นางกาญจนา สิวายะวิโรจน
12 นางเกศนิภา กูลแกว
13 นางสาวเขมนิจ บัวกิ่ง
14 นางเครือวัลย เสนหา
15 นางจรรยา สวัสดิรักษา
16 นางจริพร พิรนี ันท
17 นางฉวี จริยา
18 นางสาวชนัสนันท จอนสุวรรณ
19 นางชนุตธณัฐ ขุนทอง
20 นางชวัลรัตน พรหมเดช
21 นางฐิติกานต ตันชนะวงศ
22 นางสาวดาริน วันแอเลาะ
23 นางทัศนีย ยิ้วเหีย้ ง
24 นางธัญญลักษณ ตรีรญ
ั เพ็ชร
25 นางสาวธัญญาภรณ รักเลิศ
26 นางนฤภัค ปรีดีนรากร
27 นางนันทินาฏ ละอองแกว
28 นางนัยนา ชัยชนะ
29 นางประภา จันทรโชติ
30 นางสาวปราณี คงเจริญ
31 นางสาวปราณี จุลโสภณ
32 นางปยา บุญเชิด
33 นางพรทิพย แกวฉิมพลี
34 นางพรธิภา สวัสดี
35 นางพรรณี เพ็ชรศรีชัย

สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
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นางพิมพใจ ซุน ทรัพย
นางมณฑา รัตนโสภณภาคย
นางสาวมณี อินทสโร
นางมะลิ แปนแกว
นางมาลี เจตวิจติ ร
นางเยาวณี นววิธากาญจน
นางราตรี อมแกว
นางเรณู ยอดสุรางค
นางสาววนิตย ยกศิริ
นางวรรณา จันทรสอ งภพ
นางวัลภา มีชัย
นางศรีสดุ า ขาวอินทร
นางศิรพิ ัชร ลอยประเสริฐ
นางสาวสคราญ ตันเจริญ
นางสาวสมจิตร คุณาพรธีรกุล
นางสมใจ บุญโท
นางสมภรณ วรรณโชติ
นางสมมาศ นิลเพชร
นางสมศรี สุวลักษณ
นางสวาท เนาวรัตน
นางสาระภี คลอยอุดม
นางสุดใจ รอดขํา
นางสุวรรณี วิถีเทพ
นางหัสนา หมัดคง
นางอรทัย มากมี
นางอวยพร มีคง
นางอาภรณ เพ็ญสวัสดิ์
นางอําไพ แสงศรี
นางอุบล เสือแกว
นางอุษา พรหมอินทร
นางเอื้อจิตร บุญกูล
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คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

ชัน้ เครื่องราชฯ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

นายจักรกริช ซึ้งประสิทธิ์
อาจารย นพ.จักรี หิรญ
ั แพทย
นายชาญวิทย เบญจมะ
นายถาวร เสงนนท
ผูช วยศาสตราจารยทวีศกั ดิ์ นิยมบัณฑิต
รองศาสตราจารย ทพ.ธงชัย นันทนรานนท
นายธนากร ทองอนันต
รองศาสตราจารย ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ
นายนวุธ ถาวรจิตต
นายผดุงศักดิ์ อรนพ
นายพลภัทร กุลฑล
นายพัน ยี่สิ้น
นายไพรัตน จีรเสถียร
รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ผูช วยศาสตราจารยรักษเกียรติ จิรันธร
รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วินัย กิตติดําเกิง
นายวิวฒ
ั น ลีลาสําราญ
นายสมบัติ นพจนสุภาพ
นายสมบูรณ พรพิเนตพงศ
นายสัมฤทธิ์ แกวนอย
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สุจริต สวนไพโรจน
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สุนทร วิทสู รุ พจน
นายสุพจน ตรีรญ
ั เพ็ชร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย จันทรเพ็ชร
นายอดิศร วังปรีชา
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อดิศยั รุง วิชานิวฒ
ั น
นายอนุชา อโณทัยสุขวิเศษ
นางกมลทิพย ภักดีฉนวน
นางสาวกรรยา พิทกั ษฉนวน
นางสาวกอบกุล เยาเฉื้อง
นางสาวกาญจนา แซโล
รองศาสตราจารย ดร.กานดา ปานทอง
นางการตนี ี แวอาแซ
นางเกตุวดี สิทธิชัย

สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนือ่ ง
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักวิทยบริการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
วิทยาเขตตรัง
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
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36
37
38
39
40

นางเครือสิรี เดชชนินทร
นางจริยา สายวารี
นางสาวจินดา ปรีชาวีรกุล
นางสาวจิมรี แกวงาม
นางจิระวัฒน พิสุทธิพ์ ิทยากุล

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

นางสาวจิลา ทัศนลีลพร
นางจุฑารัตน ผดุงศักดิ์
นางเจียมจิตร บุญขวัญ
นางฉลอง เอือ้ งสุวรรณ
นางฉัตรมณี เมฆไพศาลศิลป
นางชนิศา นิมิตปญญากุล
นางชุติมา โภคา
นางญาพิสุทธิ์ วงศสัมพันธ
รองศาสตราจารย ดร.ฐิตมิ า สุนทรสัจ
นางณัฏฐินี บุญรัศมี
นางณัฐพร อิ่มอุไร
นางดนยา วราสิทธิชัย
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ดวงพร เกิดผล
นางดวงรัชนี คูณรังษีสมบูรณ
นางดวงรัตน หมายดี
นางตวนยามีลา อัลอิดรุส
นางเต็มดวง ขุนอิน
นางเตือนใจ บุญรังษี
นางสาวธันยมัย ศรีหมาด
นางนงเยาว ภูริวฒ
ั นกุล
นางสาวนงเยาว อุไรรัตน
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.นัทธมน วัฒนอรุณวงศ
นางนันทา เกลี้ยงเกิด
นางสาวนิภาวรรณ ชามทอง
นางสาวนูรอัยนี หะยีอาแว
นางเนาวนิตย เสียมไหม
นางบริมาส ศักดิจ์ ิรพาพงษ
ผูชว ยศาสตราจารย ทพญ.บุญรัตน สัตพัน
นางบุษยา ดานเดชา
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาศ จันทรฉวี
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คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
สํานักทรัพยากรการเรียนรูค ณ
ุ หญิงหลง
อรรถกระวีสนุ ทร*
สํานักวิจยั และพัฒนา
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศูนยคอมพิวเตอร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

71 นางปทิตตา ทองประเสริฐ
72 นางสาวประไพ จันทรอนิ ทร
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

นางสาวเปรมจิต อาภรณแมกลอง
นางสาวพรพรรณ วงศแหลมสิงห
นางพรรณี เจริญธนวิธ
นางภาวิไล หงสวรรณากร
นางมณฑา ชาลีทา
นางมะลิ นิยมบัณฑิต
นางมาลัย ปตพัฒน
นางยินดี ไชยจิตร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.รัตนา เวทยประสิทธิ์
รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
นางวนิดาพร จันทรอินทร
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วราภรณ คงสุวรรณ
นางวินา หวานดี
นางสาววิลาวัณย จอมทอง
อาจารย ดร.วีณา คันฉอง
นางสาวศัลสนีย ภูเ จริญธนะศักดิ์
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ศิรมิ า มหัทธนาดุลย
อาจารย ดร.สมจินต รัตนเสถียร
นางสักกินะ หวันสกุล
นางสาวมยุรา เหมสารา
นางสิรพิ ร หิรญ
ั แพทย
นางสิวินยี  ศรีษะสมุทร
นางสาวสุจริ า วิชยั ดิษฐ
นางสาวสุดา แซคู
นางสุปรียา วาณิชยปกรณ
นางสาวสุพาณี บูรณธรรม
นางสุมรวดี มุสกิ พันธ
ผูช ว ยศาสตราจารยสวุ รรณา เศรษฐวัชราวนิช
นางสุศษิ ฎา คอวิเชียรกุล
นางเสาวภา สุทธมุสกิ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
นางโสมนัส นาคนวล

สํานักทรัพยากรการเรียนรูค ณ
ุ หญิงหลง
อรรถกระวีสนุ ทร*
สํานักทรัพยากรการเรียนรูค ณ
ุ หญิงหลง
อรรถกระวีสนุ ทร*
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
คณะเภสัชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
ศูนยคอมพิวเตอร
สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนือ่ ง
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
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105
106
107
108
109
110
111
112
113

นางอภิลักษณ ตรงเมือง
นางสาวอรพรรณ ไชยเพชร
นางสาวอรวรรณ โกสุม
นางอรัญญา ธรานุเวชน
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อังคณา เธียรมนตรี
นางอัญชลี สุวรรณโร
นางอาภรณ สุวลักษณ
นางอารีย สุขฤกษ
นางอารีรตั น รามจันทร

คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

ชั้นเครือ่ งราชฯ ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.) , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
1 นายสุทัศน เผือดผอง
2 นางสาวสายัณห สุริโยทัย
3 นางอาภรณ ศรีผอง

คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ชั้นเครื่องราชฯ ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
1 นางวีณา ฤทธิ์รักษา
2 นางแวรอบิยะ เจะอะ
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สํานักทรัพยากรการเรียนรูค ณ
ุ หญิงหลง
อรรถกระวีสนุ ทร*
วิทยาลัยอิสลามศึกษา

วันแหงคุณคา

สงขลานคริ
น
ทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
คณะกรรมการจัดงาน
“วันแหงคุณคาสงขลานครินทร
(A PSU DAY OF PRIDE 2017)
ประจําป 2560
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