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คํานํา
ในแตละปมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ท้ังท่ีเปนนักวิจัย  อาจารย  พนักงาน  ตลอดจนหนวยงานตางๆ  ของ

มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ จากสถาบัน องคกร หนวยงานตางๆ ท้ังจากตางประเทศ ในประเทศ
ตลอดจนในมหาวิทยาลัยเอง ผูท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติท้ังหลาย หนวยงานแตละหนวยของมหาวิทยาลัยตางก็ไดจัดงาน
ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีไดสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยขึ้น เชน สํานักวิจัยและพัฒนา รวมกับ บัณฑิต
วิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร รวมกันจัดงาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.” ขึ้น เพ่ือ
เชิดชูนักวิจัยท่ีไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย    กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี จัดงาน “วันเชิดชูครู
สงขลานครินทร” ขึ้น เพ่ือประกาศเกียรติคุณครูดีเดนของคณะตางๆ ครูอันเปนท่ีรัก ชื่นชม และศรัทธาของนักศึกษา
และสํานักงานประกันคุณภาพ สํานกังานอธิการบดี จัดงาน “เวทีคุณภาพ” ขึ้น เพ่ือนําเสนอผลงานท่ีมีแนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ
(Best Practice) ท่ีหนวยงานตางๆ ของมหาวทิยาลัยไดสรางสรรคขึ้น

มหาวิทยาลัยเห็นวางานท้ัง 3 ท่ีหนวยงานดังกลาวไดจัดขึ้นมานั้น ลวนเปนงานท่ีแสดงใหเห็นถึงศักยภาพบุคลากร
และหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีไดสรางคุณคาดานตางๆ ใหกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควร
ใหจัดงานท้ัง 3 งานเขาดวยกัน ในชื่องานวา “วันแหงคุณคาสงขลานครินทร A PSU DAY OF PRIDE” โดยจัดใน
ปนี้เปนครั้งท่ี 1 มีหนวยงานท่ีรวมจัด  ประกอบดวย  สํานักวิจัยและพัฒนา  กองบริการการศึกษา  สํานักงานประกัน
คุณภาพ  บัณฑิตวทิยาลัย  อุทยานวิทยาศาสตร  และศูนยเครือ่งมือวิทยาศาสตร

ในสูจิบัตรนี้ไดรวบรวมผลงานตางๆ ท่ีนักวิจัย อาจารย หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดสรางคุณคาใหกับ
มหาวิทยาลัยในป 2556 เพ่ือบันทึกใหเปนเกียรตปิระวตัิ และเปนฐานขอมูลวชิาการของมหาวิทยาลัยตอไป

บรรณาธิการ
สิงหาคม  2557
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กําหนดการจัดงาน
“วันแหงคุณคาสงขลานครินทร” (A PSU DAY OF PRIDE 2014)

คร้ังท่ี 1 ประจําป  2557
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.15–15.30 น.

ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

………………………………………………

ภาคเชา
เวลา 08.15-09.15 น. ลงทะเบยีน/ชมวดิีทัศนผลงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร

และชมนทิรรศการ
เวลา 09.15-09.20 น. กลาวรายงาน

โดย รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบณัฑิตศึกษา

เวลา 09.20-09.30 น. กลาวเปดงาน
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล

อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
เวลา 09.30-11.30 น. เสวนา “คุณคาของ ม.อ.ตอสังคม”  โดย

1. รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ภารกิจของมหาวิทยาลัยท่ีตอบสนองตอสังคม”

2. ศาสตราจารย นพ.จรัส สุวรรณเวลา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“มมุมองการพฒันาดานการศึกษา”

3. นายสตัวแพทยสทิธิศักด์ิ เหมืองสิน  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภเูก็ต
“มมุมองการพัฒนาดานการวิจยั”

4. นายสุริยา ยีขุน  นายกเทศมนตรีตําบลปริก
“มุมมองการพฒันาดานชุมชน”

ดําเนนิรายการโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน ชูโต

เวลา 11.30-12.30 น. แขกผูมเีกียรตริวมรบัประทานอาหาร
เวลา 12.30-13.00 น. ชมนทิรรศการ

ภาคบาย
เวลา 13.00-15.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรและโลรางวัล

โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

เวลา 15.30 น. ปดงาน
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2013 PSU Researcher Grand Slam

รองศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร

1. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสดุ 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ป 2552
2. รางวัลนกัวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2553

จากมลูนธิิสงเสรมิวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชปูถัมภ
3. รางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award

สาขา Agricultural Sciences & Technology จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานจัดทําฐานขอมลูอางอิงสากล Scopus

4. รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานวจิัย ประจําป 2554 รางวลัระดับดี
(สาขาเกษตรศาสตรและชวีวิทยา)

5. รางวัลชมเชย รางวลัความคิดรเิริม่ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (STISA)
ครัง้ท่ี 5 ประจําป 2555 จากสมาคมวิศวกรรมเคมแีละเคมปีระยุกตแหงประเทศไทย(สวคท.)
รวมกับ บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย(สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
และสํานักงานนวตักรรมแหงชาติ (สนช.)

6. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสดุ 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ป 2555
7. นกัวจิัยดีเดนคณะวทิยาศาสตร ประจําป 2556
8. รางวลัผลงานทางวชิาการดีเดน TTF AWARD ดานสิง่แวดลอมและวทิยาศาสตรเทคโนโลยี

ประจําป 2556  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมูลนธิิโตโยตาประเทศไทย
9. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสดุ 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ป 2556

หมายเหตุ
รางวัล PSU Researcher Grand Slam เปนรางวัลท่ีมอบใหกับนักวิจัยท่ีไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในงาน

วันนกัวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. 5 ป ติดตอกัน โดยเปนนักวจิัยท่ีมีผลงานในประเภทดังตอไปนี้
1. เปนนกัวิจยัท่ีไดรับรางวัลระดับชาต/ินานาชาติ
2. เปนนกัวจิัยตัวอยาง หรือมีผลงานดีเดนของมหาวทิยาลัย หรอืนกัวจิัยดีเดนของคณะ
3. เปนนักวจิัยท่ีมผีลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
4. เปนนกัวิจัยท่ีมีผลงานไดรับการอางอิง (Citation) สูงสดุ 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
5. เปนนกัวิจยัท่ีไดรับสิทธิบัตร/อนสุิทธิบตัร
6. เปนนกัวจิัยท่ีไดรับรางวัลผลงานวจิัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน
7. เปนนกัวจิัยท่ีคนพบสิง่ใหมของโลกหรอืสิง่มชีีวติใหมของโลก
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2556
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นกัวิจยัทีผ่ลงานวิจยัไดรับรางวัล
ระดบัชาติและระดับนานาชาติ  ประจําป 2556

1. นักวิจัย ดร.กอบกาญจน ภญิโญมารค
หนวยงาน คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ช่ือผลงาน มโนทัศนเรือ่งนิพพานในบทกวีนพินธของอังคาร กัลยาณพงศ
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจยัแหงชาต:ิ รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2556 รางวลัระดับดีเดน

สาขาปรชัญา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 23 มิถุนายน 2557 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2557

ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบรุี

2. นักวิจัย รองศาสตราจารยกําพล ประทีปชยักูร
นักวิจัยรวม 1. ดร.กฤช  สมนึก

2. นายนิยม  พรหมรัตน
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบผลติไบโอดีเซลแบบตอเนือ่งจากน้ํามนัปาลมดิบชนิดกรดไขมันอิสระดวย

คลืน่อัลตราโซนคิ
ไดรับรางวัล รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนโครงการ “คายนกัประดิษฐรุนใหม” รางวลัชนะเลศิ ประเภท

อาชวีศึกษาและอุดมศึกษา กลุมเรือ่งท่ี 2 สิง่ประดิษฐเพ่ือการอนุรักษสิง่แวดลอมและ
พลงังานทางเลอืก

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 5 กุมภาพันธ 2556  งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2556

ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบรุี

3. นักวิจัย อาจารยจฬุารัตน ชมุนวล
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร  
ช่ือผลงาน การเปรยีบเทียบความผิดพลาดประเภทท่ี 1 และอํานาจของการทดสอบความแปรปรวน

ประชากร 1 กลุม ระหวางสถิติทดสอบมาตรฐานและสถิติทดสอบท่ีอาศัยการแจกแจง
โดยประมาณแบบไค-สแควรของ -2ln

ไดรับรางวัล รางวัลบทความวจิัยดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2556 ระดับชาติ
สาขาสถิติประยุกต รางวัลชมเชย

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร
วัน/สถานท่ี 1 เมษายน 2556 เนือ่งในวนัคลายวนัสถาปนาสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร

ครบรอบ 47 ป
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4. นักวิจัย อาจารยชลติา หิรญัสุข
นกัศึกษา 1. นายมนุจั กลคีรรีัตนา

2. นายขจรศักด์ิ วาทีกานท
3. นายณวรรธ สวุรรณอินทร

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ไดรับรางวัล รางวัลชนะเลิศ การแขงขันหุนยนต TPA PLC COMPETITION 2013 หุนยนตเปาบิน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมสงเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น)
วัน/สถานท่ี 19 พฤษภาคม 2556  เดอะมอลล บางกะป

5. นักวิจัย 1. อาจารยชาวดี งวนสน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
2. อาจารยโอปอร ชัยสงาพงษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. รองศาสตราจารย นพ.บุญสน ตั้งตระกูลวานิช คณะแพทยศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร
5. นางมานี หาทรพัย คณะแพทยศาสตร
6. ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร
7. ดร.สุพัชรินทร พิวฒัน คณะทันตแพทยศาสตร
8. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวศิวกรรมศาสตร
9. รองศาสตราจารย ดร.พรชยั พฤกษภัทรานนท คณะวศิวกรรมศาสตร

10. รองศาสตราจารย ดร.วิริยะ ทองเรือง คณะวศิวกรรมศาสตร
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นคิม สวุรรณวร คณะวศิวกรรมศาสตร

ช่ือผลงาน PSU CELL  นวตักรรมดานการแพทยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดรับรางวัล รางวัล Gold Award จากนายกรัฐมนตรี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 23-27 สงิหาคม 2556  งานมหกรรมวิจัยแหงชาติ ประจําป 2556

(Thailand Research Expo 2013) โรงแรมเซน็ทาราแกรนด
และบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร เซน็ทรลัเวลิด กรงุเทพฯ

6. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชินวัชร สรุัสวดี
นักวิจัยรวม Prof. Dr. David H. Staelin จาก Massachusetts Institute of Technology, USA.
หนวยงาน โครงการจดัตัง้บณัฑติวทิยาลยัสหวิทยาการวทิยาศาสตรระบบโลกและการจดัการ

ภัยธรรมชาตอัินดามนั (ESSAND)
ช่ือผลงาน การพัฒนาอัลกอรทึิมประมาณคาหยาดน้ําฟาท่ัวโลกสําหรบัดาวเทียมมลิลมิเิตอรเวฟ

แบบพาสซีฟ
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจยัแหงชาต:ิ รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2556 รางวลัระดับดีเดน

สาขาวศิวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวจิยั
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หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 23 มถุินายน 2557  ศูนยการแสดงสินคาและการประชมุอิมแพ็ค เมอืงทองธานี

จงัหวดันนทบรุี

7. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล
นกัศึกษา ดร.อังกูร ภญิโญมารค
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การลดสญัญาณรบกวนในสญัญาณไฟฟากลามเนือ้ และการหาลกัษณะเดนท่ีเหมาะสม

สําหรบัการจําแนกรปูแบบการเคลือ่นไหวของแขนทอนลาง
ไดรับรางวัล รางวลัสภาวจิัยแหงชาต:ิ รางวลัวิทยานิพนธ ประจําป 2556 รางวัลระดับดี

สาขาวศิวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวจิยั
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 23 มถุินายน 2557  ศูนยการแสดงสินคาและการประชมุอิมแพ็ค เมอืงทองธานี

จงัหวดันนทบรุี

8. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารยเถกิง วงศศิริโชติ
นกัศึกษา 1. นางสาวมณีูเราะห มะนุง

2. นางสาวกุลธิดา ศรีสกุล
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร  
ช่ือผลงาน แอปพลิเคชนัคํานวณเวลาละหมาดพรอมระบทิุศกิบลัตบนอุปกรณเคลือ่นท่ี

ระบบปฏบิัตกิารแอนดรอยด
ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมแหงประเทศไทย (นวท.) ครัง้ท่ี 13 พ.ศ. 2556

ในระดับปรญิาตรี สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมวทิยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ กระทรวงวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี สํานกังานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
สํานักงานนวตักรรมแหงชาติ  

วัน/สถานท่ี โครงการรางวัลนวตักรรมแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 13 (พ.ศ. 2556)

9. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร บญุมี
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวฒัน พิชญากร

2. นางพิไลวรรณ ประพฤติ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ บรมธนรตัน (ถึงแกกรรม)

หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน การประยุกตใชแปงสาคูในทางเครือ่งสําอาง
ไดรับรางวัล ใบประกาศเกียรตคุิณโครงการ “วทิยาศาสตรสูความเปนเลศิ”ประจําป 2556
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะกรรมาธิการวทิยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่สารและโทรคมนาคม วฒิุสภา
วัน/สถานท่ี 2 กันยายน 2556   หองประชมุรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพฯ
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10. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
นกัศึกษา นายปวริศร ฤทธ์ิเมธี
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ไดรับรางวัล รางวลัชนะเลิศ การแขงขันออกแบบและสรางหุนยนตแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 6 RDC

2013
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวสัดุแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 23 พฤษภาคม 2556  ศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา กรงุเทพฯ

11. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญา ตัณฑัยย
นกัศึกษา 1. นายวงศปติ หวังสันติ

2. นายอรรถสนุทร ไตรสวุรรณ
3. นายยศชนินทร ศศิวรรธน

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบตรวจตราฮอวคอาย
ไดรับรางวัล รางวัลท่ี 2 โปรแกรมเพ่ือการประยุกตใชงานสําหรบัลินกุซ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)
วัน/สถานท่ี 12-14 กุมภาพันธ 2556  โครงการแขงขนัพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย

ครั้งท่ี 15 (NSC 2013)  หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza รัชโยธิน กรุงเทพฯ

12. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร  
ช่ือผลงาน วสัดุคอมโพสทิของทอนาโนคารบอนและครยัโอเจล: ตวัดูดซบัราคาประหยัดชนิดใหม

สําหรบัการวเิคราะหสารพิษ
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวจิัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2556

ระดับประกาศเกียรตคุิณ สาขาวทิยาศาสตรเคมแีละเภสชั
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ  
วัน/สถานท่ี 5 กุมภาพันธ 2556  งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2556

ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบรุี

13. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร  
ช่ือผลงาน การวเิคราะหสารปรมิาณนอยและไบโอเซนเซอร
ไดรับรางวัล ใบประกาศเกียรตคุิณโครงการ “วทิยาศาสตรสูความเปนเลศิ”ประจําป 2556
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะกรรมาธิการวทิยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่สารและโทรคมนาคม วฒิุสภา
วัน/สถานท่ี 2 กันยายน 2556  หองประชุมรฐัสภา อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพฯ
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14. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล
นักวิจัยรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
นกัศึกษา 1. นางสาวนันทิกานต กลาเวช

2. นางสาวเกวล ีภาระบญุ
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน Determination of methamphetamine using smart phone application (app)
ไดรับรางวัล รางวลัชมเชย การประกวดโครงการความคิดรเิริม่ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาอยางย่ังยืน ครั้งท่ี 6
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมวิศวกรรมเคมแีละเคมีประยุกตแหงประเทศไทย รวมกับบรษิทั เอสซีจ ีเคมคีอลส

จํากัด บริษทั ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) และสํานักงานนวตักรรม
แหงชาติ (สนช.)

วัน/สถานท่ี 6 มถุินายน 2556   โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ

15. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล
นักวิจัยรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
นกัศึกษา 1. นายพีระพงศ กําไล

2. นางสาวกฤตกิา ระเหม
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน ชดุโพลเีมอรตรวจวดัเหลก็ในน้ําท่ีมปีระสทิธิภาพ ราคาถูก
ไดรับรางวัล รางวลัชมเชย การประกวดโครงการความคิดรเิริม่ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาอยางย่ังยืน ครั้งท่ี 6
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมวิศวกรรมเคมแีละเคมีประยุกตแหงประเทศไทย รวมกับบรษิทั เอสซีจ ีเคมคีอลส

จํากัด บริษทั ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) และสํานักงานนวตักรรม
แหงชาติ (สนช.)

วัน/สถานท่ี 6 มถุินายน 2556   โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ

16. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ศศิธร พุมดวง
หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร
ไดรับรางวัล พยาบาลดีเดน สาขาการวจิัยทางการพยาบาล ประจําป 2556
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สภาการพยาบาล
วัน/สถานท่ี เขารับประทานรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาตุ

วนัท่ี 12 ธันวาคม 2556 อาคารนครินทรศร ีสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ
อําเภอเมอืง จังหวดันนทบรุี
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17. นักวิจัย อาจารย ดร.สมพร ชวยอารีย
นกัศึกษา นายรอมือลี บือซา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน การวเิคราะหการเคลือ่นท่ีของกลุมเมฆ และทิศทางพายุโดยวิธีการออพตคัิลโฟลว
ไดรับรางวัล รางวลัท่ี 3 โปรแกรมเพ่ืองานการพัฒนาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)
วัน/สถานท่ี 12-14 กุมภาพันธ 2556 โครงการแขงขนัพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี 15 (NSC 2013)   หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza
รัชโยธิน กรุงเทพฯ

18. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.สอาด รยิะจันทร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร  
ช่ือผลงาน การปรับปรุงสมบัติของยาง: หลักการวิธีการ และการใชงาน
ไดรับรางวัล รางวลัผลงานทางวชิาการดีเดน TTF AWARD ดานสิง่แวดลอมและวทิยาศาสตรเทคโนโลยี

ประจําป 2556
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรและมลูนธิิโตโยตาประเทศไทย

19. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.สายัณห สดุดี
นกัศึกษา นายเจษฎา โสภารตัน
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน เครือ่งประเมินการเจรญิเติบโตและความยาวของรากพืชเพ่ือสงเสริมการเพ่ิมผลผลติของ

พืชเศรษฐกิจ
ไดรับรางวัล รางวลัผลงานประดิษฐคิดคนโครงการ “คายนกัประดิษฐรุนใหม” ในงานวันนักประดิษฐ

ประจําป 2556 รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา กลุมเรื่องท่ี 1
สิง่ประดิษฐเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี ศูนยประชุมอิมแพ็คอารนีา เมืองทองธานี จงัหวัดนนทบรุี

20. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารยสาวติร ตัณฑนุช
นกัศึกษา 1. นางสาวธนาภรณ ลขิิตเจรญิกุล

2. นางสาวฤทัยชนน ีตันตวิิท
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ไดรับรางวัล รางวลัท่ี 2 การแขงขันประกอบวงจรอิเล็อทรอนกิส ครั้งท่ี 12

(Youth Electronics Ciruit Contest : YECC 2013)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)
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วัน/สถานท่ี 14 กุมภาพันธ 2556  การแขงขันประกอบวงจรอิเล็อทรอนิกส ครัง้ท่ี 12
(Youth Electronics Ciruit Contest : YECC 2013)  หอประชุมมหิศร
อาคารเอสซีบีพารค ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กทม.

21. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
นักวิจัยรวม รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา วรรณสนิธุ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน A-knife มีดผาตัดนิ้วลอ็ค
ไดรับรางวัล รางวลันวัตกรรมแหงชาติ ประจําป 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ดานสังคม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
วัน/สถานท่ี 5 ตุลาคม 2556  โรงแรมเซ็ลทาราแกรนด แอท เซ็นทรลัพลาซา ลาดพราว กรงุเทพฯ

22. นักวิจัย อาจารยสธุน แซวอง
นกัศึกษา 1. นายปกรณ นกแกว

2. นางสาวปรียานุช สปุรียลีลา
3. นางสาวกชมน กาญจนจนัทร

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน คารบอนคุง ไลฟ
ไดรับรางวัล รางวลัชมเชย แอพลเิคชัน่ออนไลนเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีย่ังยืน (Environment App Contest)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)
วัน/สถานท่ี 12-14 กุมภาพันธ 2556  โครงการแขงขนัพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 15 (NSC 2013)  หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza
รัชโยธิน กรุงเทพฯ

23. นักวิจัย อาจารยสธุน แซวอง
นกัศึกษา 1. นายธีระสัณฑ ตนทองคํา

2. นายพลเดช อัษณางคกรชัย
3. นายติณณภพ แรดีบุก

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ขาจะวิง่สงสาสนจนถึงกรงุศรี
ไดรับรางวัล รางวัลท่ี 1 โปรแกรมเพ่ือความบันเทิง
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)
วัน/สถานท่ี 12-14 กุมภาพันธ 2556  โครงการแขงขนัพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 15 (NSC 2013)  หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza
รัชโยธิน กรุงเทพฯ



| 11วันแหงคุณคา
สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

24. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร  
ช่ือผลงาน อุปกรณชวยผาตดัแผลเลก็พังผืดรดัเสนประสาทขอมอื
ไดรับรางวัล ใบประกาศเกียรตคุิณโครงการ “วทิยาศาสตรสูความเปนเลศิ”ประจําป 2556
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะกรรมาธิการวทิยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่สารและโทรคมนาคม วฒิุสภา
วัน/สถานท่ี 2 กันยายน 2556   หองประชมุรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพฯ

25. นักวิจัย นางสุวชา อุปถัมชาติ
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน ผลงานดีเดนคิดคนสิง่ประดิษฐท่ีใชสําหรบัดันจมูกผูปวยปากแหวงเพดานโหว ลกัษณะ

เครื่องมอืใชสําหรับดันจมูกผูปวยไมใหยุบไปตามแรงดึงของรมิฝปาก สามารถมรีสูําหรบั
หายใจได (PSU NASAL NAM)

ไดรับรางวัล ขาราชการพลเรือนดีเดน พ.ศ. 2556
หนวยงานท่ีมอบรางวัล กระทรวงศึกษาธิการ
วัน/สถานท่ี ป 2556  คุรุสภา กรุงเทพฯ

26. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรนิทร สังขทอง
หนวยงาน คณะศึกษาศาสตร  
ช่ือผลงาน การศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย
ไดรับรางวัล รางวลัชมเชย การประกวดผลงานวจิัยดีเดนการประชมุทางวชิาการ

การวจิัยทางการศึกษาระดับชาต ิครั้งท่ี 15
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วัน/สถานท่ี 24 มถุินายน 2556  การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาต ิครั้งท่ี 15

27. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไดรับรางวัล รางวลับุคคลตัวอยางแหงป ประจําป 2556 สาขาวิจัยและพัฒนา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะกรรมการอํานวยการจดังาน “รางวัลไทย”
วัน/สถานท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  ศูนยประชมุสถาบนัวิจยัจุฬาภรณ

28. นักวิจัย รองศาสตราจารยกําพล  ประทีปชัยกูร
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี

2. ดร.กฤช  สมนึก
3. นายนิยม  พรหมรัตน

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
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ช่ือผลงาน Two-Stage Continuous Process of Methyl Ester Production from High Free
Fatty Acid Mixed Crude Palm Oil Using Static Mixer Coupled with
High-Intensity of Ultrasound

ไดรับรางวัล Gold Prize  สาขา Mechanics/Machines
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Korea Invention Promotion Association, KIPA
วัน/สถานท่ี November 29 - December 2, 2013  Seoul International Invention Fair (SIIF)

2013  Seoul, Korea

29. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา

2. รองศาสตราจารยบุญเจรญิ วงศกิตตศึิกษา
3. รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร  ลิม่บุตร
5. ดร.อาภรณ นุมนวม
6. ผูชวยศาสตราจารยพรรณี อัศวตรรีตันกุล
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชตินนท บรูณชัย
9. ดร.สภุาพร ดาวลัย

10. ดร.สุชีรา ธนนิมติร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Real time capacitive affinity sensor system
ไดรับรางวัล Gold Prize
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Korea Invention Promotion Association, KIPA
วัน/สถานท่ี November 29 - December 2, 2013  Seoul International Invention Fair (SIIF)

2013  Seoul, Korea

30. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
3. ดร.ภมรรัตน เก้ือเสง

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Novel cost-effective sorbent for toxic chemicals analysis
ไดรับรางวัล Gold Prize
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Korea Invention Promotion Association, KIPA
วัน/สถานท่ี November 29 - December 2, 2013  Seoul International Invention Fair (SIIF)

2013  Seoul, Korea
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31. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน MiniSure (ชุดอุปกรณผาตัดพังผืดรัดเสนประสาทขอมือ: PSU-CTR)
ไดรับรางวัล Gold Medal
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Inventions Geneva Salon International des Inventions Gen ve
วัน/สถานท่ี April 12, 2013 the 41st International Exhibition of Inventionsof Geneva

Geneva, Switzerland

32. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
3. ผูชวยศาสตราจารยอดุลย เท่ียงจรรยา

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Zinc field test kit
ไดรับรางวัล Silver Prize
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Korea Invention Promotion Association, KIPA
วัน/สถานท่ี November 29 - December 2, 2013  Seoul International Invention Fair (SIIF)

2013  Seoul, Korea

33. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
นกัศึกษา นายอุกฤษฏ ชํามริ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณขาเทียมชนดิพิเศษ
ไดรับรางวัล Silver Medal
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Inventions Geneva Salon International des Inventions Gen ve
วัน/สถานท่ี April 12, 2013 the 41st International Exhibition of Inventions of Geneva

Geneva, Switzerland

34. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Smile feet (แผนรองรองเทาเพ่ือสุขภาพ)
ไดรับรางวัล Silver Medal
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Inventions Geneva Salon International des Inventions Gen ve
วัน/สถานท่ี April 12, 2013 the 41st International Exhibition of Inventionsof Geneva

Geneva, Switzerland
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35. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Plaque de mouvement pour coudes
ไดรับรางวัล Bronze Medal
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Inventions Geneva Salon International des Inventions Gen ve
วัน/สถานท่ี April 12, 2013 the 41st International Exhibition of Inventionsof Geneva

Geneva, Switzerland

36.นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
3. ผูชวยศาสตราจารยอดุลย เท่ียงจรรยา

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Zinc field test kit
ไดรับรางวัล Special Prize จากประเทศไตหวัน เปนรางวัลท่ีตางชาติมอบใหกับผลงานวิจยัท่ีมี

ลกัษณะโดดเดน นาสนใจ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Korea Invention Promotion Association, KIPA
วัน/สถานท่ี November 29 - December 2, 2013  Seoul International Invention Fair (SIIF)

2013  Seoul, Korea

37. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ไดรับรางวัล รางวัลพิเศษ Special Prize
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมนักประดิษฐเกาหล:ี Korea Invention Promotion Association (KIPA)
วัน/สถานท่ี April 10-14, 2013  the 41st International Exhibition of Inventionsof Geneva

Geneva, Switzerland
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ผลงานดีเดนสาขาการวิจัย
และสาขาการประดิษฐ

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร
ประจําป 2556
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ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการวิจัย
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําป 2556

นักวิจัย
ศาสตราจารย ดร.ครองชัย  หัตถา

หนวยงาน
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ช่ือผลงาน
ประวตัิศาสตรปตตานสีมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง

ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําป 2556

นักวิจัย
รองศาสตราจารยกําพล  ประทีปชัยกูร

นักวิจัยรวม  .
1. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี

2. ดร.กฤช  สมนึก
หนวยงาน

คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน

ระบบผลติไบโอดีเซลแบบตอเนือ่งจากน้าํมันปาลมดิบชนดิกรดไขมันอิสระสูงดวยทอผสมรวมกับคลืน่อัลตราโซนคิ

ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการประดิษฐ
ประจําป 2556

นักวิจัย
ผูชวยศาสตราจารยดรณีุ  ผองสุวรรณ

หนวยงาน
คณะวทิยาศาสตร

ช่ือผลงาน
เซรามกิเมมเบรนเพ่ือการกรอง
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รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2556
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รางวัลผลงานวิจยัทีม่ปีระโยชนตอชุมชน ประจําป 2556

1. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
นักวิจัยรวม ดร.สุพัชรินทร พิวฒัน
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนาโพรไบโอตกิแลกโตแบซิลลัสพาราเคซอิิเอสดีหนึง่เพ่ือใชปองกันฟนผุ
ไดรับรางวัล รางวลัยอดเย่ียม ผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2556

2. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บญุกาญจน
นักวิจัยรวม 1. ดร.รัตนา จรยิาบรูณ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จนัทิมา ชัง่สิรพิร
3. นายธีรภทัร ตนักุลโรจน
4. นายอิสรนิทร มะหมดั
5. นางสาวจฬุาสนิี ศรสีวสัด์ิ

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การบําบัดกลิน่จากการอบยางในอุตสาหกรรมยางแทง
ไดรับรางวัล รางวลัท่ัวไป ผลงานวจิัยท่ีมปีระโยชนตอชุมชน ประจําป 2556

3. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ภาคภมูิ พาณิชยูปการนันท
นักวิจัยรวม ดร.ภาณุพงศ พุทธรกัษ
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน กรรมวิธีการเตรยีมสารสกัดบัวบกท่ีมสีารเพ็นตะไซคลกิไตรเทอรปนปรมิาณสงู
ไดรับรางวัล รางวลัท่ัวไป ผลงานวจิัยท่ีมปีระโยชนตอชุมชน ประจําป 2556

4. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
นักวิจัยรวม 1. ดร.พิสมยั วฒันสิทธ์ิ

2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะนุช จิตตนูนท
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ หนแูกว
4. ดร.อาภรณทิพย บวัเพ็ชร
5. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด
6. รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา เชาวลิต  (ท่ีปรึกษา)

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการสรางเสริมศักยภาพชมุชนทองถ่ินในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป: พ้ืนท่ีภาคใต
ไดรับรางวัล รางวลัท่ัวไป ผลงานวจิัยท่ีมปีระโยชนตอชุมชน ประจําป 2556
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รางวัลนวัตกรรม
สงขลานครินทร ประจําป 2556
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556
ระดบัปริญญาตรี

1. นกัศึกษา นายสาโรช ลีดํ่ารงวัฒนากุล
อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชตินนท บรูณชัย
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบออพตคิอลโคฮีเรนสโทโมกราฟแบบมีการปรบัปรุงคุณภาพของภาพโครงสราง

และภาพความเรว็ในเวลาเดียวกัน
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวลัท่ี 1

สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปรญิญาตรี

2. นกัศึกษา 1. นางสาวสภุาวดี เพ็ชรรัตน
2. นางสาวเบญจมาส แซหลี
3. นายปฐมพงษ พุมหมอ

อาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สอาด รยิะจันทร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร  
ช่ือผลงาน การเตรยีมไมอัดจากวสัดุเหลอืท้ิง
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวลัท่ี 2

สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปรญิญาตรี

3. นกัศึกษา 1. นางสาวโสรยา ทํานอง
2. นางสาวกัลยา พรสุขสมบูรณ

อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.แกวตา แกวตาทิพย
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน เตรยีมและศึกษาสมบัตขิองโฟมแปงมนัสําปะหลงัดิบโดยใชเสนใยกาบมะพราว

เปนสารตวัเตมิ
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครนิทร ประจําป 2556 รางวลัชมเชย

สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปรญิญาตรี

4. นกัศึกษา นายศักรนิทร คํามณี
อาจารยท่ีปรึกษา ดร. วโรดม วีระพันธ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร วทิยาเขตภเูก็ต
ช่ือผลงาน ระบบแขงขนัการเขยีนโปรแกรมออนไลน
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครนิทร ประจําป 2556 รางวลัชมเชย

สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปรญิญาตรี
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5. นกัศึกษา 1. นายเอกภพ ทองตัน
2. นายธนกฤต พรมณาเวช

อาจารยท่ีปรึกษา ดร. ณัฐวรรณ กลดัแกว
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การประยุกตใชคลืน่ไมโครเวฟในการระเหยแยกน้ําออกจากน้ํามนัไบโอดีเซล

ดวยการดําเนนิการแบบตอเนือ่ง
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครนิทร ประจําป 2556 รางวลัชมเชย

สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปรญิญาตรี

6. นกัศึกษา 1. นางสาวกฤษชนก ดึงไตรยภพ
2. นางสาวธาริณา ศรีเปารยะ
3. นางสาวณัฐฐา แพทยนเุคราะห
4. นางสาวรนิรดา ครฑุคํา
5. นางสาวอมรรัตน พุทธชยัยงค

อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล
อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพ.บญัชา สํารวจเบญจกุล
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน ผลทางกายภาพและชวีภาพของโครงรางคํ้ายันไคโตซานเคลอืบคอลลาเจนชนดิ

ASC และ PSC
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวลัท่ี 2

สาขาวทิยาศาสตรสุขภาพและวทิยาศาสตรการแพทย ระดับปรญิญาตรี
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556
ระดบับณัฑติศกึษา

1. นกัศึกษา นายแพทยคณุตม จารธุรรมโสภณ
อาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.นพ.พรพรต ลิม้ประเสริฐ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร  
ช่ือผลงาน ชดุตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยาในกลุมคารบามาซพีีน
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2556 รางวลัท่ี 1

สาขาวทิยาศาสตรสุขภาพและวทิยาศาสตรการแพทย ระดับบณัฑิตศึกษา

2. นกัศึกษา นางสาวอาภาพรรณ ประกอบการ
อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
หนวยงาน สถาบนัวิศวกรรมชวีการแพทย คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน แผนภาพสําหรบัการคัดกรองผูปวยท่ีมีหลอดเลอืดแดงคาโรทิดตบีเบือ้งตน
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครนิทร ประจําป 2556 รางวลัชมเชย

สาขาวทิยาศาสตรสุขภาพและวทิยาศาสตรการแพทย ระดับบณัฑิตศึกษา

3. นกัศึกษา นางฝาติมะ รอหีม
อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ

รองศาสตราจารย ดร.พรชยั พฤกษภทัรานนต
หนวยงาน สถาบนัวิศวกรรมชวีการแพทย คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการนบัเซลลท่ีตายและเซลลท่ีมชีีวติ (เดลี ่เซลลเคาวท)
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครนิทร ประจําป 2556 รางวลัชมเชย

สาขาวทิยาศาสตรสุขภาพและวทิยาศาสตรการแพทย ระดับบณัฑิตศึกษา
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เครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2556
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เครือขายวิจัยดเีดน ประจําป 2556

ประเภทสาขาความเปนเลิศ และสถานวิจัยความเปนเลิศ

สถานวจิยัความเปนเลศิดานผลติภณัฑธรรมชาติ
คณะวทิยาศาสตร

ประเภทสถานวิจัย
สถานวจิยัยาสมนุไพรและเทคโนโลยีชวีภาพทางเภสชักรรม

คณะเภสชัศาสตร

สถานวจิัยโรคท่ีพบบอยในชองปากและวทิยาการระบาด
คณะทันตแพทยศาสตร

ประเภทหนวยวิจัย
หนวยวิจยัพลาสติกชวีภาพ ระยะท่ี 2

คณะวทิยาศาสตร
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นักวิจัยดีเดนของคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2556
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลยั ประจําป 2556

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ
นกัวจิัยดีเดนคณะการบริการและการทองเท่ียว ประจําป 2556

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยุต  นันทดุสิต
นกัวิจยัดีเดนคณะวศิวกรรมศาสตร  ประจําป 2556

ศาสตราจารย ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
นักวจิัยดีเดนคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ ประจําป 2556

รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป
นกัวิจยัดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2556

ดร.ปุญญานิช  อินทรพัฒน
นกัวิจยัดีเดนคณะการจดัการสิง่แวดลอม  ประจําป 2556

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราวรรณ  ทองคําชุม
นกัวจิยัดีเดนคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2556

รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท
นกัวิจยัดีเดนคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2556

ดร.เมธาวี  วองกิจ
นกัวจิัยดีเดนคณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ ประจําป 2556

ดร.วารุณี  ณ นคร
นกัวจิัยดีเดนคณะรฐัศาสตร ประจําป 2556
รองศาสตราจารย ดร.สอาด  ริยะจันทร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี  ผองสุวรรณ
นกัวิจยัดีเดนคณะวทิยาศาสตร ประจําป 2556

ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย
นักวจิัยดีเดนคณะพยาบาลศาสตร  ประจําป 2556
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลลดา  เลาหวิริยานนท

นกัวิจยัดีเดนคณะศิลปศาสตร ประจําป 2556
ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ

นกัวจิัยดีเดนคณะวทิยาการจดัการ ประจําป 2556
รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  เจริญจิระตระกูล

นกัวจิัยดีเดนคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2556
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นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science  ป 2556



28 | วันแหงคุณคา
สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

นักวิจัยทีม่ีจํานวนผลงานตีพมิพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science  ป 2556

1. ศ.ดร.สทุธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 49 บทความ
2. ผศ.ดร.อนกุร ภูเรืองรัตน คณะวทิยาศาสตร 17 บทความ
3. ศ.ดร.ศุภยางค วรวฒิุคุณชยั คณะวทิยาศาสตร 15 บทความ
4. รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจติร คณะวทิยาศาสตร 12 บทความ
5. ศ.นพ.วรีะศักด์ิ จงสูววิัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 11 บทความ
6. Dr.ALAN FREDERICK-GEATER คณะแพทยศาสตร 11 บทความ
7. รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา คณะวทิยาศาสตร 10 บทความ
8. ศ.ดร.วชัรนิทร รกุขไชยศิริกุล คณะวทิยาศาสตร 10 บทความ
9. รศ.ดร.ธีระพล ศรชีนะ คณะเภสชัศาสตร 9 บทความ

10. รศ.ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 บทความ
11. รศ.นพ.คณิตพงษ ปราบพาล คณะแพทยศาสตร 8 บทความ
12. รศ.ดร.วรพจน ประชาเสรี คณะวศิวกรรมศาสตร 8 บทความ
13. ผศ.พญ.สวุรรณา เศรษฐวชัราวนชิ คณะแพทยศาสตร 8 บทความ
14. รศ.ดร.ปณต ถาวรงักูร คณะวทิยาศาสตร 8 บทความ
15. Mr.EDWARD BRADDON MCNEIL คณะแพทยศาสตร 8 บทความ
16. รศ.ดร.ประภาพร บุญมี คณะเภสชัศาสตร 7 บทความ
17. รศ.ดร.สชุาต ิลิม่กตญัู คณะวศิวกรรมศาสตร 7 บทความ
18. ผศ.ดร.เชวง ภควตัชัย คณะวทิยาศาสตร 7 บทความ
19. รศ.ดร.ภาคภมู ิพาณิชยูปการนนัท คณะเภสชัศาสตร 7 บทความ
20. ผศ.ดร.ธรรมนญู โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 บทความ
21 รศ.ดร.สอาด รยิะจนัทร คณะวทิยาศาสตร 7 บทความ
22 รศ.นพ.พรชยั สถิรปญญา คณะแพทยศาสตร 7 บทความ
23 รศ.พญ.จติเกษม สวุรรณรฐั คณะแพทยศาสตร 7 บทความ
24 รศ.ดร.สเุมธา สวุรรณบรูณ คณะวทิยาศาสตร 7 บทความ

** สืบคนเฉพาะผลงานประเภท Article & Review วันท่ี 7/07/2014 @Web of Science
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นกัวิจยัดานสงัคมศาสตรทีม่จีํานวนผลงานตพีมิพสงูสดุ
5 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ป 2556

1. ศ.นพ.วรีะศักด์ิ จงสูววิัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 2 เรื่อง
2. ผศ.พญ.อัจฉรีย อินทุโสมา คณะแพทยศาสตร 1 เรื่อง
3. รศ.พญ.ลดัดา เหมาะสวุรรณ คณะแพทยศาสตร 1 เรื่อง
4. รศ.ดร.อยุทธ นสิสภา คณะทรพัยากรธรรมชาติ 1 เรื่อง
5. นางสาวจริาวรรณ สพสขุ คณะแพทยศาสตร 1 เรื่อง
6. ดร.วรสทิธ์ิ ศรศรวีิชยั คณะแพทยศาสตร 1 เรื่อง
7. อ.เมธาวี วองกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ 1 เรื่อง
8. ผศ.ดร.สนุนัทา ยังวนชิเศรษฐ คณะพยาบาลศาสตร 1 เรื่อง

**สืบคนเฉพาะผลงานประเภท Article & Review วันท่ี 9/07/2014 @Web of Science
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นักวิจัยท่ีเปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Web of Science

ป 2556 ต้ังแต 3 บทความข้ึนไป
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นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล Web of Science  ป 2556  ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป

1. ศ.ดร.สทุธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28  บทความ
2. ศ.ดร.ศุภยางค วรวฒิุคุณชยั คณะวทิยาศาสตร 8  บทความ
3. รศ.นพ.คณิตพงษ ปราบพาล คณะแพทยศาสตร 7  บทความ
4. รศ.ดร.สอาด รยิะจนัทร คณะวทิยาศาสตร 7  บทความ
5. รศ.ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป คณะอุตสาหกรรมเกษตร 6  บทความ
6. ผศ.ดร.อนกุร ภูเรืองรัตน คณะวทิยาศาสตร 6  บทความ
7. รศ.ดร.สชุาต ิลิม่กตญัู คณะวศิวกรรมศาสตร 5  บทความ
8. รศ.ดร.ภาคภมู ิพาณิชยูปการนนัท คณะเภสชัศาสตร 5  บทความ
9. ศ.ดร.วชัรนิทร รกุขไชยศิริกุล คณะวทิยาศาสตร 5  บทความ

10. ผศ.ดร.แกวตา แกวตาทิพย คณะวทิยาศาสตร 4  บทความ
11. รศ.ดร.ธีระพล ศรชีนะ คณะเภสชัศาสตร 4  บทความ
12. รศ.ดร.วราภรณ ตนัรตันกุล คณะวทิยาศาสตร 4  บทความ
13. รศ.ดร.ปณต ถาวรงักูร คณะวทิยาศาสตร 4  บทความ
14. ผศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข คณะวทิยาศาสตร 3  บทความ
15. รศ.พญ.สาวิตร ีอัษณางคกรชัย คณะแพทยศาสตร 3  บทความ
16. รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา คณะวทิยาศาสตร 3  บทความ
17. รศ.ดร.วิลาวลัย มหาบษุราคัม คณะวทิยาศาสตร 3  บทความ
18. ศ.ดร.วิภาว ีนติยานันทะ บณัฑติวิทยาลยั 3  บทความ
19. รศ.ดร.อนุชติ พลับรูการ คณะเภสชัศาสตร 3  บทความ
20. Mr.RAYMOND JAMES RITCHIE คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 3  บทความ
21. รศ.ดร.สเุมธา สวุรรณบรูณ คณะวทิยาศาสตร 3  บทความ
22. ดร.การณุ ทองประจุแกว คณะวทิยาศาสตร 3  บทความ
23. รศ.ดร.เถวยีน วิทยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3  บทความ
24. รศ.ดร.จุไรทิพย หวงัสินทวกุีล คณะเภสชัศาสตร 3  บทความ
25. รศ.ดร.วโิรจน ยูรวงศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3  บทความ

**สืบคนเฉพาะผลงานประเภท Article & Review วันท่ี 10/07/2014 @Web of Science
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นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด

20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science  ป 2556
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นกัวิจยัทีผ่ลงานตพีมิพไดรับการอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science  ป 2556

1. ศ.ดร.สทุธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,221 ครัง้
2. รศ.นพ.ธีระ พิรัชวสิุทธ์ิ คณะแพทยศาสตร 666 ครั้ง
3. ผศ.ดร.อนกุร ภูเรืองรัตน คณะวทิยาศาสตร 257 ครั้ง
4. รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจติร คณะวทิยาศาสตร 230 ครั้ง
5. รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา คณะวทิยาศาสตร 215 ครั้ง
6. Mr.EDWARD BRADDON MCNEIL คณะแพทยศาสตร 215 ครั้ง
7. รศ.ดร.ปณต ถาวรงักูร คณะวทิยาศาสตร 210 ครั้ง
8. ศ.นพ.วรีะศักด์ิ จงสูววิัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 192 ครั้ง
9. ศ.ดร.วชัรนิทร รกุขไชยศิริกุล คณะวทิยาศาสตร 161 ครั้ง

10. ผศ.ดร.ธรรมนญู โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 146 ครั้ง
11. รศ.ดร.สเุมธา สวุรรณบรูณ คณะวทิยาศาสตร 135 ครั้ง
12. รศ.ดร.พูนสขุ ประเสรฐิสรรพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 133 ครั้ง
13. รศ.ดร.สชุาดา จนัทรพรหมมา คณะวทิยาศาสตร 131 ครั้ง
14. รศ.ดร.ธีระพล ศรชีนะ คณะเภสชัศาสตร 130 ครั้ง
15. ศ.ดร.ศุภยางค วรวฒิุคุณชยั คณะวทิยาศาสตร 129 ครั้ง
16. Dr.ALAN FREDERICK-GEATER คณะแพทยศาสตร 125 ครั้ง
17. รศ.ดร.เจรญิ นาคะสรรค คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 123 ครั้ง
18. รศ.ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป คณะอุตสาหกรรมเกษตร 122 ครั้ง
19. ผศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข คณะวทิยาศาสตร 122 ครั้ง
20. รศ.ดร.สภุิญญา ติว๋ตระกูล คณะเภสชัศาสตร 121 ครั้ง

**สืบคนขอมลู วันท่ี 8/07/2014 @Web of Science
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นักวิจัยท่ีคนพบสิ่งใหม
หรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก (novel finding)

ป 2556
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นกัวิจยัทีค่นพบสิง่ใหมหรือสิง่มชีีวิตใหมของโลก
(novel finding) ป 2556

1. นักวิจัย นางสาวกรอร วงษกําแหง
นักวิจัยรวม 1. Dr.Charles Oliver Coleman

2. รองศาสตราจารย ดร.พรศิลป  ผลพันธิน
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Grandidierella phetraensis, Ceradocus andamanensis, Parelasmopus siamensis,

Maeropsis paphavasitae, Rotomelita longipropoda

2. นักวิจัย ดร.พิพัฒน สรอยสุข
นักวิจัยรวม รองศาสตราจารย ดร.จฑุามาส ศตสุข
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน 1. คางคาวจมูกหลอดบาลา Bala Tube-nosed Bat (Murina balaensis)

2. คางคาวจมูกหลอดหูสั้นใต Guillen’s Tube-nosed Bat (Murina guilleni)

3. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.เสาวภา อังสภุานชิ
นักวิจัยรวม Mr.Keiichi Kakui
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน Halmyrapseudes gutui

4. นักวิจัย ดร.โสภาค จนัทฤทธ์ิ
นักวิจัยรวม รองศาสตราจารย ดร.จฑุามาส ศตสุข
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน คนพบ Colembola 6 ชนิด ไดแก

1. Cyphoderus songkhlaensis
2. Cyphoderus Khaochakanus
3. Cyphoderopsis phangnga
4. Cyphoderopsis tachana
5. Cyphoderopsis khaophang
6. Cyphoderopsis cavicola
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5. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ภาคภมูิ พาณิชยูปการนันท
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Isolation of new monoterpene coumarins from Micromelum minutum leaves and

their cytotoxic activity against Leishmania major and cancer cells
เปนการคนพบสารชนิดใหม 2 ชนิด จากใบหมุย และตัง้ชื่อสารท้ังสองชนิดวา minutin A
และ minutin B โดยสารท้ังสองชนิดนีม้ีฤทฺธ์ิตานมะเรง็และตานเชือ้ Leishmania

6. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปยนิตย ไมแพ
นักวิจัยรวม 1. Dr.Kay Van Damme

2. นางสาวพรรณี สอาดฤทธ์ิ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน แพลงกตอนสตัว กลุมคลาโดเซอแรน

1. สกุลใหม 1 สกุล คือ Salinalona Van Damme and Maiphae, 2013
2. ชนิดใหม 2 ชนิด คือ Karualona serrulata Van Damme,

Maiphae and Sa-ardrit, 2013 และ Notoalona pseudomacronyx Van Damme,
Maiphae and Sa-ardrit, 2013
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นักวิจัยท่ีผลงาน
ไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ป 2556
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นกัวิจัยทีผ่ลงานไดรับการจดสทิธิบตัร/อนสุิทธิบตัร ป 2556

1. ช่ือผลงาน Test Kit and Method for Quantitative Determination of Thiuram Compounds
in a Sample

ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ชวีะเศรษฐธรรม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิทธิบัตรเลขท่ี MY-148291-A

2. ช่ือผลงาน เทาเทียม
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.เจรญิยุทธ เดชวายุกุล

1. รองศาสตราจารย ดร.วิริยะ ทองเรือง
2. นายนวพงศ ชิตวงศ

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7952

3. ช่ือผลงาน เครือ่งบนัทึกภาพรากของพืช
ผูประดิษฐ นายเจษฎา โสภารตัน
ผูรวมประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.สายัณห สดุดี
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 8518

4. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการผลติชาผงใบมะยม
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.ฉววีรรณ จัน่สกุล
ผูรวมประดิษฐ 1. นางสาววรากร แซภู

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักร ีทองเรอืง
3. ดร.วัชรี สหีชํานาญธุระกิจ

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 8053

5. ช่ือผลงาน เครือ่งมอืวดัความเรว็ของของเหลวดวยการวดัอัตราการลดลงของสนามไฟฟา
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารยคณดิถ เจษฎพัฒนานนท
ผูรวมประดิษฐ นายธิตนิันท ตะเภานอย
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 8484
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6. ช่ือผลงาน แผนหนนุสะโพกจากยางธรรมชาตแิละกรรมวธีิการผลติ
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.วิริยะ ทองเรือง
ผูรวมประดิษฐ 1. รองศาสตราจารย ดร.เจรญิยุทธ เดชวายุกุล

2. นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล
3. รองศาสตราจารย นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
4. ผูชวยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7951

7. ช่ือผลงาน กระบวนการเตรยีมสารแขวนลอยออรแกโนเคลยในน้ํา
ผูประดิษฐ ดร. วุฒิชยั ไทยเจริญ
ผูรวมประดิษฐ 1. รองศาสตราจารย ดร.เจรญิ นาคะสรรค

2. นางสาวอุไรวรรณ สกุยัง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 8272

8. ช่ือผลงาน เตยีงคลอด
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.ศศิธร พุมดวง
ผูรวมประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารยบญุเรอืง มานะสรุการ
หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7751

9. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการเตรียมผงขมิ้นชัน โดยวิธีการออโตเคลฟ (Autoclave)
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.สนัน่ ศุภธีรสกุล
ผูรวมประดิษฐ ดร.ศศิธร ชศูรี
หนวยงาน คณะการแพทยแผนไทย
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7953

10. ช่ือผลงาน ผลติภัณฑปลาทูนาเสรมิพรไีบโอตกิ
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7864
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11. ช่ือผลงาน สตูรแชมพูของสารสกัดเฟรนท่ีสามารถยับย้ังแบคทีเรยีได
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สริวีรรณ แกวสวุรรณ
ผูรวมประดิษฐ นายชูชีพ อภิรักษ
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 8483

12. ช่ือผลงาน อุปกรณปรบัระดับเตยีงผูปวยแบบมอเตอรท่ีเคลือ่นยายได
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
ผูรวมประดิษฐ นางเกษิณี เพชรศรี
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 8323

13. ช่ือผลงาน ผลติภณัฑขาวผัดพรอมบรโิภคบรรจถุุงทนรอน
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวคนธ วฒันจนัทร
ผูรวมประดิษฐ 1. ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี

2. นายพลรตัน ขวัญยอด
3. นายจรีศักด์ิ คงแกว
4. นางสาวเภสชัรตัน กชกรจารุพงศ

หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 8202

14. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการผลติกระดาษเคลอืบยางสําหรบัเปนสวนผสมในยางคอมพาวนด
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารยเสาวนีย กอวฒิุกุลรังษี
ผูรวมประดิษฐ นายกฤษฎา ขวัญใจ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 8203

15. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการผลติยางคอมพาวนดท่ีมสีวนผสมของกระดาษเปยกผิวน้ํามนัแปรรปูยาง
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารยเสาวนีย กอวฒิุกุลรังษี
ผูรวมประดิษฐ นายกฤษฎา ขวัญใจ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 8204
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัย
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

ป 2556
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นักวิจยัที่ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณชิย ป 2556
1. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน

นักวิจัยรวม 1. ดร.ธันวดี  สุขสาโรจน
2. ดร.ธนันท  ชุบอุปการ

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การศึกษาสมบตัขิองผลติภณัฑดินเผาและจีโอพอลเิมอรท่ีผสมของเสยีกากขีแ้ปง

เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนเชิงพาณิชย

2. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
3. ดร.โอภาส บญุเกิด

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ชดุตรวจวดัฟอรมาดีไฮดราคาประหยัด

3. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
นักวิจัยรวม ดร.สุพัชรินทร พิวฒัน
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน กรรมวิธีการเตรียมเชื้อ Lactobacillus paracasei SD1 และสารสกัดโปรตีนของ

เชือ้ดังกลาวเพ่ือใชในการยับย้ังการเจรญิของเชื้อกอโรคในชองปาก

4. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
3. ผูชวยศาสตราจารยอดุลย เท่ียงจรรยา

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ชดุทดสอบสงักะสภีาคสนาม

5. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร  
ช่ือผลงาน มดีผาตดันิว้ลอ็คแบบเจาะผานผิวหนงั

6. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
นักวิจัยรวม รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา วรรณสนิธุ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร  
ช่ือผลงาน มดีผาตดัท่ีมคีวามคมเฉพาะท่ี
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นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ

ประจําป 2556
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นกัวิจยัทีไ่ดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดบัชาต/ินานาชาต ิประจําป 2556

ระดับชาติ

1. นักวิจัย นพ.กําธร ยลสุรยัินวงศ  
นักวิจัยรวม นพ.สิริพงศ ชีวธนากรณกุล
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Minimally Invasive Esophagectomy: 3-Hole Approach in Prone Position
ช่ือรางวัล Winners for Scientific Presentation Audiovisal: Innovation
ช่ือประชุม การประชมุวิชาการประจําป ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 38
วันท่ี/สถานท่ี 22 กรกฎาคม 2556  โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบรุี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย

2. นักวิจัย รองศาสตราจารยกําพล ประทีปชยักูร
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี

2. ดร.กฤช  สมนึก
3. นายนคิม  พรหมรัตน

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบผลติไบโอดีเซลแบบตอเนือ่งจากน้ํามนัปาลมดิบชนดิกรดไขมนัอิสระสงู

ดวยทอผสมรวมกับคลืน่อัลตราโซนคิ
ช่ือรางวัล รางวลัผลงานดีเดนแบบบรรยายของซปุราคลสัเตอรดานพลงังาน
ช่ือประชุม การประชมุสุดยอดมหาวิทยาลยัวิจยัแหงชาต ิครัง้ท่ี 2
วันท่ี/สถานท่ี 7-8 พฤษภาคม 2556  ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการการอุมศึกษา รวมกับ มหาวทิยาลยัวจิัยแหงชาต ิ9 แหง

3. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.กิติเชษฐ ศรีดิษฐ  
นกัศึกษา Mr.Karma Jamtsho
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร  
ช่ือผลงาน A Study on the Anthropogenic Impacts on the Native Vascular Plants in

the Himalayan Range of Merak, Sakteng Wildlife Sanctuary, Bhutan
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานวิจยัแบบบรรยายดีเดน (รองอันดับท่ี 2)
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 7
วันท่ี/สถานท่ี 3-5 เมษายน 2556  หอประชมุพอขุนรามคําแหง มหาราช

มหาวทิยาลัยรามคําแหง กรงุเทพฯ
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หนวยงานท่ีมอบรางวัล ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลยัเชียงใหม
และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร รวมกับสมาคมพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชนิปูถัมภ

4. นักวิจัย พญ.กุสุมา ชินอรณุชัย
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.นพ.สุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยา

2. พญ.อรวรรณ ชาญสันติ
3. ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวิทย จติติถาวร
4. นายพงศกร โชติเกษมศรี

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน LED Light Effect on Proliferation of Fibroblast from Human Diabetic Tissue
ช่ือรางวัล รางวลัรองชนะเลศิอันดับท่ี 1 ดาน Basic Science Paper in Resident Paper Award
ช่ือประชุม การประชมุวิชาการประจําป ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 38
วันท่ี/สถานท่ี 22 กรกฎาคม 2556  โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบรุี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย

5. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
นกัศึกษา นางสาวฝนทิพย มากเกลีย้ง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรบัการวเิคราะหสารพทาเลตเอสเทอรดวยแกสโครมาโทกราฟ
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานวจิยัดีเดน รูปแบบบรรยาย กลุมวิทยาศาสตร เกษตร

สิง่แวดลอม และเทคโนโลยี
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบณัฑิตศึกษา ครั้งท่ี 6
วันท่ี/สถานท่ี 8 กันยายน 2556  มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

6. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เจษฏา วรรณสนิธุ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ผลงานประดิษฐ “มีดผาตัดนิว้ล็อค: A-Knife”
ช่ือรางวัล รางวลันําเสนอผลงานยอดเย่ียมและผลงานท่ีนาลงทุนท่ีสดุ จากผลโหวตของนกัลงทุน

และผูเขาประชุมในงาน NSTDA Investors’ Day 2013
ช่ือประชุม NSTDA Investors’Day 2013
วันท่ี/สถานท่ี 12 กันยายน 2556   โรงแรม เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
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7. นักวิจัย รองศาสตราจารยชอทิพย ปรุินทวรกุล
นักวิจัยรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุปถัมภ มีสวัสด์ิ
นกัศึกษา นายอธิภทัร เงินหมืน่
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Salt Affected on Anatomical Changes of Sea-Shore Paspalum

(Paspalum vaginatum Swartz) in Abandoned Shrimp Ponds
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานวิจยัแบบบรรยายดีเดน (รองอันดับท่ี 1)
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 7
วันท่ี/สถานท่ี 3-5 เมษายน 2556  หอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช

มหาวทิยาลัยรามคําแหง กรงุเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลยัเชียงใหม

และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร รวมกับสมาคมพฤกษศาสตรในพระบรมราชนิปูถัมภ

8. นักวิจัย นายญัตติพงศ แกวทอง
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลกัษณ รุงตะวันเรืองศรี

2. นางสาวหัทยา คุณโณ
หนวยงาน คณะการจดัการสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน การพัฒนาศักยภาพชมุชนในการวจิยัดวยกระบวนการเรยีนรูดานการประเมนิมลูคาทาง

เศรษฐศาสตรของทรัพยากรปาชายเลน ชมุชนบานบุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
ช่ือรางวัล รางวลั Best Paper ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนําเสนอแบบ

Oral Presentation กลุมสาขาเศรษฐศาสตร
ช่ือประชุม การประชมุวชิาการดานการจัดการระดับชาต ิ“วลยัลกัษณวิจยัทางการจัดการ ครัง้ท่ี 2”

(WMS Management Research National Conference#2: Green and
Innovation Management)

วันท่ี/สถานท่ี 9 พฤษภาคม 2556  มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ

9. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป
นักวิจัยรวม ดร.ศุลพีร กิจจะ
นกัศึกษา นางสาวยาสม ีเลาหสกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน Lipid and Lipase Production by Yarrowia tipolytica using Crude Glycerol

and Their Application in Biodiesel Production
ช่ือรางวัล เปนผูเสนอผลงานวจิัยดีมากแบบโปสเตอรของซุปราคลสัเตอรดานพลงังาน
ช่ือประชุม การประชมุสุดยอดมหาวิทยาลยัวิจยัแหงชาต ิครัง้ท่ี 2
วันท่ี/สถานท่ี 7-8 พฤษภาคม 2556  ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวทิยาลัยวิจยัแหงชาติ 9 แหง



| 49วันแหงคุณคา
สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

10. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร อุทารพันธ
นักวิจัยรวม ดร.อรณิชา รตันาภรณ
นกัศึกษา นางสาวอารรีัตน เชาวสมบูรณ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน การโคลนยีนและสงัเคราะหหรีคอมบแินนทของโปรตนีจบัลโิพโพลแีซคคาไรด

และเบตา-1,3-กลแูคนจากกุงแชบวย
ช่ือรางวัล รางวลัการนําเสนอผลงานวจิัยทางวิทยาศาสตรแบบโปสเตอร ระดับยอดเย่ียม
ช่ือประชุม การประชุมวชิาการระดับชาตสิวนดุสิต: วนันักวิจยัวทิยาศาสตร 2013

เรือ่ง “ปฏิรปูการเรยีนรูวทิยาศาสตรในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพ”
วันท่ี/สถานท่ี 14 มีนาคม 2556  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ กรงุเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

11. นักวิจัย นพ.วรวทิย วาณิชยสวุรรณ
นักวิจัยรวม นพ.สิริพงศ ชีวธนากรณกุล
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Techniques nerve preservation in Laparoscopic rectal cancer surgery
ช่ือรางวัล Winners for Scientific Presentation Audiovisal: Education
ช่ือประชุม การประชมุวิชาการประจําป ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 38
วันท่ี/สถานท่ี 22 กรกฎาคม 2556  โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบรุี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย

12. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.วิมล ตันติไชยากุล
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Synergistic interaction of polysaccharide mixtures investigated by rheology,

DSC and NMR for sustained drug delivery system
ช่ือรางวัล เปนผูเสนอผลงานวิจยัดีมากแบบโปสเตอรของซปุราคลสัเตอรดานสขุภาพ
ช่ือประชุม การประชมุสุดยอดมหาวิทยาลยัวิจยัแหงชาต ิครัง้ท่ี 2
วันท่ี/สถานท่ี 7-8 พฤษภาคม 2556  ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวทิยาลัยวิจยัแหงชาติ 9 แหง

13. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต
นักวิจัยรวม ดร.สุรรีัตน เย็นซอน
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน การใชโฟลไซโตเมทรตีรวจสอบความแตกตางระหวางพันธุในไมผลบางชนดิ
ช่ือรางวัล รางวลัรองชนะเลศิ นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
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ช่ือประชุม การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 12
วันท่ี/สถานท่ี 9-12 พฤษภาคม 2556  ศูนยนทิรรศการและการประชมุไบเทค กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย

14. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Rapid Quantitative Colorimetric Tests for Trinitrotoluene Using Digital

Image-Based Analysis
ช่ือรางวัล รางวลัเกียรตบิตัรเสนอผลงานวจิัยแบบโปสเตอรดีเย่ียม
ช่ือประชุม การประชมุวิชาการ “นักวจิัยรุนใหม พบ เมธีวิจัยอาวโุส สกว.”
วันท่ี/สถานท่ี 18 ตุลาคม 2556  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

15. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.พรศิลป ผลพันธิน
นกัศึกษา นายเอกนรนิทร รอดเจรญิ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ความหลากชนิดของไอโซพอดน้ํากรอยสกุล Cirolona Leach, 1818
ช่ือรางวัล รางวลัชมเชยประเภท Poster Presentation ในการนําเสนอผลงานวิจัยทางดานสตัว
ช่ือประชุม การประชุมอนุกรมวธิานและซีสเทมาติคสในประเทศไทย ครัง้ท่ี 3
วันท่ี/สถานท่ี 11-13 พฤษภาคม 2556  คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

16. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ศิริพันธุ หิรัญญะชาติธาดา
นกัศึกษา นางสาวนวิยา ฮุยเปา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร 
ช่ือผลงาน Effects of avian influenza virus (H5N1) on cytokine and chemokine gene

expression in human respiratory epithelium
ช่ือรางวัล รางวลัการนําเสนอผลงานวจิยัโดยวาจา ระดับดุษฎบีณัฑติ
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ประจําป 2556 เรือ่ง

“แนวโนมการสอนและการวจิยัทางสรรีวทิยาเพ่ือมุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน”
วันท่ี/สถานท่ี 24-26 เมษายน 2556  โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอํา บีชรสีอรทแอนทสปา

อําเภอชะอํา จงัหวัดเพชรบุรี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ รวมกับสรรีวทิยาสมาคมแหง

ประเทศไทย
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17. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน การศึกษาเชิงบูรณาการเรือ่งสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพจากกระทุ
ช่ือรางวัล เปนผูเสนอผลงานวจิยัดีเดนแบบบรรยายของซปุราคลสัเตอรดานสิง่แวดลอม
ช่ือประชุม การประชมุสุดยอดมหาวิทยาลยัวิจยัแหงชาต ิครัง้ท่ี 2
วันท่ี/สถานท่ี 7-8 พฤษภาคม 2556  ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

18. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปยนิตย ไมแพ
นักวิจัยรวม 1. Dr. Kay Van Damme

2. นางสาวพรรณี สอาดฤทธ์ิ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร  
ช่ือผลงาน Salinalona gen. nov., an euryhaline chydorid lineage (Crustacea:

Branchiopoda: Cladocera: Anomopoda) from the Oriental region
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอแบบบรรยาย ระดับชมเชย
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการอนกุรมวิธานและซสิเทมาตคิสในประเทศไทย ครั้งท่ี 3
วันท่ี/สถานท่ี 11 พฤษภาคม 2556   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

19. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ
นกัศึกษา นางสาวสภุทัรา พงศภราดร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน การศึกษาความสัมพันธเชิงววิัฒนาการของสาหรายสกุล Halimeda J. V. Lamour.

(Chlorophyta) ในนานน้ําไทย
ช่ือรางวัล รางวลัดีเดน การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร
ช่ือประชุม การประชุมวชิาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งท่ี 6
วันท่ี/สถานท่ี 28-30 มนีาคม 2556  ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส

จงัหวัดเชยีงใหม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม มหาวทิยาลัยแมโจ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม รวมกับ

ชมรมสาหรายและแพลงกตอนแหงประเทศไทย
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ระดับนานาชาติ

20. นักวิจัย ดร.นิอร จริพงศธรกุล
นักวิจัยรวม รองศาสตราจารย ดร.นันทา เชิงเชาว
นกัศึกษา นางสาววนิตา ปานทอง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน เอนไซมแลคเคสในน้ําเลี้ยงเชือ้รา Rigidoporus Microporus และความสามารถ

ในการกําจดัสี
ช่ือรางวัล รางวลัการนําเสนอผลงานวิจยัแบบโปสเตอร ระดับดีเดน
ช่ือประชุม การประชมุวชิาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาตแิละระดับนานาชาติ ประจําป

2556 “การวจิยัและพัฒนา: จากทองถ่ินสูประชาคมอาเซยีน” หรอื The National and
International Research Conference 2013 “ Research and Development:
from Local to ASEAN Community”

วันท่ี/สถานท่ี 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556
อาคารยุพราชเบญจมงคล  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

21. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.สาธิต อินทจกัร
นักวิจัยรวม รองศาสตราจารย ดร.กิตต ิไพฑรูยวัฒนกิจ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Synthesized Theos Bands for Spectral Enhancement
ช่ือรางวัล Best Paper Awards
ช่ือประชุม 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology
วันท่ี/สถานท่ี May 15th, 2013  (ICET-2013) Novi Sad, Serbia
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Prince of Songkla University, University of Novi Sad

22. นักวิจัย นพ.กีรติ หงษสกุล
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร  
ช่ือผลงาน Pharmacomechanical Thrombolysis versus Surgical Thrombectomy for the

Treatment of Thrombosed Hemodialysis Grafts
ช่ือรางวัล The Best Non-Electronic Poster Presentation
ช่ือประชุม The 16th Congress of the ASEAN Association of Radiology (AAR 2013)

Incorporating the 50th Annual Scientific Meeting of the Royal College of
Radiologists of Thailand and the Radiological Society of Thailand

วันท่ี/สถานท่ี March 21-23, 2013,  Centara Gland & Bangkok Convention Centre at
CentralWorld, Bangkok, Thailand
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หนวยงานท่ีมอบรางวัล ASEAN Association of Radiology & Royal College of Radiologists of
Thailand and the Radiological Society of Thailand

23. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร

2. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
นกัศึกษา นางสาวชรนิรตัน ศิรธิรรม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Novel Online Micro-channel Coupled with Amperometric Detection for

Carbofuran Analysis
ช่ือรางวัล Analytical Sciences Poster Presentation Award
ช่ือประชุม The Twelfth Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XII)
วันท่ี/สถานท่ี August 22-24, 2013,  Fukuoka, Japan

24. นักวิจัย ดร.เทียนทิพย  ไกรพรม
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ศรเทพ ธัมวาสร

2. รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช
3. ดร.พงศธร คงมั่น
4. นายเสาร ศิรชิัย

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน Effects of Total Mixed Fiber (TMF) as Roughage Source on Rumen

Fermentation in Lactating Dairy Cows
ช่ือรางวัล The Young Scientist Award for Presenting
ช่ือประชุม The 4th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for

Developing Countries (SAADC2013)
วันท่ี/สถานท่ี July 27-31, 2013, Lanzhou University, China
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Lanzhou University

25. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
นักวิจัยรวม รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
นกัศึกษา นางสาวอรวรรณ ทิพยมณี
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Label-free Capacitive DNA Sensor Using Pyrrolidinyl PNA probe with

Response Enhancement by Target DNA Overhang
ช่ือรางวัล Analytical Science Best Poster Awards



54 | วันแหงคุณคา
สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

ช่ือประชุม ASEAN+2013 The 2nd Regional Symposium on Biosensors, Biodiagnostics
& Biochips

วันท่ี/สถานท่ี December 11-13, 2013,  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย,
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง

26. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ปารชิาติ วิสุทธิสมาจาร
นักวิจัยรวม ดร.ปรชัญากรณ ไชยคช
หนวยงาน คณะการจดัการสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน Community-based Tourism in Songkhla Lake Basin: A Case Study
ช่ือรางวัล Best Paper Awards
ช่ือประชุม 3rd International Conference on Sustainable Tourism Management School

of Tourism Development, Maejo University and 1st International
Conference on Tourism and Hospitality College of Management,
Tainan University: Asian as One: Balance between Individuality and
Integration of Asia Tourism Concepts,

วันท่ี/สถานท่ี July 25, 2013, Furama Hotel, Chiang Mai, Thailand
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Maejo University, Thailand and Tainan University of Technology, Taiwan

27. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรนิทร สังขทอง
หนวยงาน คณะศึกษาศาสตร
ช่ือผลงาน Perspectives, Dilemmas, and Multicultural Leadership of Public School

Principals in Southern Thailand
ช่ือรางวัล International Travel Award
ช่ือประชุม The Annual Meeting of the American Educational Research Association

(AERA)
วันท่ี/สถานท่ี April 28, 2013,  California, U.S.A.
หนวยงานท่ีมอบรางวัล The American Educational Research Association (AERA)

28. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ.เปรมทิพย ชลดิาพงศ
นักวิจัยรวม 1. พญ.นฤชา จริกาลวสาน

2. รองศาสตราจารย นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญววิัฒนกุล
3. ผูชวยศาสตราจารย นพ.โกวิทย พฤกษานุศักด์ิ

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Efficacy of Oral Appliance Therapy in Obstructive Sleep Apnea Patients:

A Retrospective Multicentre Study
ช่ือรางวัล Second Place Award Poster Presentation
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ช่ือประชุม The 2nd ASEAN Sleep Congress
วันท่ี/สถานท่ี August 3, 2013  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมโรคจากการหลบัแหงประเทศไทย มลูนธิิโรคนอนกรนและการนอนหลบัผิดปกติ

และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ สภากาชาดไทย

29. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.วภิาวี นติยานันทะ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Urban Legends Series: Oral Manifestations of HIV Infection
ช่ือรางวัล Best Review Article
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Oral Diseases

30. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.วภิาวี นติยานันทะ
ช่ือรางวัล Best Reviewer
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Oral Diseases

31. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ.ศรีสรุางค สุทธปรยีาศรี
นักวิจัยรวม ผูชวยศาสตราจารย ทพ.นฤทธ์ิ ลีพงษ
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Alveolar Ridge Preservation with Platelet-rich Fibrin Compared to

Extraction Alone for Implant Site Development
ช่ือรางวัล The first prize of the ITI Congress South East Asia 2013 poster competition
ช่ือประชุม ITI Congress South East Asia 2013
วันท่ี/สถานท่ี May 17, 2013, Bangkok,Thailand
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ITI International Team for Implantology

32. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ทพญ.สายใจ ตัณฑนุช
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ทพ.บุญเลิศ กูเกียรติตระกูล

2. ทพญ.วธู เมตตาสทิธิกร
3. ทพญ.สุลาวณัย แววสงา

หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Surface Hardness and Surface Characteristic Changes of Giamer after

Cyclic Immersion in Different Beverages and Titratable Acidity
ช่ือรางวัล Second Prize (Oral Presentation) Basic Sciences Category
ช่ือประชุม 11th Student Scientific Conference Blooming Research Concept for

Sustainable Dental Sciences
วันท่ี/สถานท่ี November 28, 2013, Malaysia
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Universiti Sains Malaysia
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นักวิจัยท่ีไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2556
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2556

1. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ปารชิาติ วิสุทธิสมาจาร
หนวยงาน คณะการจดัการสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน Ecosystem Protection from Climate Change: A Case Study of Thale Noi

Wetland, Upper part of Songkhla Lake Basin, Thailand
ช่ือการประชุม EQC 2013 International Conference on Environmental Quality Concern,

Control and Conservation
วันท่ีนําเสนอ May 3, 2013
หนวยงานท่ีจัด National Kaohsiung Marine University, Kaohsiung, Taiwan

2. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ภาคภมูิ พาณิชยูปการนันท
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Standardization and Preparation of Active Constiuent Rich Herbal Extracts
ช่ือการประชุม 8th Joints Seminar on Biomedical Sciences
วันท่ีนําเสนอ October 15, 2013
หนวยงานท่ีจัด Kunming Medical University, China

3. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ชวีะเศรษฐธรรม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน Microsymposia of Rubber Process and Technology
ช่ือการประชุม HPI-FAPS International Conference on Innovation in Polymer Science and

Technology 2013
วันท่ีนําเสนอ October 7-10, 2013
หนวยงานท่ีจัด Research Center for Physics, Indonesia Insitive of Science, Indonesia

4. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน National Products Research in Thailand
ช่ือการประชุม Korea-ASEAN Symposium on Nutraceutical Metabolomics
วันท่ีนําเสนอ November 29, 2013
หนวยงานท่ีจัด Chung-Ang University, Seoul and Anseong Campuses, Korea
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยเผยแพร
ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ/นานาชาติ  ป 2556
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นกัวิจยัทีผ่ลงานวิจยัเผยแพรทางสือ่สารมวลชน
ในระดับชาติ/นานาชาติ ป 2556

1. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ขวัญจิตร สันติประชา
นกัศึกษา นายครษิฐสพล หนพูรหม
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน พันธุบรอคโคลแีละวนัปลกูท่ีเหมาะสมในจังหวดัสงขลา พันธุกะหล่ําปลีและฤดูปลกูท่ีเหมาะสม

ในจงัหวดัสงขลา
ประเภทสื่อ สถานโีทรทัศนชอง 9 อสมท. รายการหนึ่งในพระราชดําร ิ วันท่ี 12 มกราคม 2556

2. นักวิจัย ดร. ณวงศ บุนนาค
นักวิจัยรวม Mr.Abdul-wahab Salae
หนวยงาน คณะการแพทยแผนไทย
ช่ือผลงาน Obtusinones D and E, linear and angular fused dimeric icetexane diterpenoids from

Premna obtusifolia roots
ประเภทสื่อ VerticalNews, April 7, 2013

3. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ภาคภมูิ พาณิชยูปการนันท
นกัศึกษา ดร.อภิรักษ สกุลปกษ
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร  
ช่ือผลงาน สารตานมะเร็งจากหมยุและชะมวง
ประเภทสื่อ 1. หนังสอืพิมพไทยรัฐ  หนังสือพิมพเดลินิวส  หนังสือพิมพ ASTV  หนงัสือพิมพผูจัดการ

หนังสอืพิมพประชาชาติธุรกิจ
2. สถานทีโทรทัศนกองทัพบก  ชอง 5

4. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
นักวิจัยรวม ดร.สุพัชรินทร พิวฒัน
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน ผลติภณัฑผสมโพรไบโอตกิเพ่ือปองกันฟนผุ
ประเภทสื่อ 1. สถานีโทรทัศนชอง 5

2. หนงัสอืพิมพแนวหนา  หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

5. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ม.อ.ตอยอดนวัตกรรมชวยเหลอืเกษตรกรผลติชดุทดสอบสงักะสีในดิน-ยาง
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ประเภทสื่อ 1. หนงัสือพิมพไทยรัฐ  หนงัสือพิมพคมชัดลึก
2. สถานีโทรทัศนกองทัพบก  ชอง 5
3. เวป็ไซตขาวออนไลนกรุงเทพธุรกิจ
4. เวบ็ไซดสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

6. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวฒัน พิชญากร
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน สกว. วจิัยยางทางการแพทย
ประเภทสื่อ 1. Voice TV

2. หนงัสือพิมพเดลนิิวส  หนังสอืพิมพคมชัดลึก
3. เวป็ไซตกรุงเทพธุรกิจ

7. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.สมบรูณ เจรญิจริะตระกูล
หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร  
ประเภทสื่อ 1. รายการโทรทัศน ทางชอง Thai PBS รายการ “ตอบโจทย” หัวขอ “ปญหาและทางออก

การแกปญหาราคายางอยางย่ังยืน” ถายทอดสด เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2556
2. รายการโทรทัศน ทางชอง ทีวีบูรพา รายการ “คุยกับยักษ” หัวขอ “ปญหาและทางออก

การแกปญหาราคายางอยางย่ังยืน” โดยอัดเทปรายการ เมือ่วันท่ี 10 กันยายน 2556
และมีการถายทอดทางโทรทัศน จํานวน 2 ครัง้

3. รายการโทรทัศน ทางชอง ASTV รายการ “สภากาแฟ สภาประชาชน” หัวขอ “ปญหาและ
ทางออกการแกปญหาราคายางอยางย่ังยืน” เมื่อวนัท่ี 11 กันยายน 2556

4. สถานีวทิยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย หัวขอ “ตอบโจทยนาราง: ความจรงิ ปญหาและทางออก”
เมือ่วันท่ี 5 มิถุนายน 2556

5. หนงัสือพิมพ หัวขอ “นาราง” สงผลชายแดนใตขาดความมั่นคงดานอาหาร ในหนงัสือพิมพ
เดลนิิวส เมือ่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556

6. หนังสอืพิมพ หัวขอ “ท้ิงนาราง ใตขาดความมั่งคงดานอาหาร” ในหนังสือพิมพมติชน โพสตทูเดย
เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 25567.  หนังสือพิมพ ขาวสด ไทยรัฐ หัวขอ “ตอบโจทยนาราง:
ความจริง ปญหาและทางออก” เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2556

8. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.สอาด รยิะจันทร
นกัศึกษา นายอิศรา อินทฤทธ์ิ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน โฟมรยูีส
ประเภทสื่อ สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 7 รายการเรื่องจริงผานจอ 50 ชีวิตคิดเปลี่ยนโลก ตอนท่ี 25

โฟมรยูีส
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9. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรนิทร สังขทอง
หนวยงาน คณะศึกษาศาสตร  
ช่ือผลงาน ภาวะผูนําเชงิพหุวฒันธรรมของผูบรหิารโรงเรยีนประถมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต
ประเภทสื่อ หนงัสอืพิมพเดลินวิส คอลัมนรูเหนอื รูใต

10. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธ์ิ กุมารสิทธ์ิ
นกัศึกษา นายดารเนีย เจะหะ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ม.อ.ยัน “พืชกระทอม” ชวยลดอาการลงแดง
ประเภทสื่อ ASTV ผูจดัการออนไลน

11. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธ์ิ กุมารสิทธ์ิ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
นักวิจัยรวม ดร.เอกสทิธ์ิ จงเจรญิรักษ (มหาวิทยาลัยเชยีงใหม)
ช่ือผลงาน ขาวกลองงอกพบชวยฟนฟูระบบประสาทและสมอง
ประเภทสื่อ 1. หนงัสอืพิมพมตชิน

2. ประชาชาติธุรกิจออนไลน
3. เวบ็ไซตฐานเศรษฐกิจ
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ผูประกอบการดีเดน
ของศนูยบมเพาะวิสาหกจิ อุยานวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ป 2557



64 | วันแหงคุณคา
สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

ผูประกอบการดีเดน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2557

1. ช่ือผูประกอบการ นางจันทิมา วงษสริิ
ช่ือสถานประกอบการ หางหุนสวนจํากัด เฮลท อินโนเวชัน่ แอนด ดีไซน

2. ช่ือผูประกอบการ ผูชวยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ช่ือสถานประกอบการ บริษัท ออรโธเนียร จํากัด

3. ช่ือผูประกอบการ นายเกียรติศักด์ิ ทองใส
ช่ือสถานประกอบการ บริษัท ขนมลูกชุบรัตนาขนมไทย จํากัด
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อาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอนของคณะ
ประจําป 2556
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อาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอนของคณะ
ประจําป 2556

1. รองศาสตราจารย นพ.เต็มศักด์ิ พ่ึงรศัมี แพทยศาสตร
2. ผูชวยศาสตราจารยนที เก้ือกูลกิจการ พยาบาลศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรตัน กสิวงศ เภสชัศาสตร
4. ดร.ทพญ.สมจนิต รัตนเสถียร ทันตแพทยศาสตร
5. อาจารยอรพรรณ สกุลแกว การแพทยแผนไทย
6. รองศาสตราจารย ดร.นิสากร จารุมณี ศิลปศาสตร
7. ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั วทิยาศาสตร
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพรัตน หงภทัรคีรี อุตสาหกรรมเกษตร
9. รองศาสตราจารย ดร.บัญชา สมบูรณสุข ทรพัยากรธรรมชาติ

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงสรุีย วสุพงศอัยยะ วศิวกรรมศาสตร
11. ผูชวยศาสตราจารยปรญิญา เฉดิโฉม เศรษฐศาสตร
12. อาจารยพูนศักด์ิ เงินหมืน่ วทิยาการจดัการ
13. อาจารยจติรพล อินทรศิรสิวสัด์ิ วทิยาลัยนานาชาติ
14. อาจารยอภชิาต ิจันทรแดง สถาบันสันตศึิกษา
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ ทองเฝอ รฐัศาสตร
16. อาจารยวนัเพ็ญ กลิน่พิทักษ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
17. อาจารยอาเซม็ อัชชะรีฟ วทิยาลยัอิสลามศึกษา
18. อาจารยสมัชชา นิลปทม วทิยาการสือ่สาร
19. ดร.พรปวีณ ศรงีาม มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
20. อาจารยยุพดี ยศวรศิสกุล ศึกษาศาสตร
21. ผูชวยศาสตราจารยเจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ ศิลปกรรมศาสตร
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริข์วญั ถิรสัตยาพิทักษ การบรกิารและการทองเท่ียว
23. ผูชวยศาสตราจารยกรรนกิาร กาญจนชาตรี เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
24. ดร.ปารมี หนูนิม่ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25. ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ทิพยมนตรี ศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ
26. อาจารยจงกลนี รุงเรอืง พาณิชยศาสตรและการจดัการ
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อาจารยปจจุบันที่ไดรับการเสนอชื่อโดยนักศึกษา
ในฐานะที่เปนที่รัก ช่ืนชม และศรัทธา
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อาจารยปจจุบันท่ีไดรับการเสนอช่ือโดยนักศึกษา
ในฐานะท่ีเปนท่ีรัก ช่ืนชม และศรัทธา

1. รองศาสตราจารย นพ.วชิา จรูญรตัน แพทยศาสตร
2. ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวิทย จติติถาวร แพทยศาสตร
3. แพทยหญงิศรลีา สําเภา แพทยศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บศุรา หมืน่ศรี พยาบาลศาสตร
5. รองศาสตราจารย ดร.วันดี สทุธรงัษี พยาบาลศาสตร
6. รองศาสตราจารย ดร.โพยม วงศภวูรักษ เภสชัศาสตร
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม เภสชัศาสตร
8. ดร.ทพญ.สมจนิต รัตนเสถียร ทันตแพทยศาสตร
9. ดร.ทพญ.ออยทิพย ชาญการคา ทันตแพทยศาสตร

10. ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร ทันตแพทยศาสตร
11. ดร.เกศรนิ มณีนนู การแพทยแผนไทย
12. ดร.จอมใจ สทุธินนท ศิลปศาสตร
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุณฑลีย ไวทยะวณิช ศิลปศาสตร
14. อาจารยธรรมรักษ จติตะเสโน นติิศาสตร
15. รองศาสตราจารยวิลาวณัย เจรญิจริะตระกูล วทิยาศาสตร
16. ดร.นรารกัษ หลสีกุล วทิยาศาสตร
17. อาจารยศุภศิษฎ กาจกําแหง วทิยาศาสตร
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา อดุลยธรรม อุตสาหกรรมเกษตร
19. ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี อุตสาหกรรมเกษตร
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิญญา รตันไชย ทรพัยากรธรรมชาติ
21. รองศาสตราจารยสุธา วัฒนสิทธ์ิ ทรพัยากรธรรมชาติ
22. รองศาสตราจารย ดร.เจรญิยุทธ เดชวายุกุล วศิวกรรมศาสตร
23. รองศาสตราจารย ดร.ชญานุช แสงวิเชยีร วศิวกรรมศาสตร
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระยุทธ หลีวิจติร วศิวกรรมศาสตร
25. ดร.ศักด์ิชยั คีรีพัฒน เศรษฐศาสตร
26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลกัษณ รุงตะวันเรืองศรี การจดัการสิง่แวดลอม
27. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา โมกขกุล วทิยาการจดัการ
28. ดร.พัฒนจิ โกญจนาท วทิยาการจดัการ
29. อาจารยจติรพล อินทรศิรสิวสัด์ิ วทิยาลัยนานาชาติ
30. อาจารยอภิชญา โออินทร สถาบันสันตศึิกษา
31. อาจารยไพซอล ดาโอะ รฐัศาสตร
32. อาจารยอารลีกัษณ พูลทรัพย รฐัศาสตร
33. ผูชวยศาสตราจารยชดิชนก ราฮิมมลูา รฐัศาสตร
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34. ดร.รัตนา จรยิาบรูณ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
35. ดร.จรรีตัน รวมเจรญิ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
36. อาจารยเนตรนภสิ อองสวุรรณ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
37. อาจารยภกัดี ตวนศิริ วทิยาการสือ่สาร
38. อาจารยเชาวนเลศิ ลอมลิม้ มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
39. ดร.ธฤตตวัชร ไชยเหมวงศ มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
40. ดร.พรปวีณ ศรงีาม มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
41. ผูชวยศาสตราจารยพรเพ็ญ ภทัรนธุาพร ศึกษาศาสตร
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรนิทร สังขทอง ศึกษาศาสตร
43. อาจารยจุฑา ธรรมชาติ ศึกษาศาสตร
44. อาจารยชัยนนัท ไชยเสน การบรกิารและการทองเท่ียว
45. อาจารยนดิา เหมงาม วเิทศศึกษา
46. ผูชวยศาสตราจารยกรรนกิาร กาญจนชาตรี เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
47. อาจารยรภสัศักย เหตุทอง ศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ
48. อาจารยวรศิรา วงครักษ ศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ
49. อาจารยสคัคยศ สังขพันธ พาณิชยศาสตรและการจดัการ
50. อาจารยสดุใจ ขอเสรมิศรี พาณิชยศาสตรและการจดัการ
51. อาจารยตรีชาติ เลาแกวหนู สถาปตยกรรมศาสตร
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อาจารยปจจบุันหรืออาจารยทีเ่กษยีณอายรุาชการแลว
(เฉพาะอาจารยทีเ่กษียณอายรุาชการในป 2555)

ทีไ่ดรบัการเสนอช่ือโดยศษิยเกา
ในฐานะที่เปนที่รัก ช่ืนชม และศรัทธา
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อาจารยปจจุบันหรืออาจารยท่ีเกษียณอายุราชการแลว
(เฉพาะอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการในป 2555)

ท่ีไดรับการเสนอช่ือโดยศิษยเกาในฐานะท่ีเปนท่ีรัก ช่ืนชม และศรัทธา

1. ผูชวยศาสตราจารย พญ.ประสนิ จนัทรวทัิน แพทยศาสตร
2. ผูชวยศาสตราจารยประนอม หนูเพชร พยาบาลศาสตร
3. ดร.เกศรนิ มณีนนู การแพทยแผนไทย
4. รองศาสตราจารยมนตร ีมเีนยีม ศิลปศาสตร
5. อาจารยมงคล มาลยารม นติิศาสตร
6. ผูชวยศาสตราจารยอัมพร ศรประสิทธ์ิ วทิยาศาสตร
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล อุตสาหกรรมเกษตร
8. รองศาสตราจารย ดร.จรสัศรี นวลศรี ทรพัยากรธรรมชาติ
9. รองศาสตราจารย ดร.วริิยะ ทองเรอืง วศิวกรรมศาสตร

10. อาจารยวทิวสั เหมทานนท เศรษฐศาสตร
11. ผูชวยศาสตราจารยเจดิจรรย ศิรวิงศ การจดัการสิง่แวดลอม
12. ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี สมบรูณกุล วทิยาการจดัการ
13. อาจารยอารลีักษณ พูลทรัพย รฐัศาสตร
14. ดร.สมพร ชวยอารยี วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
15. อาจารย ดร.นุวรรณ ทับเท่ียง วทิยาการสือ่สาร
16. ศาสตราจารย ดร.ดวงมน จติรจํานงค มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
17. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรต ิสขุนนัตพงศ ศึกษาศาสตร
18. อาจารยชัยนนัท ไชยเสน การบรกิารและการทองเท่ียว
19. ดร.ธีราธร ลําเนาครฑุ วเิทศศึกษา
20. อาจารยชุตมิา ตอเจริญ เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
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รางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ป 2557
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รางวัลคณุภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2557

1. แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 ดานการเรยีนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรือ่ง  การจดัการเรยีนการสอนแบบสหกิจศึกษา

 ดานบริหารจัดการ
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เรื่อง  ตลาดเกษตร ม.อ.
2. ศูนยเครือ่งมือวทิยาศาสตร

เรื่อง  ปรับปรุงงานอยางตอเนื่องดวยหลักการ KAIZEN

2. ผลงานดีเดน “ดานนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1. กองแผนงาน วทิยาเขตปตตานี
เรือ่ง ระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสราง วทิยาเขตปตตานี

(e-Checking Employment of Building Information System : e-CEBIS)

2. ศูนยคอมพิวเตอร
เรอืง แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail

3. ศูนยสนเทศและการเรียนรู วิทยาเขตสุราษฎรธานี
เรือ่ง การยืม-คืน-จายคาปรับดวยตูอัตโนมตัิแบบหยอดเหรยีญ

3. หนวยงานท่ีไดรับ Best Practice ท่ีมีหนวยงานอ่ืนนําไปตอยอด/ปรับใช
และหนวยงานท่ีนํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช

 หนวยงานท่ีไดรับ Best Practice ท่ีมีหนวยงานอ่ืนนําไปตอยอด/ปรับใช
1. กองวิชาการและการพัฒนานกัศึกษา วทิยาเขตสรุาษฎรธานี

เรือ่ง  การบรหิารจดัการเพ่ือพัฒนาแกนนําดานจิตตปญญาศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร

เรือ่ง  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ PBL

 หนวยงานท่ีนํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช
1. คณะเทคนคิการแพทย
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ภาคผนวก
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เครือขายวิจัยดีเดน
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สถานวิจยัความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวฒิุคุณชัย คณะวิทยาศาสตร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th

สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติมีเปาหมายหลักเพ่ือท่ีจะดําเนินงานวิจัยตอเนื่องจากสถานวิจัย
ผลิตภัณฑธรรมชาติ มีการขยายการรวมกลุมนักวิจัยหลักจากภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควชิาชีวเคมี ภาควิชา
สรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ ในคณะวิทยาศาสตรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
โดยเพ่ิมเติมนักวิจัยจากคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย ไดแก คณะเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการแพทยแผนไทย เพ่ือท่ีจะสามารถสรางงานวิจัยเชิงบูรณาการไดครบวงจรซึ่งจะนําไปสู
การนําไปใชประโยชนเชิงคลินิกและเชิงพาณิชยได ปจจุบันมีคณาจารย จํานวน 19 คน นักวิจัยหลังปริญญาเอก จํานวน
2 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 40 คน มีการสรางเครือขายและความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกับ
เครือขายวิจัยตางๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเครือขายวิจัยจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ
รวมท้ังหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ จากความรวมมือของนักวิจัย
ในหลากสาขาวิชา สงผลใหเกิดการพัฒนาบุคลากรในเชิงกวาง ท้ังระดับอาจารยและบัณฑิตศึกษา การเพ่ิมจํานวนผลงาน
ตีพิมพท่ีมีคุณภาพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ และการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย
ใหกับอุตสาหกรรมในประเทศไทย และเปนศูนยกลางในการทําวิจัยดานการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติของภูมิภาค
สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการแขงขนักับนานาชาติ

ในป 2556 สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประสบความสําเร็จ
อยางดีย่ิงในการผลิตผลงานวิจัยไดเกินเปาหมายท่ีตกลงไวกับมหาวิทยาลัย โดยมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานขอมูล ISI จํานวน 35 เรื่อง จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑท่ีไดจากงานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง (US 2011/
0217293 A1, WO 2010/014199 A3, 1201004862) และอนุสิทธิบัตร จํานวน 1 เรื่อง (1303000684)
การนําผลิตภัณฑไปใชประโยชน จํานวน 1 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑสําหรับลดจํานวนเชื้อและสมานแผลติดเชื้อเรื้อรัง
ท่ีมีสารสกัดเบญกานีเปนองคประกอบ โดยนําไปใชรักษาแผลผูปวยเบาหวานเรื้อรังในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล:
ควนลัง, คลองอูตะเภา, พะตง, บานพรุ, บานหาร นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลดีเดนในระดับชาติและนานาชาติ ไดแก
รางวัลผลงานแบบโปสเตอร จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NATPRO 4 และรางวัลผลงานวิจัยดีเดนแบบ
บรรยายของซุปราคลสัเตอรดานสิง่แวดลอมจากมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาติ
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สถานวิจัยยาสมนุไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสชักรรม

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนนัท  คณะเภสัชศาสตร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th

สถานวจิยัยาสมนุไพรและเทคโนโลยีชวีภาพทางเภสชักรรม มทิีศทางการดําเนนิงานวจิยัใน 4 ดาน และในปท่ีผานมา
นักวิจัยไดผลิตผลงานวิจัยดานตางๆ และไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล ISI หรือมีผลงาน
วจิัยท่ีขอย่ืนจดสทิธิบัตร โดยมผีลงานวิจยัเดน ไดแก

1. การวิจัยเพือ่คนหาตัวยาสําคัญจากสมุนไพรท่ีใชตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
- คนพบสารท่ีมฤีทธ์ิตานมะเรง็ชนิดใหมจากใบหมยุ
- คนพบสารท่ีมีฤทธ์ิตาน HIV-1 integrase จากใบแดงน้ํา,
- คนพบสารท่ีมฤีทธ์ิตานมะเรง็และสารท่ีมีฤทธ์ิตาน HIV-1 integrase จากหญานางแดง และแกนแสมสาร

2. การพัฒนาผลิตภัณฑยาสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ
- พัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดจากบัวบกใหมีสารสําคัญกลุมเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนในปริมาณสูง และ

พัฒนาตํารบัยาน้ําสเปรยท่ีมีตวัยาสําคัญเปนสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนเพ่ือใชรักษาแผลอักเสบในชองปาก
- พัฒนากรรมวธีิการผลติสารสกัดรงันกแหง

3. การศึกษาประสทิธิภาพและความปลอดภัยในการใชยาสมุนไพร
- ศึกษาฤทธ์ิตานการอักสบและแกปวดเฉพาะท่ี ของสารสกัดจากเปลือกผลทับทิมท่ีมีการควบคุมปริมาณ

สารสําคัญอิลลาจกิแอซดิ ในสตัวทดลอง
- ศึกษาผลของน้ํายาบวนปากท่ีมีตัวยาลอวโซนเมธิลอีเธอรในผูปวยเอดสท่ีติดเชือ้แคนดิดาในชองปาก และ

ในผูปวยท่ีมีอาการอักเสบในชองปากจากการใสฟนปลอม
4. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ

- สามารถเพ่ิมการสรางสารสําคัญในกลุมแนพโธควิโนนในรากเพาะเลี้ยงของตนเทียนบานโดยการใชสาร
เมไธโอนนี

- สามารถเพ่ิมการสรางสารพลมับาจินในรากเพาะเลีย้งของตนเจตมลูเพลงิแดงโดยการใชรังสีแกมมา

นอกจากนีส้ถานวจิัยยาสมุนไพรฯ ยังมีกิจกรรมเผยแพรงานวิจัย โดยรวมกับคณะเภสัชศาสตรและสถานวิจัยความ
เปนเลิศระบบนําสงยา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Current Drug Development (CDD) เปนประจําทุก 2 ป

ในสวนของความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม สถานวิจัยฯ ไดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชยโดยจัด
กิจกรรมใหนกัวิจัยหลักของสถานวิจยัฯ ไดพบปะกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑจากสมุนไพร เพ่ือหาโจทยวจิัย
และชองทางในการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนเชงิพาณิชย
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สถานวิจยัโรคทีพ่บบอยในชองปากและวิทยาการระบาด

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
ศาสตราจารย ดร.รวี  เถียรไพศาล  คณะทันตแพทยศาสตร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th

บุคลากรในสถานวิจัย
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หลักการและเหตุผล
เปนการสรางกลุมนักวจิัยสหสาขาของคณะทันตแพทยศาสตรซึง่เคยทํางานรวมกันใหมีความเขมแข็งอยางตอเนือ่ง

เพ่ือรวมกันศึกษาโรคท่ีพบบอยในชองปากในภาคใต และเพ่ือหาแนวทางในการปองกันรกัษาโรคท่ีพบบอยนัน้ๆ โดยท่ีผานมา
มีผลงานทางวิชาการเก่ียวกับวิทยาการระบาดของโรคในภาคใต ซึ่งเปนการสรางองคความรูใหมและไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ และนักวิจัยในกลุมไดรับทุนสนับสนุนท้ังภายในและภายนอกใหดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง และ
มีความพรอมของหองปฏิบัติการและครุภัณฑท่ีจะใชทําการวิจัยนอกจากนี้ตองการท่ีจะเปนแกนในการสรางนักวิจัยใหม
และประสานกับงานวิจัยของบณัฑิตศึกษา

วัตถุประสงค
สรางองคความรูใหมเก่ียวกับโรคท่ีพบบอยในชองปากสรางองคความรูพ้ืนฐานของโรคในชองปากท่ีพบบอยในพ้ืนท่ี

ภาคใต  พัฒนาและหาแนวทางการแกไขปญหาโรคในชองปากท่ีพบบอย สรางนักวิจัยรุนใหมโดยการทํางานเปนทีม และ
กระบวนการบัณฑิต ศึกษาจัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยเก่ียวกับโรคท่ีพบบอยในชองปากและวิทยาการ
ระบาดในภาคใต

ทิศทางการวิจัยในชวง 4 ป
1. ศึกษาความชกุของโรคและความผิดปกติท่ีพบบอยและปจจัยเสีย่งเปาหมาย ไดแก การตดิตามในเด็กระยะยาว

ในกลุมเด็กพิเศษ  และความชุกของความผิดปกตขิอตอขากรรไกร
2. การพัฒนา probiotics และสมนุไพรมาใชในการปองกันโรคท่ีพบบอย เชน โรคฟนผุ
3. การใชการบริหารจดัการเพ่ือปองกันโรคท่ีพบบอย
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ผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 เพื่อปองกันฟนผุ
การคนพบ
จากการศึกษาขั้นตนของทีมงานผูวิจัยพบวา Lactobacillus ท่ีแยกไดจากชองปากของเด็ก โดยเฉพาะสายพันธุ

L. paracasei SD1 เปนสายพันธุ ท่ีแยกไดจากชองปากของเด็กซึ่งไมมีฟนผุ  และจากการศึกษาคุณสมบัติของ
L. paracasei SD1 ซึ่งมีขอดีหลายประการคือ

1. เปนสายพันธุท่ีมีความสามารถสงูในการยับย้ังการเจริญเตบิโตของเชือ้ Streptococcus mutans แล Strepto-
coccus sobrinus แบคทีเรียสาเหตุของฟนผุ

2. L. paracasei SD1 สรางกรดไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุอ่ืน การสรางกรดเปนคุณสมบัติท่ีไม
พึงประสงค  เนือ่งจากกรดทําใหเกิดการสูญเสียแรธาตุจากฟนเปนสาเหตุของฟนผุ

3. L. paracasei SD1 สามารถเกาะติดเย่ือบุผิวในชองปากไดดี
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หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ  ตันรัตนกุล  คณะวิทยาศาสตร
E-mail: varaporn.t@psu.ac.th

หนวยวจิัยพลาสตกิชวีภาพ คณะวทิยาศาสตร มนีักวิจยัจํานวน 4 ทาน มาจากภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัสดุ 3 ทาน  คือ  รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.แกวตา แกวตาทิพย  และ
ดร.ชวนพิศ ขาวคง อีก 1 ทาน คือ ดร.กมลธรรม อํ่าสกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา วัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยวิจัยคือ
เพ่ือพัฒนานักวิจัยดานพลาสติกชีวภาพและสรางทีมวิจัย และเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับบัณฑิตศึกษา เปาหมาย
ของหนวยวจิัยคือการผลติผลงานตพิีมพระดับนานาชาต ิการผลติบัณฑิตวจิัยดานพลาสติกชีวภาพ และการมเีครอืขายวิจยั
ตางประเทศ จุดเดนของหนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพคือ การทําวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศและของโลก
มแีหลงทุนวิจยัสนับสนนุ และเปนหนวยวจิัยท่ีสามารถทํางานไดครบวงจรคือ มีความสามารถในการสงัเคราะหหรอืการผลติ
พลาสตกิชีวภาพ สามารถทดสอบสมบัตติางๆ ขึน้รปูได และสามารถวเิคราะหการยอยสลายไดทางชีวภาพ

ผลงานของหนวยวิจัยระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2557 คือ มีผลงานวิจัยตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ 20 บทความ  วารสารระดับชาติ 2 บทความ  ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก 7 คน  และ
ปริญญาโท 16 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทําการวิจัยดานนี้อีก 30 คน ไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกจํานวน 4.4 ลานบาท และงบประมาณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 200,000 บาท นักวิจัยมี
ความรวมมือกับตางประเทศ 10 โครงการ ดังนี้ Universit du Maine ประเทศฝรั่งเศส จํานวน 4 โครงการ Montpellier
SupAgro ประเทศฝรั่งเศส 2 โครงการ University Saine Malaysia จํานวน 1 โครงการ University of Novi Sad
ประเทศเซอรเบยี จํานวน 3 โครงการ มีการสงนักศึกษาทําวจิัยในมหาวทิยาลยัดังกลาว

ลักษณะงานวิจัยแบงเปน 5 ประเภท ดังนี้ (1) การนํายางธรรมชาติมาประยุกตในพลาสติกชีวภาพ เชน การ
เตรียมพอลิยูริเทนจากยางธรรมชาติและพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ  เชน  พอลิแลคติคแอซิดและพอลิคาโปร-
แลคโทน การเตรียมเปนบลอคโคพอลิเมอรระหวางยางธรรมชาติและพอลิแลคติคแอซิด การเตรียมพอลิยูริเทนจากยาง
ธรรมชาตแิละพอลแิลคตคิแอซดิโดยไมใชไอโซไซยาเนต การผลติโฟมพอลยูิรเิทนจากยางธรรมชาตแิละพอลคิาโปรแลคโทน
เพ่ือการปลดปลอยปุย และการผลิตโฟมพอลิยูริเทนจากยางลอรถยนต  (2) การเตรียมพลาสติกชีวภาพจากน้ํามัน
ถ่ัวเหลือง เชน การผลิตเปนแผนพลาสติก การผลิตเปนโฟมอิพอกซี และการนําสารสกัดจากเปลือกมังคุดเปนสวนผสม
(3) การสังเคราะหพอลิเมอรจากจุลินทรีย เชน การผลิตพอลิไฮดรอกซอัีลคาโนเอตจากแบคทีเรีย (4) การปรับปรุงสมบัติ
ของเทอรโมพลาสตกิสตารช เชน การผสมดวยดินขาว การผสมดวยคราฟลกินิน การปรับปรุงการเชือ่มขวางโมเลกุล และ
(5) การศึกษาการยอยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอรชนิดตางๆ เชน ยางธรรมชาติ พอลิยูริเทนท่ีสังเคราะหในขอ 1
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รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2556
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การพฒันาโพรไบโอตกิแลกโตแบซลิลสัพาราเคซอิิเอสดหีนึง่
เพือ่ใชปองกนัฟนผุ

ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล1 และ ดร.สุพัชรินทร พิวัฒน2
1ภาควิชาโอษฐวทิยา  2ภาควชิาทันตกรรมปองกัน
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร

ฟนผุนับเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญของคนไทยท่ีพบไดในทุกเพศและทุกอายุ เปนปญหาท่ีเรื้อรังเริ่มตั้งแตในเด็กใน
ฟนน้ํานมและตอเนื่องจนเปนฟนแทในผูใหญ จากการสํารวจสุขภาพชองปากแหงชาตท่ัิวประเทศของกระทรวงสาธารณสุข
ในเด็กเล็กอายุ 3 ป พบวา มากกวา 60% ของเด็กมีฟนผุและพบความชุกมากท่ีสุดในภาคใตของไทย และจากการท่ี
พบฟนผุในเด็กเล็กทําใหเกิดเปนปญหาของฟน และผลท่ีตามมาของฟนผุ  ผลดังกลาวทําใหตองใชงบประมาณมากกวา
50% ของงบประมาณการดูแลสุขภาพชองปากท้ังหมด เพ่ือมารักษาฟนผุและผลท่ีตามมา เชน การอุดฟน ถอนฟน  และ
การใสฟนปลอม เปนตน

โพรไบโอติก (Probiotic) หมายถึง จุลินทรียท่ีมีชีวิตซึ่งเมื่อรางกายไดรับในปริมาณท่ีเพียงพอจะทําใหเกิดผลท่ีเปน
ประโยชนดานสุขภาพ (คํานิยามของคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย และองคการอนามัยโลก) จุลินทรีย
เหลานี้เปนสายพันธุท่ีไดผานการคัดเลือกมาแลวอยางดีวาเปนสายพันธุท่ีมีคุณสมบัติดี เหมาะสม และปลอดภัย ในการ
นํามาใชเปนโพรไบโอติกได สวนใหญมักเปนสายพันธุในกลุมของจีนัส Lactobacillus โดยท่ัวไปเปนนํามาใชในการบริโภค
เพ่ือสุขภาพในทางเดินอาหาร นอกจากนีม้ีรายงานวาโพรไบโอตกิอาจมีประโยชนในการเสริมสุขภาพในชองปาก โดยชวยลด
เชื้อกอโรคในชองปากและปองกันการติดเชื้อในชองปากดวย หากแตมีรายงานวาโพรไบโอติกเหลานั้นสามารถอยูใน
ชองปากไดเพียงชั่วคราวเทานั้น อาจเนื่องจากไมใชสายพันธุท่ีมีตนกําเนิดจากชองปากของคน จึงไมเหมาะในการท่ีจะอยู
กับสิ่งแวดลอมในชองปากได

ในการศึกษานี้เปนการคัดเลือกสายพันธุจุลินทรียท่ีมีตนกําเนิดจากชองปากของคน เพ่ือนํามาใชเปนโพรไบโอติก
เสริมสุขภาพในชองปาก ซึ่งไดดําเนินขั้นตอนตามมาตรฐานกําหนด ท้ังในหองปฏิบัติการ และการศึกษาในคน พบวา
Lactobacillus paracasei SD1 มีคุณสมบัติในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อกอโรคฟนผุ และสามารถคงอยูใน
ชองปากของอาสาสมัครท่ีไดรับนมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 ไดเปนเวลานาน ท่ีสําคัญคือ
อาสาสมัครท่ีไดรับนมผงผสมโพรไบโอติก มีคาเฉลี่ยของฟนผุใหมท่ีเพ่ิมขึ้นนอยกวาอาสาสมัครท่ีไดรับนมผงไมผสม
โพรไบโอติก

จากการศึกษาและคนพบจุลนิทรีย Lactobacillus paracasei SD1 นาจะเปนประโยชนในการนําไปใชปองกันฟนผุ
ในประชาชนได ท้ังนี้ขอมูลและความรูเหลานี้ไดเผยแพรใหกับประชาชน โดยตีพิมพในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ นิทรรศการเพ่ือสุขภาพ และถายทอดเทคโนโลยีใหกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑในการชวยเสริม
สขุภาพในการตานฟนผุตอไป
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ผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 รูปแบบตางๆ
ไดแก นมผง นมอัดเม็ด โยเกิรต  ผสมน้ําผลไม

อนญุาตใหบรษิัทโรงงานเภสัชกรรมเกรทเตอรฟารมา จํากัด ใชสทิธิบตัร
ในการตอยอดวิจยัและพัฒนาตํารับผลิตภัณฑตางๆ จากหัวเชือ้ Lactobacillus paracasei SD1

งานนทิรรศการแสดงผลงาน/นวตักรรม ในงานตลาดนดัคนรกัสขุภาพ
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ ฉลองสิรริาชสมบัติ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วันท่ี 5-9 มิถุนายน 2556
ประชาชนมีความสนใจในผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีผสมโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 อยางมาก
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รางวัลท่ี 1 นวัตกรรมสงขลานครินทร
ประจําป 2556

- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
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ระบบออพตคิอลโคฮีเรนสโทโมกราฟแบบมกีารปรับปรุงคณุภาพ
ของภาพโครงสรางและภาพความเร็วในเวลาเดียวกนั

นายสาโรช ลี่ดํารงวัฒนากุล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิตนนท บูรณชัย (อาจารยท่ีปรึกษา)
ภาควิชาฟสกิส  คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร
E-mail: saroch.lyd@gmail.com, chittanon.buranachai@gmail.com

ระบบออพติคอลโคฮีเรนสโทโมกราฟ (Optical Coherence Tomography-OCT) เปนระบบท่ีสามารถถายภาพ
โครงสราง (structural  image) ของตัวอยาง  และภาพความเร็ว (velocity  profile) ของการไหลของของเหลวภายใน
ตัวอยางโดยไมทําลาย อยางไรก็ตามการภาพถายท้ังสองแบบมกัมปีญหาของสญัญาณรบกวนโดยเฉพาะในกรณีท่ีตวัอยาง
มีสมบัติในการกระเจิงแสงไดดี สงผลใหภาพมีคุณภาพต่ําและบางครั้งไมสามารถแยกแยะโครงสรางท่ีตองการศึกษาออก
จากสัญญาณพ้ืนหลังได ปจจุบันมีการคิดคนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพภาพถายท่ีไดในหลากหลายรูปแบบ เปนท่ีนา
สังเกตวาโดยสวนใหญผูพัฒนาจะเลือกทําการปรับปรุงคุณภาพของภาพชนิดใดชนิดหนึ่งเปนหลัก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะของขอมูลท่ีตองการหรืออาจเนือ่งมาจากสาเหตท่ีุวาภาพโครงสรางและภาพความเร็วใชการวเิคราะหสัญญาณดิบ
ในแงมุมท่ีแตกตางกัน การปรับปรุงภาพท้ังสองแบบจึงตองทําแยกกัน อยางไรก็ตามพบวาในการใชงานบางประเภท
โดยเฉพาะการวินิจนัยโรคจากหลอดเลือดมีความตองการภาพโครงสรางและภาพความเร็วของตัวอยางในเวลาเดียวกัน
ทําใหตองเสียเวลาในการแยกปรบัปรงุคุณภาพของภาพท้ังสองแบบ

ดังนั้นผูพัฒนาจึงไดพัฒนาระบบออพติคอลโคฮีเรนสโทโมกราฟท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโครงสรางและ
ภาพความเร็วในเวลาเดียวกันขึ้น ระบบประกอบดวยแหลงกําเนิดแสง ชนิด super luminescence diode (SLD) ซึ่งให
แสงในยานอินฟราเรดแบบ low coherence (1) สวนแยกทางเดินแสง (2) สวนอางอิง (3) สวนกราดตรวจตัวอยาง
(4) สวนวัดการแทรกสอด (5) สวนระบบควบคุมการทํางาน (6) สวนการวิเคราะหและปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ
(7) สวนการแสดงผลและบันทึกภาพ (8) ดังแสดงในรูปท่ี 1 หัวใจสําคัญของชิ้นงานคือการพัฒนาสวนการวิเคราะหและ
ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ (7) โดยการเพ่ิมสวนปรับปรุงสัญญาณท่ีกระทําบน STFT domain (short-time Fourier
transform-STFT) และใชเครื่องมือในการวิเคราะหสัญญาณ อาทิเชน การวิเคราะหเวฟเล็ตในการแยกสัญญาณกอนการ
แปลงเปนสญัญาณภาพท้ังสอง

รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงระบบออพติคอลโคฮีเรนสโทโมกราฟแบบมกีารปรบัปรงุคุณภาพของภาพโครงสรางและ
ภาพความเรว็ในเวลาเดียวกัน
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งานประดิษฐชิ้นนี้มีขอดีเหนือระบบเดิมท่ีมีเทคนิคการปรับปรุงสัญญาณแบบอ่ืนๆ ในแงของการประหยัดเวลา
คํานวณและไดผลการปรับปรุงสัญญาณท้ังสองโดเมนพรอมกัน นอกจากนีผ้ลการวิเคราะหคุณภาพของสัญญาณหลงัผาน
การปรับปรุงพบวาสามารถเพ่ิมความถูกตองของสัญญาณในภาพความเร็วและการเพ่ิมคุณภาพของสัญญาณในภาพ
โครงสรางไดเปนอยางดีโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในแงความคมชัด อีกท้ังสวนวิเคราะหและปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ
ท่ีพัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับระบบออพติคอลโคฮีเรนสโทโมกราฟเครื่องอ่ืนๆ ท่ีมีใชงานอยูแลวโดยอาจจะ
ไมจําเปนตองติดตั้งอุปกรณใดๆ เพ่ิมเติม จึงสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในดานการแพทย อาทิ
การถายภาพหลอดเลือดหรือ catheter เพ่ือการวินิจฉัยโรค ดังรูปท่ี 2 และดานอุตสาหกกรม อาทิ นวัตกรรมในการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคาและคุณสมบตัิของวัสดุแบบทันใดโดยไมทําลายตวัอยาง การวัดความหนาและความราบเรียบของ
ผิววสัดุในแตละชัน้และการตรวจวัดอัตราไหลในตวัอยางโดยไมทําลาย ดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 ตัวอยางการนําผลงานไปใชในการวัดภาพโครงสรางของใบไม (a) ภาพตนฉบับ (b) หลังผานการปรับปรุง
โดยจะเห็นวาภาพตนฉบับ (a) เต็มไปดวยสัญญาณรบกวน ทําใหบดบังตําแหนงของผิวใบดานลาง และผิวของ
กระจกสไลด ในขณะท่ีปญหาดังกลาวไดรับการแกไขใหหมดไปในภาพท่ีผานการปรับปรุง (b) ทําใหมองเห็นสวน
ของผิวใบและผิวกระจกสไลดอยางชดัเจน

รูปท่ี 2 ตวัอยางการนําผลงานไปใชในการวัดอัตราเร็วการไหลในหลอดแคปลาร ี(B) พรอมกับวดัความเขมขน
(จากความขุน) ของสารละลายและลักษณะรูปรางของทอในเวลาเดียวกัน (A)
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ชุดตรวจคดักรองสารพนัธุกรรมทาํนายอาการแพยา
ในกลุมคารบามาซพินี

นักศึกษาหัวหนาโครงการ
นพ.คณุตม จารธุรรมโสภณ

อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ
รศ.ดร.นพ.พรพรต ลิม้ประเสรฐิ1

1หนวยมนษุยพันธุศาสตร ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
e-mail: lpornpro@medicine.psu.ac.th

ท่ีมา
ยาคารบามาซีพีนเปนยากันชักท่ีมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพ แตมีผลขางเคียงรุนแรงชนิด Stevens-Johnson

syndrome และ toxic epidermal necrolysis ทําใหผูปวยพิการและเสียชีวิต ในประชากรชาวเอเชีย พบวาผูท่ีมี
ลักษณะทางพันธุกรรม “HLA-B*15:02” จะมคีวามเสีย่งตอการแพยารุนแรงนีสู้งมาก ดวยเหตุนีก้ารตรวจคัดกรอง HLA-
B*15:02 ในผูท่ีมีเชื้อสายเอเชียกอนการใหยาจึงเปนแนวปฏิบัติมาตรฐานตามองคการอาหารและยาสหรัฐฯ และกําลัง
ถูกพัฒนาเปนนโยบายท่ีจะประกาศใชในประเทศไทย แตในขณะเดียวกันชุดตรวจคัดกรอง HLA-B*15:02 ท่ีมใีนทองตลาด
มักมีราคาแพง ตองใชเครื่องมือราคาแพง และใชเทคนิคท่ีตองมีความชํานาญสูง นอกจากนี้ชุดตรวจท่ีออกแบบจากตาง
ประเทศยังใหผลบวกปลอมตอบางลักษณะท่ีพบในบอยในประชากรแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย  จากขอจํากัด
ดังกลาวจงึนํามาสูการพัฒนาชดุตรวจเพ่ือใชในบรบิทของประเทศไทย

หลักการและขั้นตอนของนวัตกรรม
นวตักรรมชดุตรวจคัดกรองคัดกรองนีอ้อกแบบเพ่ือระบลุักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 โดยทดสอบขัน้แรก

จากการพีซีอารดวยไพรเมอรท่ีมีความจําเพาะ ควบคูกับไพรเมอรควบคุม แลวจงึตรวจสอบหาผลผลิตจากปฏกิิรยิาพีซีอาร
(ดังรูป) ขั้นท่ีสองทดสอบดวยหลักการ direct dot blot hybridization โดยนําผลผลิตพีซีอารจากขั้นแรกมาติดกับวัสดุ
ยึดเกาะแลวทดสอบการจับกับโพรบจําเพาะ ผลผลิตท่ีสามารถจับจําเพาะกับโพรบไดจะสามารถทําปฏิกิริยาปรากฏใหเห็น
เปนจุดสี (ดังรูป) วิธีการทดสอบนี้เปนวิธีการท่ีไมซับซอนและทําไดงายในหองปฏิบัติการท่ัวไป ผลการทดสอบจะสามารถ
ใชระบลุักษณะ HLA-B*15:02 ในผูปวย

คุณสมบัติของนวัตกรรม และการตอยอด
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองไดผานการทดสอบความแมนยํากับตัวอยางท่ีปกปดลักษณะของ HLA-B จํานวน 150

ตัวอยาง พบวา ชุดตรวจมีเปนความไว (sensitivity) 100% ความจําเพาะ (specificity) 99.23% และมีราคาตนทุนตอ
การตรวจครัง้ละไมเกิน 1,000 บาท ซึง่เปนราคาท่ีรองรับตามระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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รูปแสดงหลักการและผลการตรวจจากชดุตรวจคัดกรอง ขั้นตอนแรก (1.) คือปฏกิิรยิาพีซอีารอยางจําเพาะ
ตวัอยางท่ีใหเพียงผลผลิตควบคุมจะถูกรายงานผลลบตอการตรวจ

ในขณะท่ีตัวอยางท่ีใหท้ังผลผลติควบคุมและผลผลติจําเพาะจะถูกนํามาทดสอบ direct dot blot hybridization
ในขั้นถัดมา (2.) ผลสดุทายตัวอยางท่ีใหผลบวกจะทําปฏกิิรยิาใหจดุสบีนวสัดุยึดเกาะ

ดวยลักษณะเดนของนวัตกรรมคือ ทําไดงาย มีราคาถูก ใชเครื่องมือท่ีมีในหองปฏิบัติการท่ัวไป มีความแมนยํา
ท่ีเหมาะสมกับท้ังประชากรไทย และประชากรประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชุดตรวจนี้จึงมีศักยภาพ
ในการตอยอดทางการคาในประเทศไทย และในประเทศกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคําขอสิทธิบตัรของนวัตกรรม
นีอ้ยูในขั้นตอนการพิจารณาอนุมตัิ (เลขท่ีคําขอ 1301007163) และมีบทความวจิัยท่ีอยูในระหวางการย่ืนจดัสงตพิีมพ
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
ดานการเรยีนการสอนและคณุภาพบณัฑติ
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การจดัการเรียนการสอนแบบสหกจิศกึษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
1.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีปรกึษา
2.  รองคณบดีฝายวชิาการและบัณฑติศึกษา ท่ีปรกึษา
3.  นางสาวมณฑิรา  เอียดเสน ประธานกรรมการ
4.  ดร.กันยา  อัครอารีย กรรมการ
5.  นางภควดี  คงแจม กรรมการและเลขานกุาร

ขอมูลท่ัวไปของคณะคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิสัยทัศน
เปนผูนําทางวิชาการและการวิจัยดานอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต และใหบริการ

วชิาการสูชมุชนโดยมกีารวจิยัเปนฐาน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเพ่ือผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรม

จรรยาบรรณในวิชาชพี และตรงตามความตองการของผูใชบณัฑิต
2. ผลิตงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกตใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรชาติ ท่ีมีคุณภาพระดับสากลและ

เชือ่มโยงการใชประโยชนจากงานวิจัยอยางเปนระบบ
3. ใหบริการวิชาการและมีสวนรวมกับชุมชนและอุตสาหกรรมภาคใต เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี และพ่ึงพา

ตนเองไดอยางย่ังยืน
4. จดัการบรหิารองคกรและระบบการเงินใหมคีวามคลองตวั มีประสทิธิภาพและมัน่คง
5. ปลกูฝงการมศิีลปวัฒนธรรมภาคใต
บุคลากร/นกัศึกษา

1. จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจีํานวนอาจารยและบุคลากร ดังนี้
1.  ขาราชการสายอาจารย 26 คน
2.  พนกังานมหาวทิยาลยัสายอาจารย 15 คน
3.  ขาราชการสายสนับสนุน 11 คน
4.  พนกังานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 18 คน
5.  ลูกจางประจํา 7 คน
6.  พนกังานเงินรายไดคณะฯ 14 คน

รวม 91 คน
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2. จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีจํานวนนกัศึกษา ดังนี้
1. นักศึกษาปริญญาตรี 546 คน
2. นักศึกษาปรญิญาโท 100 คน
3. นักศึกษาปรญิญาเอก 89 คน

รวม 735 คน
งบประมาณ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากงบประมาณแผนดิน

จํานวน 34,086,300 บาท และงบประมาณเงินรายได จํานวน 15,975,865.89 บาท รวมท้ังสิ้น 50,062,165.89 บาท
และไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2556   จากเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน
204,000 บาท  และงบประมาณเงินรายไดเพ่ือสนับสนุนโครงงานสหกิจศึกษา จํานวน 255,000 บาท

หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมเกษตรเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย และยังมีแนวโนมขยาย

ตัวอยางตอเนื่อง จากความตองการสินคาอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีเพ่ิมมากขึ้นเปนลําดับ อันเปนผลมาจากปญหาการ
ขาดความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกในปจจุบันและอนาคต  ถึงแมจะกลาวไดวาอุตสาหกรรมเกษตรของไทย
มีศักยภาพในการผลิตและการสงออกในระดับหนึ่ง แตภาวะการแขงขันทางธุรกิจท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ
การกีดกันทางการคาโดยมิใชกําแพงภาษี (non tariff barrier) และขอจํากัดเรื่องทรัพยากรในการผลิต เชน วัตถุดิบ
แรงงาน ทําใหผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตรยังคงตองมีการปรับตัวอยางตอเนื่องตอบริบทการเปลี่ยนแปลง
โดยมุงเนนใหมีการพัฒนาตลอดหวงโซอุปทานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการ
พัฒนาบคุลากรท่ีมคีวามรูความเขาใจในการบรหิารงานดานอุตสาหกรรมเกษตรใหมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษา สลับ
กับการไปหาประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอยางมีระบบ ดวยความรวมมือจากสถาน
ประกอบการและทุกฝายท่ีเก่ียวของ เปนระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated
Learning) ภายใตแนวคิดใหญ 2 แนวคิด คือ 1) การตระหนักถึงการเตรียมความพรอมดานการประกอบอาชีพ และ
การเขาสูระบบการทํางานของบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความตองการของตลาด
แรงงาน ซึ่งการท่ีนักศึกษาไดผานการเรียนรูตามกระบวนการของสหกิจศึกษาก็จะทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางดานตางๆ หมายถึงเปนการพัฒนาตนเอง และยังฝกความรับผิดชอบเมื่อไดรับมอบหมายงาน ไมวาจะเปนงานประจํา
หรอืโครงการงานตางๆ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและเปนการเตรียมความพรอมดานการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษา จึงไดนําสหกิจศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนมา
โดยการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานและการบริหารจัดการเรื่อยมา จนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากสถาน
ประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตร รวมท้ังยังเปนตนแบบในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรอีกดวย
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วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพผานการฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมเกษตร

ในสถานประกอบการจรงิ
2. เพ่ือใหนกัศึกษาของคณะมคีวามพรอมดานการประกอบวิชาชีพและการเขาสูระบบการทํางาน
3. เพ่ือเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีคุณภาพมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และความ

รวมมอืดานอ่ืน

ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ

                                     ตัวช้ีวัด เปาหมาย

1. จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา (รอยละของนกัศึกษาสหกิจศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษา 40 %
ท้ังหมดในชั้นป)

2. จํานวนนกัศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา  (รอยละของนกัศึกษา 80%
ท่ีผานการคัดเลอืกเปนนกัศึกษาสหกิจศึกษาเทียบกับจํานวนนกัศึกษาท่ีสมคัรเขา
โครงการท้ังหมด)

3. การไดงานทําของนกัศึกษาสหกิจศึกษา (รอยละ)* 80%
4. ผลการประเมินความพรอมดานวชิาการและวชิาชพีของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 80%

โดยสถานประกอบการ (รอยละ)**
5. ผลการประเมนิความพึงพอใจในการดําเนนิงานสหกิจศึกษาของคณะฯ 80%

โดยสถานประกอบการ (รอยละ)**
6.  ผลการประเมนิคุณภาพของสถานประกอบการโดยอาจารยท่ีปรกึษาและ 80%

นักศึกษาสหกิจศึกษา (รอยละ)**

หมายเหตุ: *   ขอมลูจากการสํารวจการมงีานทําของงานกิจการนักศึกษา
** ประเมินโดยใชแบบฟอรมประเมิน

แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
1. การแตงตั้งคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือกําหนดนโยบายและกลยุทธ

การดําเนนิงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา พัฒนากระบวนการทํางานใหสอดคลองกับสภาพปจจบุนั และกํากับ ตดิตาม
และประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา รวมท้ังประสานงานและสรางความเขาใจเก่ียวกับงานสหกิจศึกษาของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรใหแกบคุลากรและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก

2. การกําหนดนโยบายสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา โดยใชผลปอนกลับ (Feedback) และผลการประเมิน
ในปการศึกษาท่ีผานมาโดยกําหนด

(1) สดัสวนจํานวนนกัศึกษาสหกิจศึกษาตอจาํนวนนกัศึกษาท้ังหมด
(2) กรอบงบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณ และ
(3) การทบทวนสถานประกอบการท่ีจะเขารวม
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3. การกําหนดผูจัดการวชิาสหกิจศึกษา และอาจารยตัวแทนภาควิชาทุกภาควชิา เพ่ือดําเนินงานและประสานงาน
สหกิจศึกษา ในแตละปการศึกษา

4. การจดัทําแผนการฝกงานภาคฤดูรอนสําหรบัสหกิจศึกษาและแผนปฏิบตังิานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา
5. การสรางความรูและความเขาใจใหแกบุคลากรและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยผลักดันบุคลากรเขารวม

อบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานสหกิจศึกษา เชน หลักสูตรอาจารยนิเทศ เปนตน  และการพบปะสถาน
ประกอบการเพ่ือสรางความเขาใจในรูปแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

6. การประเมินศักยภาพนักศึกษาและจัดหลักสูตรการเตรียมความพรอมนักศึกษาสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาใหสอดคลองกับการเตมิเต็มทักษะดานตางๆ ของนักศึกษา และใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ

7. การจัดทําแผนการนิเทศเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท้ังสวนของนักศึกษาและ
โครงงานสหกิจศึกษา ภายใตกรอบงบประมาณสหกิจศึกษาท่ีไดรบัการจดัสรร

8. การจดัทําแผนการประเมนิผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา ประกอบดวย
(1) การประเมินนักศึกษา โดยสถานประกอบและอาจารยท่ีปรึกษา จากการนิเทศสหกิจศึกษาจํานวน 3 ครั้ง

(การนําเสนอโครงรางสหกิจศึกษา การติดตามความกาวหนา และการประเมนิผลสําเรจ็โครงงานสหกิจศึกษา) การนําเสนอ
สมัมนาสหกิจศึกษา และการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา ซึง่จะประเมินนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้

- ความรูความสามารถ ไดแก ความรูความสามารถทางวชิาการ ความสามารถในการเรยีนรูและประยุกต
วชิาการ การจัดการและวางแผนดําเนนิงาน และทักษะสือ่สาร

- ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ไดแก ความรับผิดชอบและเปนผูท่ีไววางใจได ความสนใจ อุตสาหะในการ
ทํางาน ความสามารถเริม่ตนทํางานไดดวยตนเอง การตอบสนองตอการสั่งการ

- ลักษณะสวนบุคคล ไดแก ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร บุคลิกภาพและการ
วางตัว มนษุยสมัพันธ คุณธรรมและจรยิธรรม

(2) การประเมินสถานประกอบการท่ีเขารวมโดยอาจารยท่ีปรึกษาและนกัศึกษา
(3) การประเมินการดําเนนิงานสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยสถานประกอบการ

9. การสรุปและทบทวนผลประเมินการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา  พรอมสงขอมูลปอนกลับ
(Feedback) ไปยังนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา ผูบริหาร และสถานประกอบการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา สําหรบัปการศึกษาหนา

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy)
1. ประชุมคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินงาน

สหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา
2. ประชุมคณะทํางานสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา และอาจารยตัวแทนภาควิชาทุก

ภาควชิาเพ่ือกําหนดแผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา
3. ประชาสัมพันธหลักสูตรสหกิจศึกษาตอสถานประกอบการ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา

และเปนการจดัหางานคุณภาพใหนกัศึกษา
4. การรบัสมคัรนกัศึกษาสหกิจศึกษาและการคัดเลอืก

4.1 ประชมุชี้แจงและใหขอมลูสหกิจศึกษา แกนักศึกษาชัน้ปท่ี 3
4.2 รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใหนักศึกษาย่ืนใบสมัครพรอมเอกสารประกอบท่ีเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา

ประจําคณะ
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4.3 คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสาขาวิชากําหนดและตองผาน
การสัมภาษณจากคณะทํางานสหกิจศึกษา ซึ่งประเมินนักศึกษาในหัวขอ ความรูความเขาใจเรื่องสหกิจศึกษา ความรูทาง
วชิาการทัศนคติในการทํางาน บุคลิกภาพ ทักษะในการสือ่สาร และความสามารถในการปรบัตวั

5. การจดัหางานสหกิจศึกษา
5.1 สถานประกอบการแจงตําแหนงงานสหกิจศึกษาตอคณะฯ
5.2 คณะทํางานสหกิจศึกษารบัรองคุณภาพงานจากสถานประกอบการ
5.3 ประกาศรายชื่อสถานประกอบการสหกิจศึกษา และตําแหนงงานท่ีรบัสมคัร

6. การสมคัรงาน และการจบัคูระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการ
6.1 นกัศึกษาย่ืนสมคัรงานสหกิจศึกษา
6.2 สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา โดยการสัมภาษณนักศึกษาท่ีคณะฯ สัมภาษณทางโทรศัพทหรือ

มอบหมายใหคณะทํางานสหกิจศึกษาของคณะฯ ดําเนนิการคัดเลอืกใหตามคุณสมบตัท่ีิสถานประกอบการกําหนด
6.3 ประกาศรายชือ่นกัศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ

7. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครัง้ท่ี 1  (การฝกงานฤดูรอนเพ่ือสหกิจศึกษา)
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูระบบงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ และไดคนหาหัวขอปญหาสาํหรับ

การทําโครงงานสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 ปฐมนเิทศการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาครัง้ท่ี 1
7.2 นักศึกษาปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 8 สัปดาห  ในชวงภาคการศึกษาท่ี 3 ของชั้นปท่ี 3
7.3 นิเทศงาน ณ สถานประกอบการเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา รับฟงปญหา ขอเสนอแนะ

จากสถานประกอบการ
7.4 นําเสนอผลการปฏบิัตงิานสหกิจศึกษาครัง้ท่ี 1
7.5 ประเมนิผลการปฏบิตัิงานสหกิจศึกษาครัง้ท่ี 1

8. ประชุมคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานจากการปฏิบตังิานสหกิจศึกษาครัง้ท่ี 1

9. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษา 1
ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการและทักษะอาชีพ เชน การพัฒนาขอเสนอโครงการ
การเขียนรายงานกระบวน การและเครื่องมือในการแกปญหาการเขียนแบบในอุตสาหกรรม การวิเคราะหและประมวล
ผลขอมูลดวย Excel การนําเสนอผล งานการพัฒนาบุคลกิภาพ ทัศนคติในการทํางาน เปนตน

10. การปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาครัง้ท่ี 2
นักศึกษาปฏิบตัิงานในตําแหนงงานท่ีไดรบั โดยตองมีการทําโครงงานสหกิจศึกษา ควบคูกับงานประจําท่ีไดรบั

มอบหมาย มรีายละเอียดการปฏบิัตงิานดังนี้
10.1 ปฐมนเิทศการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาครัง้ท่ี 2
10.2 นักศึกษาปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16 สัปดาห ในชวงภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4
10.3 การนเิทศงานสหกิจศึกษา

ระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะฯ กําหนดใหมีการนิเทศงาน จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การนิเทศแตละครั้ง ดังนี้
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(1) การนิเทศงานสหกิจศึกษาครั้งท่ี 1 ณ สถานประกอบการเพ่ือติดตามลักษณะงานท่ีมอบหมายให
นักศึกษาปฏิบัติ แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และประเมินผลการนําเสนอโครงรางโครงงานสหกิจ
ศึกษา

(2) การนิเทศงานสหกิจศึกษาครั้งท่ี 2 ณ สถานประกอบการหรือผานระบบ Teleconference
เพ่ือประเมินผลการนําเสนอความกาวหนาโครงงานสหกิจศึกษา ใหคําแนะนําเก่ียวกับปญหาในการทําโครงงานและการ
ทํางาน  ติดตามพัฒนาการดานทักษะตางๆ ของนักศึกษา

(3) การนิเทศงานสหกิจศึกษาครั้งท่ี 3 ณ สถานประกอบการเพ่ือประเมินผลการนําเสนอ ผลสําเร็จ
ของโครงงาน สหกิจศึกษาประเมินความรูความสามารถ/ทักษะวชิาการและวชิาชพีท่ีเก่ียวของ

11. หลงัการปฏบิตัิงานสหกิจศึกษา นักศึกษานําเสนอ สมัมนาสหกิจศึกษา ในวนัเสนอผลงานสหกิจศึกษา
12. นักศึกษาประเมนิตนเองหลังการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา วิเคราะหจดุแขง็ จุดออน จดุท่ีตองพัฒนา
13. ประเมินผลการดําเนนิงานสหกิจศึกษา โดยการประเมนิดังนี้

13.1 การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา: ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความพรอมในการทํางาน โดยสถาน
ประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา

13.2 การประเมินสถานประกอบการสหกิจศึกษา: ประเมินความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษา ความ
พรอมและความรวมมือของสถานประกอบการ และคุณลักษณะงานท่ีเหมาะสมตรงกับสาขาวิชา  ประเมินโดยนักศึกษา
สหกิจศึกษา และอาจารยท่ีปรกึษาสหกิจศึกษา

13.3 การประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร: ประเมินรูปแบบ
การดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ  การจัดการและการสนับสนุนการดําเนินงาน  ความพึงพอใจในผลสําเร็จของการ
ปฏิบัตงิาน   ประเมินโดยสถานประกอบการ อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และนกัศึกษาสหกิจศึกษา

13.4 ใหขอมลูสะทอนกลับจากการประเมินแกนกัศึกษา สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
14. ประชุมคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา เพ่ือสรุปผลการ

ดําเนนิงาน
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กระบวนการสหกิจศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
1. การประชมุสรปุและทบทวนผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาหลงัการปฏิบตังิานครัง้ท่ี 1 (การฝกงานภาคฤดูรอน)
2. การดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา
3. การนําเสนอและรายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และ

คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร

แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองในอนาคต
1. การเตรียมความพรอมนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ โดยใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการ

เตรียมความพรอมนักศึกษาสําหรับการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษามากขึน้ เชน การจัดหัวขออบรมตางๆ
2. การสรางเครือขายกับภาคอุตสาหกรรมในตางประเทศ
3. การจัดการระบบเอกสารสําหรับงานสหกิจศึกษาผานระบบ e-co-op โดยจัดทําฐานขอมูลงานสหกิจศึกษา

และปรับปรุงการรับขอมูลตางๆ ผานทางเว็บไซตคณะ  เชน  การสงใบสมัครปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
การประเมินผลโดยสถานประกอบและอาจารยท่ีปรึกษา เปนตน

จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ
1. มโีครงสรางการบรหิารงานสหกิจศึกษาท่ีชดัเจน
2. มเีจาหนาท่ีรับผิดชอบงานสหกิจศึกษาโดยตรง
3. มีผลลัพธของโครงงานสหกิจศึกษาท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในสถานประกอบการ และประเมินผล

เชงิเศรษฐศาสตรได
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีครอบคลุม ครบถวนทุกประเด็น และนําผลการประเมินมา

ปรบัปรงุพัฒนาการดําเนนิงานสหกิจศึกษาอยางตอเนือ่ง
5. มกีารกําหนดกรอบงบประมาณสนบัสนนุการดําเนนิงานสหกิจศึกษาท่ีชดัเจน
6. มีการกําหนดคาภาระงานสหกิจศึกษา (Load Unit) ท่ีชัดเจน

กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ
1. การกําหนดนโยบายดานสหกิจศึกษาท่ีชดัเจนโดยใหทุกหลกัสูตรในระดับปรญิญาตรี มกีารจดัการเรยีนการสอน

แบบสหกิจศึกษา และกําหนดสัดสวนจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา อยางนอยรอยละ 45 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด
รวมท้ังกําหนดกรอบงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดคณะ สําหรบัสนบัสนุนงานสหกิจศึกษาอยางชดัเจน

2. การขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งกําหนดนโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงาน กระจายนโยบายมาสูการปฏิบัติจริง รวมถึงการกํากับดูแลและผลักดันการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว

3. ความรวมมอืท่ีดีระหวางสถานประกอบการและคณะ
4. ความจรงิใจทุมเทของผูบรหิาร อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา
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ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก

1. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

ผลลพัธการดําเนนิงาน
                        ตัวชี้วัด เปาหมาย

ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2554 2555 2556

1.  จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา(รอยละของนักศึกษา 40% 38 30 48
สหกิจศึกษาเทียบกับจํานวนนกัศึกษาท้ังหมดในชัน้ป)

2.  จํานวนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลอืกเปนนักศึกษา 80% 90.38 95 100
สหกิจศึกษา  (รอยละของนกัศึกษาท่ีผานการคัดเลอืก
เปนนักศึกษาสหกิจศึกษาเทียบกับจํานวนนกัศึกษาท่ี
สมคัรเขาโครงการท้ังหมด)

3.  การไดงานทําของนักศึกษาสหกิจศึกษา (รอยละ) 80% 93.33 76.47 -
4.  ผลการประเมนิความพรอมดานวิชาการและวชิาชพี 80% 83.8 83.2 88.6

ของนกัศึกษาสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ
(รอยละ)*

5.  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการดําเนนิงาน 80% 66.8 85.6 85.2
สหกิจศึกษาของคณะฯโดยสถานประกอบการ
(รอยละ)*

6.  ผลการประเมินคุณภาพของสถานประกอบการ 80% 84.2 81.6 86.9
โดยอาจารยท่ีปรกึษาและนกัศึกษาสหกิจศึกษา
(รอยละ)*
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2. รางวัลตางๆ ท่ีไดรับ

ปการศึกษา                                              รางวัล

2552 รางวลัโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับเครือขาย
ผูไดรับรางวัล: นายเจษฎา ซอประยูร

2553 รางวลัสถานประกอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน  ระดับเครอืขายสถานประกอบการขนาดใหญ
ผูไดรับรางวัล: บริษัท ฟูดสตาร จํากัด
ผูไดรับรางวัล: บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด  (มหาชน)

2553 รางวลัผูบรหิารสถานประกอบการดําเนินงานดานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับเครอืขายสถานประกอบการ
ขนาดใหญ

ผูไดรับรางวัล: นายอรัญ  อังศานาม   บริษัท ฟูดสตาร จํากัด
ผูไดรับรางวัล: นายวัชระ  แสงสวาง   บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด  (มหาชน)
รางวลัโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับเครือขาย
ผูไดรับรางวัล: นางสาวฝนทิพย  สวุรรณละออง
ผูไดรับรางวัล: นายศราวธุ ทองเรือง

2554 รางวลัโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับเครือขาย
ผูไดรับรางวัล: นางสาวกัญญสิริ  โพธิดารา

2555 รางวลัผูปฏบิัตงิานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา ระดับเครอืขาย
ผูไดรับรางวลั: อาจารยมณฑิรา  เอียดเสน

รางวัลผูปฏิบตัิสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ ระดับเครอืขาย
ผูไดรบัรางวัล: นายธีรยุทธ แกวแววนอย
บรษิัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด มหาชน (โรงงานแปรรปูมหาชยั)

รางวลัสถานประกอบการดําเนนิงานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับเครอืขายสถานประกอบการขนาดใหญ
ผูไดรับรางวัล: บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด  (มหาชน)

รางวลัโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับเครือขาย
ผูไดรบัรางวัล: นางสาวจริันดา  เบญจปญญาวงศ

2556 รางวัลนกัศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน  ระดับเครือขาย
ผูไดรบัรางวลั: นางสาวอนลวรรณ อินทศร



104 | วันแหงคุณคา
สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

บทสรุป
การจดัการเรยีนการสอนแบบสหกิจศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขับเคลือ่นไปสูความสําเร็จอยางตอเนือ่ง

ไดโดยนโยบายสงเสริมและสนับสนุนจากผูบริหาร และโดยความรวมมือจากท้ังอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษา
สหกิจศึกษา และสถานประกอบการท่ีเขารวม ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ท่ีเปนท่ียอมรับและพึงพอใจจากสถานประกอบการและหนวยงานตางๆ และกอใหเกิดการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ
ศักยภาพเขาสูระบบการทํางานในสถานประกอบอยางตอเนือ่ง

เอกสารอางอิง
1.  คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.  รายงานผลการดําเนนิงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา
5. วิชาการเตรียมความพรอมนักศึกษาสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แผนการเรียนการสอน วิชาสหกิจ

ศึกษา (850-491), วิชาสัมมนาสหกิจศึกษา (855-494), และวิชาสหกิจศึกษา I (857-498))
6. คูมือสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
ดานบรหิารจดัการ
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ตลาดเกษตร ม.อ.
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
1. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักด์ิ  นยิมบัณฑิต ท่ีปรกึษา

คณบดีคณะทรพัยากรธรรมชาติ
2. รองศาสตราจารยดร.อรญั  งามผองใส ท่ีปรกึษา

รองคณบดีฝายบรหิารและวางแผน
3. นางวรภทัร  ไผแกว ประธานกรรมการ
4. นางสนุัทณี  แสงแจม กรรมการ
5. นางสาววไิลลักษณ  สงิขรัตน กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา  อุไรรตัน กรรมการและเลขานกุาร

ขอมูลท่ัวไปของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิสัยทัศน
นําผลงานทางวิชาการและผลผลติของคณะทรัพยากรธรรมชาตมิาบรหิารจดัการใหเพ่ิมมูลคาอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมท้ังเปนท่ีพ่ึงของเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และเปนศูนยกลางดาน
อาหารปลอดภยั

พันธกิจ
1. สนับสนุนการดําเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ การประสานงานใหเพ่ิมมูลคาใหแกผลผลิตท่ีไดจาก

การเรียนการสอน การวจิยัและบริการวิชาการ
2. จดัการผลประโยชนในทรพัยสนิ และกิจกรรมของคณะทรพัยากรธรรมชาติ ใหไดรบัประโยชนสูงสดุ
3. สงเสริมและใหบริการวิชาการในการเปนศูนยกลางดานอาหารปลอดภัย และการกระจายผลผลิตทางการ

เกษตรท่ีมคุีณภาพ
บุคลากรในกลุมงานจัดการผลประโยชนทางวิชาการ
จํานวนบุคลากรจําแนกตามสถานภาพ รวม  5  คน
ขาราชการ สาย ค 1 คน
พนกังานมหาวทิยาลยั 1 คน
พนกังานเงินรายได 3 คน

หลักการและเหตุผล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีจัดการเรียนการสอนทางดานการเกษตร  ในกระบวน

การเรียนการสอนนักศึกษา และการดําเนินงานวิจัยนั้น กอใหเกิดผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเปนผลพลอยไดท่ีมีคุณภาพ
แตไมมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีจนกอใหเกิดปญหาผลผลิตมากเกินความตองการของตลาด และผลผลิตท่ีไดไม
สม่าํเสมอ ทําใหในบางครัง้ตองจําหนายผลผลติดังกลาวในราคาถูกเพ่ือเปนการแกปญหาดังกลาว คณะทรพัยากรธรรมชาติ
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จึงเปดใหบริการตลาดเกษตร ม.อ. ขึ้นในวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เพ่ือเปนศูนยกลางในการจําหนายผลผลิตท่ีมี
คุณภาพของคณะทรพัยากรธรรมชาต ิและเปนแหลงอาหารท่ีมคีวามปลอดภยั

การดําเนินงานตลาดท่ีขาดความรู ความเขาใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ทําใหเกิดขอรองเรียนจากผูใชบริการท้ัง
ทางตรง และผานสื่อวิทยุ ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และสุขอนามัยของ
ผูจําหนายอาหาร  เนือ่งจากตลาดเกษตร ม.อ. เปนตลาดในความคาดหวงัของผูบรโิภคท่ีแตกตางจากตลาดโดยท่ัวไป  ดังนัน้
คณะทรพัยากรธรรมชาต ิจงึเริม่ตระหนกัถึงความสําคัญของการเปนท่ีพ่ึงของชมุชนในดานสุขลกัษณะของอาหารท่ีปลอดภยั
โดยเริ่มพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ใหมีคุณภาพ จนกระท่ังในป พ.ศ. 2547 รัฐบาลมีนโยบายเรื่อง “ตลาดสดนาซื้อ”
ตลาดเกษตร ม.อ. จึงสมัครเขารวมโครงการ “ตลาดสดนาซือ้” ผานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
และเริม่ดําเนนิการพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ใหมคุีณภาพ

ในป พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
ตลาดเกษตร ม.อ. ถูกจัดอยูในตลาดประเภทท่ี 2 ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร และกระทรวงสาธารณสุข ไดออก
เกณฑประเมิน การพัฒนาและยกระดับ “ตลาดนัดนาซื้อ” เพ่ือเปนเกณฑในการพัฒนาตลาดสดประเภท 2 (ตลาดนัด)
ใหไดคุณภาพ ตลาดเกษตร ม.อ. จึงใชเกณฑประเมินดังกลาว ควบคูกับกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA เพ่ือพัฒนา
และยกระดับคุณภาพตลาดเกษตร ม.อ.

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพ่ือพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ใหเปนสถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีคุณภาพ และปลอดภัย
2. เพ่ือพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ใหไดมาตรฐานตลาดนัดนาซื้อตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด

พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. สนิคาในตลาดเกษตร ม.อ. ผานการตรวจตามเกณฑดานความปลอดภยัอาหาร 100%
2. ความพึงพอใจของผูบริโภคในระดับดี ไมนอยกวา 80%
3. ตลาดเกษตร ม.อ. ผานการประเมนิมาตรฐานระดับดีมากของกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
ใชงบประมาณเงินรายไดท่ีไดจากการบริหารจัดการภายในตลาดเกษตร ม.อ.  เชน  คาเชาพ้ืนท่ี  การจําหนาย

ผลผลติทางการเกษตรของคณะฯ เปนตน  ซึ่งสามารถเลีย้งตวัเองได และเปนแหลงรายไดในการพัฒนาคณะฯ
ไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) ผานทางสถาบันการจัดการ

ระบบสุขภาพ (สจรส.) จํานวนเงิน 900,000 บาท (พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557)  และการสนับสนุนจาก
สํานกังานสาธารณสขุอําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา
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ตารางที่ 1  แผนงานประจําปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน  2556 - 31 พฤษภาคม  2557)

ป 2556 ป 2557
                       ขั้นตอนการดําเนินงาน

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

1. ทบทวนผลการดําเนินงาน รวบรวมขอมูลที่ตองปรับปรุง

2. ประชุมวางแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบ

3. คัดเลือกผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ.

4. ดานพัฒนาผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ.
4.1 อบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร
4.2 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ.
4.3 อบรมการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร

5. ขั้นตอนการตรวจคุณภาพ
5.1 ดานอาหารปลอดภัย
5.2 ดานสุขวิทยาเบื้องตน
5.3 ดานสุขาภิบาลแวดลอม
5.4 ดานความพึงพอใจของผูใชบริการ

6. สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา/ปงบประมาณ
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กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy)
1. ทบทวนผลการดําเนนิงานโดยรวบรวมขอมลูท่ีไดจากการดําเนนิงานในรอบปท่ีผานมา

1.1 ขอรองเรยีนจากผูใชบริการ
1.2 ผลจากการตรวจสอบดานอาหารปลอดภัย, สขุาภบิาลเบือ้งตนและสขุาภบิาลแวดลอม

2. ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาไปสูตลาดแหงคุณภาพ โดยสรางแนวปฏิบตัิ ดังนี้
2.1 สรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานในตลาดเกษตร ม.อ. ใหกับบุคลากรในกลุมงานจัดการผลประโยชน

ทางวชิาการ
2.2 สรางแนวปฏบิัตท่ีิดีท่ีใชเปนขอบังคับใหแกผูจําหนายสนิคาในตลาดเกษตร ม.อ.

3. คัดเลอืกผูจําหนายสนิคาในตลาดเกษตร ม.อ.
3.1 เปดรบัสมัครผูจําหนายสนิคาใหมทุกป โดยผูสมคัรรายเดิมก็ตองสมคัรใหม
3.2 ผูสมัครทุกรายจะตองแนบใบรบัรองแพทย เพ่ือรบัรองสุขภาพเบื้องตน
3.3 ผูสมัครรายเดิมและผูสมัครรายใหมจะตองสอบสัมภาษณ  และนําสินคาท่ีจําหนายใหคณะกรรมการ

พิจารณาทุกราย
4. พัฒนาผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตร ม.อ.

4.1 จัดใหมีการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหารเปนประจําทุกป ในชวงกลางเดือนสิงหาคม เพ่ือใหความรูดาน
สขุาภบิาลอาหารแกผูจําหนายรายเดิมและรายใหม

4.2 ผูผานการพิจารณาจะตองเขาปฐมนิเทศ เพ่ือสรางความเขาใจในการปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติในคูมือ
การจําหนายสนิคา

4.3 อบรมการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร เพ่ือใหผูจําหนายและเจาหนาท่ีสามารถใชชุดทดสอบอาหาร
(Food Test kit) ไดดวยตนเอง

5. การตรวจคุณภาพ ดําเนินการตรวจคุณภาพ 3 ดาน คือ ดานอาหารปลอดภัย ดานสุขาภิบาลแวดลอม  และ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในตลาดเกษตร ม.อ.

5.1 ดานอาหารปลอดภัย มีการตรวจสอบสารปนเปอน 5 ชนิด ตามมาตรฐานตลาดนัดนาซื้อคือ สาร
ฟอรมาลิน (น้ํายาดองศพ), สารกันรา (ซาลิซิลิก), สารบอแรกซ, สารฟอกขาว, น้ํามันทอดซ้ํา จากเจาหนาท่ีภายในคณะฯ
จากคณะกรรมการอาหารปลอดภยัอําเภอหาดใหญ จากสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา และจากศูนยอนามยัเขต 12

5.2 ดานสุขาภิบาลแวดลอม ตลาดเกษตร ม.อ.  ถูกประเมินจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา และศูนยอนามัยเขต 12  โดยมีเกณฑการประเมิน 20 หัวขอ (แบบ ตล.2)

5.3 ดานสุขวิทยาเบื้องตน ดําเนินการตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีจากกลุมงานจัดการผลประโยชนทางวิชาการ
เดินตรวจสอบแบบไมบันทึกเปนลายลักษณอักษรทุกวันท่ีเปดตลาด ใชวิธีการแจงเตือนเมื่อพบการกระทําผิด และสุม
ตรวจบนัทึกเปนลายลักษณอักษร โดยไมแจงลวงหนา เพ่ือบนัทึกคะแนนใชในการพิจารณาการรับสมคัรในปถัดไป

5.4 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูบริการในตลาดเกษตร
ม.อ.   ปละ 1 ครั้ง

6. สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา/ ปงบประมาณ รวบรวมผลการดําเนินงานจัดทําเปนรายงานใน
รอบปงบประมาณเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบ 1 ป ในเวทีการนําเสนอขอมูลรายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพ (SAR)  และนําเสนอผลงานเดนในรอบปการศึกษา/ปงบประมาณ  
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การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในตลาดเกษตร ม.อ. เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. มคูีมือผูจําหนายสนิคาในตลาดเกษตร ม.อ. เปนแนวปฏิบตัใิหผูจําหนายทุกคนใชเปนแนวทางในการปฏิบตัติน
3. ผลจากการตรวจสอบดานอาหารปลอดภัยผานทุกตัวอยางคิดเปน 100% จากสํานักงานสาธารณสุข อําเภอ

หาดใหญ จงัหวัดสงขลา ศูนยอนามัยเขต 12
4. ผลการประเมินสุขาภิบาลแวดลอม ตามแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดนาซื้อ (แบบ ตล.2)

โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  และศูนยอนามัยเขต 12 ประเมินตลาดเกษตร ม.อ.  ผาน
เกณฑในระดับดีมาก และเปนตลาดนัดแหงแรกในประเทศท่ีผานเกณฑการประเมนิในระดับนี้

5. ผลการเดินตรวจเปนประจําทุกวันโดยไมบันทึก  พบวาผูจําหนายปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารไดเปน
กิจวตัรปกติโดยไมตองตักเตือน  และผลการตรวจบนัทึกพบวาผูจําหนายปฏิบัตติามสุขวทิยาเบือ้งตนได 100%

6. มีชองทางการรับขอรองเรียน ไดแก การรองเรียนโดยตรง ตูรับความคิดเห็นหนาเฟสบุค โทรศัพท E-mail
และเจาหนาท่ีประจําท่ีตลาดเปดใหบรกิาร

แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองในอนาคต
1. เพ่ิมศักยภาพของผูจําหนายสินคา  โดยการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และเห็น

แนวปฏิบัติท่ีดี  สนับสนุนผูจําหนายใหมีการออมทรัพยอยางเปนระบบ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติจะตั้งกลุมออมทรัพย
เพ่ือชวยใหเกษตรกรและผูประกอบการสามารถวางแผนการใชเงินไดอยางเปนระบบ

2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตใหดีย่ิงขึ้น โดยใหเกษตรกรและผูประกอบการในตลาดเกษตร ม.อ. มีความรู
และทัศนคติท่ีดีในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ มีคุณคาทางโภชนาการเพ่ือนํามาจําหนายในตลาดเกษตร ม.อ. ผูบริโภค
สามารถตดิตามแหลงท่ีมาของสนิคาแตละชนดิไดจากตราสนิคาท่ีตดิหนาบรรจุภณัฑของทุกราน

3. พัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ใหเปนสถานท่ีในการแลกเปลี่ยนอาหารปลอดภัยของชุมชนจากกลุมเกษตรกร
ผูผลติถึงผูบรโิภครายยอยขยายไปสูรานอาหาร เพ่ือเปนแหลงอาหารท่ีปลอดภยัใหแกชมุชนอยางแทจรงิ

4. ใหความรูแกผูใชบริการในตลาดเกษตร ม.อ. ท่ีมาใชบริการเฉลี่ยมากกวา 5,000 คน/วัน  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวติ โดยการจดันทิรรศการบรเิวณหนาตลาดเกษตร ม.อ. ในเรือ่งอาหารปลอดภัย ถูกหลกัโภชนาการ

5. ตลาดเกษตร ม.อ. มุงเปาในการรวมรักษาสิ่งแวดลอม โดยใชหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)

จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ
1. มแีนวปฏบิัตสิําหรับผูจําหนายท่ีชัดเจน จดัทําเปนคูมือขอบังคับใหผูจําหนายทุกคนใชเปนแนวปฏิบติัท่ีดี
2. มกีารจดัอบรมสขุาภิบาลใหผูจําหนายและผูชวยทุกคน และจดัปฐมนเิทศผูจําหนายเปนประจําทุกป
3. เจาหนาท่ีเขมงวดในการตรวจสอบใหผูจําหนายปฏิบัติตามขอบังคับอยางจริงจัง ใชวิธีการลงโทษผูกระทําผิด

ดวยการตักเตือนในเบื้องตน, มีการบันทึกคะแนน, แจงดวยใบเตือน ในกรณีกระทําผิดหลักสุขาวิทยา, ละเมิดสิทธิผูใช
บรกิาร และไลออกในกรณีพบวาอาหารท่ีจําหนายปนเปอนสารปนเปอน 5 ชนดิตามเกณฑอาหารปลอดภยั

4. การใหสิทธิผูจําหนายทุกราย จําหนายสินคาไดเพียงรายละ 1 ป และตองสมัครใหม โดยพิจารณาจากคะแนน
สะสมท่ีใชในปท่ีผานมา พรอมพิจารณาจากสมดุออมทรพัยท่ีผูจําหนายตองฝากเงินอยางสม่ําเสมอทุกเดือน
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5. เปนตลาดท่ีมีระบบบริหารจัดการโดยสรางวัฒนธรรมองคกรใหผูจําหนายชวยเหลือพ่ึงพากัน ทุกคนเปน
เจาของตลาด  ผูจําหนายทุกคนรับผิดชอบตอขยะท่ีเกิดขึ้น นําขยะกลับไปจัดการดวยวิธีท่ีถูกตอง เนื่องจากในบริเวณ
รอบตลาดไมมีถังขยะกลางรองรับ ทําใหไมมีขยะตกคางในตลาด  นอกจากนี้ผูจําหนายรับผิดชอบในการเปด-ปดไฟตลาด
ดวยตนเอง และดําเนินการทําความสะอาดรานจําหนายของตนเปนประจําทุกวันท่ีเปดทําการ และรวมกันลางตลาด
เปนประจําทุกเดือน

กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ
1. เขมงวด กวดขัน โดยกําหนดใหมีการตรวจตลาดทุกวันตลอด 10 ปแรกของการดําเนินงาน การตรวจตลาด

อยางเขมงวดตามหลักสุขาภิบาลเบื้องตน ตักเตือนทันทีท่ีเห็นขอผิดพลาดจากผูประกอบการ ทําใหการปฏิบัติตนตาม
หลกัสขุาภบิาลอาหารของผูจําหนายกลายเปนกิจวตัรท่ีสามารถปฏบิตัไิดเปนกิจนสิยัและมวีนิัยในตนเอง

2. รับขอรองเรียนทุกชองทาง เชน การรองเรียนโดยตรง ตูรับความคิดเห็น  โทรศัพท E-mail  และนําปญหา
ดังกลาวดําเนนิการแกไขใหผูใชบรกิารทันทีอยางรวดเรว็ ติดตามผลอยางตอเนือ่งจนกวาจะดําเนนิการแกไขเสรจ็สิน้

3. ยึดหลักการทํางาน “รูจักรูใจ” ซึ่งทําใหเขาใจพ้ืนฐานครอบครัวและประวัติครอบครัวของเกษตรกรและ
ผูประกอบการแตละราย ทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ซึ่งชวยใหการทํางาน การแกไขปญหาตางๆ สามารถทําได
อยางมปีระสทิธิภาพ

4. จัดโครงการใหเกษตรกรและผูประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. เชน กิจกรรม Big
Cleaning Day, โครงการแบงปนสนิคาโดยวธีิแลกเปลี่ยนสินคาซึง่กันและกันในวันท่ีสินคาจําหนายไมหมด,  โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ  เชน  การปฐมนิเทศ  การอบรมสัมมนาเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา  การออมเงิน
เพ่ือความมั่นคงของชีวิต เปนตน

5. ปรับปรุงระเบียบขอปฏิบัตใินตลาดเกษตร ม.อ. ใหครอบคลุมเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนจากผูบริโภค  เชน
 ไมอนญุาตใหใชโฟมเปนภาชนะบรรจุอาหาร
 ไมอนญุาตใหใชลวดเย็บกระดาษ เย็บบรรจภุณัฑท่ีบรรจอุาหาร
 ผูจําหนายสินคาตองมีถังขยะหนาราน และนําขยะกลับไปจัดการดวยวิธีการท่ีถูกตอง ทําใหตลาดเกษตร

ม.อ. ปลอดขยะตกคาง ปลอดแมลงวัน แมลงสาบ และหนู
 ผูจําหนายสินคาทุกคนมาลงชื่อ และลางมือกอนการจําหนายสินคาทุกครั้ง เพ่ือลดการปนเปอนเชื้อโรค

ในเบือ้งตน
 กําหนดใหผูจําหนายสินคาปฏิบตัติามหลักสุขาภบิาลอาหารเบือ้งตน 100%

6. วางขอบงัคับใหผูจําหนายสนิคาทําสญัญาปตอป โดยทุกรายตองเขาสัมภาษณใหมทุกป ทําใหผูจําหนายมีความ
กระตือรือรน ใหความรวมมือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด จนกลายเปนวัฒนธรรมของตลาด
เกษตร ม.อ. ท่ีทุกคนตองมาชวยงานสวนรวมอยางพรอมเพรยีง
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ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก

บทสรุป
ตลาดเกษตร ม.อ. เปนตลาดสดประเภท 2 (ตลาดนัด) ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีแนวปฏิบัติ

ของผูจําหนายท่ีดี มีการพัฒนาศักยภาพผูจําหนายสินคา และขั้นตอนการตรวจคุณภาพ มุงมั่นท่ีจะดําเนินงานดวยการ
สรางแนวปฏิบัติท่ีดีใหแกผูจําหนาย มุงเนนการพัฒนาผูจําหนายโดยมีเปาหมายท่ีจะดําเนินงานดานความปลอดภัยอาหาร
และดานการคุมครองผูบรโิภคใหสําเรจ็ตามเปาหมายท่ีกําหนด

จากความพยายามพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลาดเกษตร ม.อ. สามารถพ่ึงพาตนเองได เปนศูนยกลางดานอาหาร
ปลอดภยั 100% เปนตลาดท่ีใสใจในคุณภาพชีวิตของผูบริโภค รับฟงขอรองเรยีน ขอเสนอแนะของผูบริโภคและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของดานอาหารปลอดภัย โดยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูประกอบการใหพ่ึงตนเองไดอยาง
ย่ังยืน  ผูจําหนายทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. สม่ําเสมอ อันเปนวัฒนธรรมท่ีดีงามของตลาดเกษตร
ม.อ. สามารถปฏิบัติตามหลักสุขวิทยาจนเปนแนวปฏิบัติท่ีตลาดเกษตร ม.อ.  มีการปรับปรุงภูมิทัศน และสถานที่ทาง
กายภาพ  มีพ้ืนตลาดแหงและสะอาด  ท้ังยังตระหนักถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของผูบรโิภค

ตลาดเกษตร ม.อ. ไดรับปาย “รับรองมาตรฐานตลาดสดนาซื้อผานมาตรฐานดานสุขลักษณะและใสใจการ
คุมครองผูบริโภค” จากคณะทํางานอาหารปลอดภัย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ตั้งแตป พ.ศ. 2550 และผานการ
ตรวจประเมินเพ่ือรบัรองปายเปนประจําทุกป

                                 รายการ ป 2555 ป 2556 ป 2557

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดนาซือ้ (แบบ ตล.2)
  โดย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา ดีมาก ดีมาก ดีมาก
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดนาซือ้ (แบบ ตล.2)
  โดย ศูนยอนามัย เขตท่ี 12 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
แบบประเมินความพึงพอใจผูใชบริการในตลาดเกษตร ม.อ. โดยภาพรวม
  มคีวามพึงพอใจระดับมากและมากท่ีสุด - 79.5% 88.4%
การตรวจสารฟอรมาลิน (น้ํายาดองศพ) ผาน ผาน ผาน
การตรวจสารกันรา (ซาลซิิลกิ) ผาน ผาน ผาน
การตรวจสารบอแรกซ ผาน ผาน ผาน
การตรวจสารฟอกขาว ผาน ผาน ผาน
การตรวจน้าํมนัทอดซ้ํา ผาน ผาน ผาน

การเขารบัศึกษาดูงานจากหนวยงานภายใน/ภายนอก
  - ผูบริหารและเจาหนาท่ีจากมหาวทิยาลยัทักษิณ 1 ครั้ง
  - ผูบรหิารและเจาหนาท่ีจากมหาวิทยาลัยแมโจ 2 ครั้ง
  - ผูบริหารและเจาหนาท่ีจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 1 ครั้ง
  - ผูบริหารและเจาหนาท่ีจากมหาวิทยาลยัราชมงคลศรีวชิัย ไสใหญ 1 ครั้ง
  - เจาหนาท่ีจากศูนยบรกิารวชิาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1 ครั้ง



| 113วันแหงคุณคา
สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

ตลาดเกษตร ม.อ. ผานการตรวจสอบเกณฑอาหารปลอดภัยตั้งแต ป พ.ศ.2552 จนถึงปจจุบัน  เกษตรกรและ
ผูประกอบการผานเกณฑการตรวจสอบสารปนเปอน 100% ผานการอบรมสุขาภิบาลอาหาร และผานเกณฑการตรวจ
ดานกายภาพและสุขวิทยาสวนบุคคล 100% จากรานคาท้ังหมด 183 ราน   ซึ่งในปจจุบันตลาดเกษตร ม.อ. ยังมีการ
ดําเนนิการตรวจสอบสารปนเปอนเปนประจําอยางสม่ําเสมอ

ตลาดเกษตร ม.อ. ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาใหเปนตลาดนัดตนแบบของจังหวัด
สงขลาใน “โครงการหนึ่งจังหวดัหนึ่งตลาดนัดตนแบบ” ในป พ.ศ. 2555

ผลการประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดนาซื้อ (แบบ ตล.2) ตั้งแตป พ.ศ. 2555-2557 ตลาดเกษตร
ม.อ. ไดผลการประเมินในระดับดีมาก อันเปนเกณฑสูงสดุท่ีมี และเปนตลาดนัดแหงแรกในประเทศท่ีผานเกณฑการประเมิน
ในระดับนี้  อันเปนตวัชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ.

เอกสารอางอิง
 กฎกระทรวง วาดวยสุขลกัษณะของตลาด พ.ศ. 2551
 แบบประเมนิการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด นาซือ้ (ตล.2)
 วรภทัร ไผแกว กวาจะเปนตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร
 คูมือผูจําหนายในตลาดเกษตร ม.อ.
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ปรับปรุงงานอยางตอเนือ่งดวยหลกัการ KAIZEN
ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
1. ผูอํานวยการศูนยเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ท่ีปรกึษา
2. รองผูอํานวยการศูนยเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ท่ีปรกึษา
3. รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ ท่ีปรกึษา
4. นางสาวรัชนี  ซันยิวา ประธานคณะทํางาน
5. นางรุสนี  กุลวิจิตร คณะทํางาน
6. นายอุทัย  ไทยเจริญ คณะทํางาน
7. นายสัตยา  บุญรัตนชู คณะทํางาน
8. นายมนตร ี สิงหสุวรรณ คณะทํางาน
9. นางสาวลลิลทิพย  กองพานิชกุล คณะทํางานและเลขานกุาร

ขอมูลท่ัวไปของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
วิสัยทัศน
ใหบรกิารวชิาการทางวทิยาศาสตรท่ีมปีระสทิธิภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
เปนองคกรภาครัฐท่ีเติบโตดวยความมุงมั่นสูการเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและย่ังยืนจากการใหบริการทดสอบ

ดวยเครือ่งมอืวจิัยทางวทิยาศาสตร
คานิยม
Service Mind จติบรกิาร
Happiness อยูรวมกันอยางมคีวามสขุ
Innovation สรางสรรคนวตักรรม
Professionalism เชีย่วชาญอยางมืออาชีพ
วัฒนธรรมองคกร
มุงเนนคุณภาพ ยึดถือภราดรภาพ พรอมรับการประเมนิ
บุคลากร
อัตรากําลังปจจุบันของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร  ประกอบดวย  ผูบริหารสูงสุด 3 ทาน คือ ผูอํานวยการ

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร และรองผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 2 ทาน บุคลากรมีท้ังสิ้น 40 อัตรา (ขอมูล
ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2557) โดยแบงตามฝายตางๆ ได ดังนี้

สํานกังานเลขานกุาร 10 คน
ฝายบรกิารเครือ่งมอืวจิยัทางวทิยาศาสตร 24 คน
ฝายซอมบํารุงรักษาและพัฒนาเครือ่งมอื 6 คน
                   รวม 40 คน
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หลักการและเหตุผล
ภายในองคกรประกอบดวยสิ่งสําคัญอยู 2 สิ่ง คือ คนและงาน  โดยคนจะเปนทรัพยากรพ้ืนฐานในการขับเคลื่อน

งานท่ีสําคัญเพ่ือทําใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน และนํามาซึ่งความสําเร็จตามเปาหมาย เหตุเพราะวาการ
ทํางานตางๆ ตองมีการปรับปรุงอยูเสมอ ตามแนวคิดท่ีวา “วิธีการทํางานในวันนี้ยังไมใชวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดและการ
ปรับปรุงไมมีท่ีสิ้นสุด” การปรับปรุงงานอยางตอเนื่องมีหลักการท่ีนิยมนํามาใชกันและไดผลเปนอยางดีนั่นคือ หลักการ
Kaizen ซึ่งคําวา Kaizen นั้นเปนคําศัพทภาษาญี่ปุน Kai แปลวา การเปลี่ยนแปลง Zen แปลวา ดี ดังนั้น Kaizen
จึงแปลวา การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) นิยมนํามาใชเปนวิธีการพัฒนา
ปรบัปรงุกระบวนการผลติหรอืกระบวนการทํางานท่ีดีขึน้ในลักษณะของการปรับปรุงแบบตอเนือ่งไมมท่ีีสิ้นสุด

หลักการ Kaizen คือ การใหบุคลากรพิจารณาปญหาเพ่ีอใหเกิดแนวคิด จนนําไปสูการหามาตรการนําเสนอ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของตนเองโดยไมติดกับดักของกรอบความคิดแบบเดิมๆ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
ทีละเล็กทีละนอยไปสูการปรับปรุงอยางตอเนือ่ง

จากหลักการของ Kaizen ดังกลาว ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรซึ่งเปนหนวยงานท่ีใหบริการทางวิชาการ มีการ
ดําเนินงานภายใตระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 17025 : 2005 มุงเนน
บุคลากรเปนสําคัญและเชื่อวาบุคลากรทุกคนเปนผูมีศักยภาพและมีความคิดสรางสรรค จึงไดนําหลักการของ Kaizen
มาใชในการดําเนินงานเพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงออกซึ่งความคิดเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนางานท่ีตนเองได
ปฏิบัติอยูหรือท่ีเก่ียวของ เปนการระดมสมองเพ่ือคนหาวิธีการทํางานและวิธีการแกไขปญหาท่ีดีกวาวิธีในปจจุบัน อันจะ
กอใหเกิดประโยชนแกองคกรโดยสามารถลดกระบวนการทํางานท่ีสูญเปลา ลดการสิ้นเปลืองงบประมาณ และเสริมสราง
ศักยภาพขององคกรสงผลใหองคกรเจริญเติบโตอยางย่ังยืนตอไป

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพ่ือสงเสรมิใหบุคลากรมีความมัน่ใจในศักยภาพ ความรู ความสามารถ จากการนําเสนอการปรับปรุงงานดวย

ตนเอง
2. เพ่ือลดความสูญเสียในกระบวนการดําเนินงานสวนตางๆ ท้ังเรื่องการใชทรัพยากร เวลา ตนทุน สงผลใหการ

บรกิารมคุีณภาพ และรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจของลกูคาไดอยางตอเนือ่ง
3. เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีในองคกร สรางความสามัคคี สรางทีมทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูในองคกรสงผลใหเกิดเปนองคกรแหงการเรยีนรู

ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
ศูนยเครือ่งมอืวทิยาศาสตรไดกําหนดตวัชีว้ดัและเปาหมายของการจดักิจกรรม Kaizen Day ดังนี้
- จํานวนกิจกรรม Kaizen   เปาหมาย 12 เรื่อง/ป
- รอยละความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม Kaizen Day  เปาหมาย  > 85%

แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนหนวยงานระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO/IEC 17025 : 2005 เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา อันไดแก นักศึกษา อาจารย นักวิจัย รวมถึงบริษัทเอกชนตางๆ ในกระบวนการพัฒนาองคกรนั้น
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ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรใชท้ัง Knowledge Management (KM) และ Kaizen เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ภายใน เพ่ิมพูนศักยภาพในการทํางานของบคุลากร เกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ง

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดนําเอา Kaizen มาใชในการดําเนินงานขององคกร ตั้งแตป พ.ศ. 2550 โดยได
แตงตั้งทีมท่ีรับผิดชอบเพ่ือศึกษาขอมูลและใหความรูในเรื่องของ Kaizen แกบุคลากร คือ ทีม Zero defect ซึ่งใน
ชวงแรกท่ีเริม่ดําเนินการนัน้ไดมกีารนําเอาวทิยากรจากภายนอกมาใหความรูในเรื่องของการทํา Kaizen  และเริม่จากการ
ใหบุคลากรเขียนเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน ตอมาเพ่ิมเติมเปนการเปดเวที Kaizen Day ใหบุคลากร
รวมทีมกันตามความสมัครใจและตามความเหมาะสมรวมนําเสนอ Kaizen ของตนเอง มีการมอบรางวัลตอบแทนแกทีม
ท่ีมผีลงาน Kaizen ยอดเย่ียม เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปรับปรงุพัฒนางานอยางตอเนือ่ง

จากการดําเนินกิจกรรม Kaizen มาอยางยาวนาน ทําใหศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดสงผลงานเขารวมกิจกรรม
กับสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนในงาน Thailand Kaizen Award และเริม่สงผลงานเขาประกวดในป พ.ศ. 2556
จํานวนสองผลงานคือ Lab booking และระบบสารสนเทศเพ่ือบริการทดสอบตัวอยาง ซึ่งผานรอบเอกสารเขาสูรอบ
คัดเลือกท้ังสองผลงาน และมีหนึ่งผลงานท่ีสามารถผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศคือ “ระบบสารสนเทศเพ่ือบริการทดสอบ
ตัวอยาง” จนไดรับรางวัล Certificate จากผูเขารวมสงผลงานท้ังประเทศไมต่ํากวา 100 ผลงาน

แมวาศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรจะประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม Kaizen ไปบางแลวนั้น แตก็ยังมี
แนวคิดในการท่ีจะปลูกฝงการดําเนินงานโดยใช Kaizen ใหมอียูอยางตอเนือ่งในองคกร โดยมีการนําเอากิจกรรม Kaizen
Day ซึ่งเปนการประกวดผลงาน Kaizen ภายในองคกร เขามาไวในแผนการดําเนินงานของทีม Zero defect โดยกําหนด
ใหมีการดําเนินการ 2 ครั้ง/ป  ซึ่งจะดําเนินการในชวงเดือนมกราคมและมิถุนายนของทุกป  มีการติดตามผลจากการ
นําเสนอแนวคิด Kaizen ของบคุลากรท่ีไดนําเสนอไปแลว

งบประมาณในการจัดกิจกรรม Kaizen Day ป 2556 ของทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดรับการจัดสรรไวท่ี
250,000 บาท เพ่ือใชเปนคาดําเนนิการตางๆ และเปนรางวลัใหแกบคุลากรท่ีมีผลงานในการนําเสนอท่ีนาสนใจ

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment)
การดําเนนิกิจกรรมในปงบประมาณ 2556 นัน้ จะใหบคุลากรรวมกลุมกันไมเกิน 3 คน  นําเสนอผลงานกลุมละไมเกิน

5 นาที  โดยคะแนนท่ีไดจะมาจากการใหคะแนนของบคุลากรและผูบรหิาร  ซึง่จะมรีางวลัใหกับบคุลากรท่ีไดคะแนนสงูสดุสามลาํดับ
และรางวลัลลีาโดนใจอีก 1 รางวลั เพ่ือสรางขวญัและกําลงัใจในการสรางสรรคผลงาน

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ทีม Zero defect ไดกําหนดใหมีการเขียนบนัทึกปรับปรุงพัฒนางานเพ่ือเปนการติดตาม
ผลการดําเนินการตามท่ีไดมีการนําเสนอไว ซึ่งจะมีการกําหนดวันท่ีดําเนินการแลวเสร็จเพ่ือใหสามารถติดตามการดําเนิน
งานได
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ตารางท่ี 1  ขัน้ตอนและรายละเอียดการดําเนนิกิจกรรม Kaizen

          ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม        รายละเอียด

1. แตงตั้งผูรับผิดชอบ ดําเนินการแตงตัง้กอนเริม่ปงบประมาณใหม
และมกีารทบทวนสมาชกิทุกๆ ป

2. ศึกษาหาความรูเก่ียวกับ  Kaizen ใชชองทางท่ีหลากหลาย เชน ฝกอบรมภายนอก ผูมีความรูภายใน
และแหลงความรูตางๆ

3. กําหนดแผนปฏบิตักิารและถายทอดความรู กําหนดโครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนนิงาน ซึง่เปนโครงการ
แกบคุลากร ท่ีสนับสนนุแผนกลยุทธประจําป

4. สือ่สารการจดักิจกรรม ประชาสัมพันธกิจกรรมผานแผนกลยุทธประจําปและสือ่ตางๆ
ไปยังบุคลากร

5. สรางแรงจงูใจในการเขารวมกิจกรรม ใหรางวลัคะแนนโหวตสงูสดุ 3 ลําดับแรก รางวลัลลีาโดนใจ
จัดเปนผลการปฏบิัตงิานในทุกรอบ 6 เดือน

6. นําเสนอกิจกรรม Kaizen นําเสนอ 2 ครัง้/ป ในชวงเดือนมกราคมและมถุินายน
7. นําแนวคิดไปสูการปฏบิตัิ ดําเนนิกิจกรรม Kaizen ท่ีนําเสนอ ตามแผนท่ีวางไว
8. ตดิตามและควบคุม ตดิตามและควบคุมแตละกิจกรรมทุกๆ เดือน เพ่ือใหแลวเสรจ็ภายใน

3 เดือน กอนนําเสนอรอบใหม
9. ประเมนิผลและทบทวน ประเมินผลตามวตัถุประสงคของแตละกิจกรรม เปรียบเทียบผล

การดําเนนิงานกอนและหลงั ทบทวนผลการจดักิจกรรม
10. ปรบัแผนการทํางาน หากมอุีปสรรคในการดําเนนิงานทําใหไมเปนไปตามแผน  จะปรบั

แผนใหมโดยเลือ่นใหเรว็ขึน้หรอืชาลง และนําขอมลูท่ีไมเปนไปตาม
เปาประสงคมาดําเนินการเพ่ิมเตมิในการวางแผนครัง้ตอไป

11. แลกเปลีย่นเรยีนรู นําเสนอผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรมท้ัง 2 รอบ
ผานกิจกรรม KM Dialogue กอนสิ้นปงบประมาณ
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ตารางที่ 2  ชวงระยะเวลาของขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม Kaizen ประจําปงบประมาณ 2556

     พ.ศ. 2555     พ.ศ. 2556
                  ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

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

1. แตงตั้งทีม Zero Defect รับผิดชอบ
2. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ Kaizen จากแหลงตางๆ
3. กําหนดแผนปฏิบัติการและถายทอดความรูแกบุคลากร
4. สื่อสารการจัดกิจกรรม
5. สรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
6. นําเสนอกิจกรรม Kaizen
7. นําแนวคิดไปสูการปฏิบัติ
8. ติดตามและควบคุม      
9. ประเมินผลและทบทวน

10. ปรับแผนการทํางาน
11. แลกเปลี่ยนเรียนรู
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ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมีกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม Kaizen เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องมกีารปรับปรุงอยางไมสิน้สุด และเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนไปตามกระบวนการ PDCA ดังรูป

รูปท่ี 1  กระบวนการ PDCA ของกิจกรรม Kaizen

รูปท่ี 2  ภาพการจัดกิจกรรม Kaizen ปงบประมาณ 2556

นอกจากนี้ไดมีการสงผลงานเขารวมประกวดกับสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนในงาน Thailand Kaizen
Award 2013 จํานวนสองผลงานคือ Lab booking และระบบสารสนเทศเพ่ือบริการทดสอบตัวอยาง ผลปรากฏวา
ผลงานท่ีสามารถผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศคือ “ระบบสารสนเทศเพ่ือบริการทดสอบตวัอยาง” และไดรับรางวัล Certificate
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การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
การดําเนินกิจกรรม Kaizen Day ของทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรนั้น  มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยทีม

Zero Defect ซึ่งวางแผนการดําเนินกิจกรรมไว 2 ครั้ง/ป ไดมีการติดตามประเมินผล ดวยการใชแบบสอบถามความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรม Kaizen Day มีการเก็บขอมูลในสวนของจํานวนกิจกรรม Kaizen ซึ่งกําหนดไววาไมต่ํากวา
12 เรื่อง/ป นอกจากนั้นยังมีการติดตามผลจากการท่ีแตละทีมไดนําเสนอดวย โดยจะมีการใหผูท่ีนําเสนอกําหนดวันท่ี
ดําเนนิการแลวเสร็จ และเมือ่สิน้สดุกิจกรรมในแตละปจะมีการทบทวนผลการดําเนนิงานเพ่ือวางแผนการดําเนนิงานในครัง้
ตอไป

แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองในอนาคต
ศูนยเครือ่งมอืวทิยาศาสตรไดมกีารวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่งดังตอไปนี้
1. มีแนวทางในการกําหนดกิจกรรม Kaizen Day ใหเปนงานประจําของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยยังคง

กําหนดใหมีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ป เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ง
2. มีการจูงใจโดยการใหรางวัล  ไมวาจะเปนในสวนของเงินรางวัลหรือเกียรติบัตร เพ่ือกระตุนใหเกิดการสราง

แนวคิดใหมๆ  ในการทํางาน
3. ผลงานท่ีนาสนใจก็จะผลักดันเขาสูการประกวดผลงานระดับประเทศในงาน Thailand Kaizen Award เพ่ือ

สรางความภาคภมูใิจในผลงานของตนเอง
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม  และมีการทบทวนการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง
5. มีแนวทางใหบุคลากรของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเปนวิทยากรอบรมเรื่องของ Kaizen ใหแกหนวยงาน

ภายนอก

รูปท่ี 3  ภาพบรรยากาศการเขารวมแขงขัน Thailand Kaizen Award ปงบประมาณ 2556
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ตารางท่ี 3  ตัวอยางหัวขอของกิจกรรม Kaizen Day ในป 2556

                   หัวขอกิจกรรม                          ประเด็นการปรับปรุง

1. การจดัการงานซอมเสรจ็ - จดัวางเครือ่งซอมใหเปนระเบียบ ดําเนินการสงมอบเครือ่งมือ
ท่ีชดัเจน เพ่ือใหสามารถหาเครือ่งมอืไดอยางรวดเรว็

2. การจัดเก็บตัวอยางงานสรางภาพ - เปลี่ยนแทนวาง stub จากฟองน้ําเปน Acrylic เพ่ือความแข็งแรง
ทนทาน

3. ลดผิด - ใชโปรแกรมภาระงานเพ่ือลดความผิดพลาดในการกรอกชือ่
ท่ีอยูลกูคา

4. ลงเลขกอนกลับ - ใหลูกคาลงเลขท่ีใบเสร็จรบัเงินและจํานวนเงินใน Log book
ใชเครือ่งมือฯ เพ่ือปองกันการลมืชําระเงินเมือ่ใชเครื่องแลวเสรจ็

5. Saponification - เพ่ิมชุด Reflux ใน water bath ใหมากขึ้น และใชสายยาง
ซลิโิคนแทนสายยางธรรมดา เพ่ือทําใหการทดสอบ
Saponification สะดวก รวดเร็วย่ิงขึน้

6. การนําตวัอยางท่ีเหลือจากการทดสอบ - ปรบัปรงุในเรือ่งของการทวนสอบตวัอยางเพ่ือเพ่ิมความ
มาทวนสอบเครื่อง DMTA หลากหลายและปรมิาณของตัวอยางทวนสอบ

7. การระเหยตวัอยางน้ํา - ใช water bath ท่ี 100 องศา ระเหยน้ําตัวอยาง
ทําใหระเหยตัวอยางไดเรว็ขึน้

8. TGA high speed cooling - ลดระยะเวลาการ Cooling ตัวอยางโดยเพ่ิมพัดลมดูดอากาศ
9. Q-Blog - จัดทําโปรแกรมใหคะแนน Q-blog แทนการใชโปรแกรม Excel

10. NMR - เปลี่ยนจากถัง Liquid Nitrogen 180 ลิตร มาเปน 50 ลิตร
โดยเพ่ิมลอลากเพ่ือใหสะดวกตอการเติม Liquid Nitrogen

11. Training for using Equipment - นําระบบสารสนเทศมาชวยสนบัสนนุการใหบรกิาร โดยจดัทํา
โปรแกรมสําหรบัจองอบรมการใชเครือ่งมอืโดยเฉพาะ

12. เครือ่งเกา...อัพเดทใหม - เปลี่ยน โดยซื้อ GPIB แบบ PCI จาก Ebay แทนแบบ ISA
ซึง่ไมสามารถใชกับคอมพิวเตอรรุนใหมได สามารถลดคาใชจาย
จากการซื้อ GPIB ใหมจาก Agilent

13. การจัดการใบรบัรองการฝก อบรมใช - แนบใบรับรองการฝกอบรมกับบัตรประชาชนของลกูคา
เครื่องมือฯ ใหลูกคาอยางมีประสทิธิภาพ เพ่ือปองกันการลมืรับใบรับรองการฝกอบรมของลูกคา

14. หองเภตรา - จดัทําคูมอืการปฏิบตังิานใหชดัเจน และสือ่สารใหมคีวามเขาใจ
ตรงกัน

15. Cleaning server 2 - จัดระเบียบโฟลเดอรและไฟลใน Server 2 sec. save ใหเปน
ระเบียบเรยีบรอยเพ่ือใหสะดวกตอการคนหาขอมลู
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จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ
1. บุคลากรเกิดความคิดเชิงบวก มีแนวคิดในการท่ีจะปรับปรุงและพัฒนางานอยูตลอดเวลา เนื่องจากไดมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกร ทําใหบุคลากรมีความกลาท่ีจะเสนอความคิดเห็น และเกิด
การสรางสรรคแนวคิดใหมๆ  ซึง่เปนการเพ่ิมขีดความสามารถของบคุลากร

2. จากการนําแนวคิดของ Kaizen มาใชในองคกร ทําใหองคกรสามารถลดความสูญเสียในกระบวนการดําเนิน
งานสวนตางๆ ท้ังเรื่องการใชทรัพยากร เวลา ตนทุน สงผลใหการบริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคาไดอยางตอเนื่อง และเปนองคกรท่ีมีคุณภาพสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืน

3. เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีในองคกร สรางความสามัคคี สรางทีมทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูในองคกรสงผลใหเกิดเปนองคกรแหงการเรยีนรู

กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ
ศูนยเครือ่งมอืวทิยาศาสตรมกีระบวนการในการนําหลกัการ Kaizen มาใชใหสําเรจ็ดังนี้
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคน ทุกระดับชั้น และทุกตําแหนงงาน มีการมุงเปาไปท่ีการเสริมสราง

ศักยภาพสวนบคุคล เพ่ือบรหิารจดัการกับความแปรปรวนรายวนัท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการทํางาน
2. ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรม Kaizen เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและความคิดสรางสรรค

ในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยการจัดเวทีประกวด ใหรางวัล และยกยองชมเชย รวมท้ังประเมินเปนผลการปฏิบัติงานใน
ทุกรอบ 6 เดือน

3. มีผูรับผิดชอบโดยตรงคือ ทีม Zero Defect ท่ีรับผิดชอบในการวางแผน การจัดกิจกรรมหรือโครงการ รวมท้ัง
ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม Kaizen  มีฝายประกันคุณภาพคอยควบคุมการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรมหรอืโครงการตาง ๆ

4. บุคลากรทุกคนใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรม เนื่องจากบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการ
สรางสรรคผลงานไดอยางอิสระ และสามารถนําแนวคิดดังกลาวมาปรบัปรุงงานท่ีตนเองรบัผิดชอบ

5. ศูนยเครือ่งมือวิทยาศาสตรมวีัฒนธรรมการรวมกิจกรรมแบบ 100% มาอยางตอเนือ่ง ตัง้แตผูบรหิารระดับสงู
ลงมาในทุกระดับ และมวีัฒนธรรมภราดรภาพของความเปนพ่ีนอง จึงทําใหเกิดการทํา Kaizen ขามฝายไดโดยงาย

ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
จากการท่ีผูบริหารของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มีแนวคิดในเรื่องของการนําเอา Kaizen เขามาเปนเครื่องมือ

ท่ีใชในการกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาอยูเสมอ พรอมท่ีจะคิดหาทางแกไขปญหา ไมยึดติดกับกรอบความคิดแบบ
เดิมๆ อีกท้ังผูบริหารรับฟงในทุกแนวคิดของบคุลากร สงผลใหบุคลากรมีความมั่นใจในศักยภาพและความรูความสามารถ
จะเห็นไดจากการประเมนิขดีความสามารถของบคุลากรท่ีมเีปอรเซ็นตเพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่ง

การนํา Kaizen เขามาใชในองคกร ไมเพียงแตจะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเทานั้น การใหบริการของ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมีความรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีการลดขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานสวนตางๆ และ
เพ่ิมประสทิธิภาพในการทํางาน สงผลใหลกูคาไดรบับรกิารท่ีรวดเรว็
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นอกจากนั้นการจัดกิจกรรม Kaizen Day ยังเปนการสรางบรรยากาศท่ีดีในศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร สราง
ความผูกพัน ความสามัคคี และมีการสรางทีมเพ่ือดําเนินกิจกรรม Kaizen เกิดเปนบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งในการนําเสนอผลงานนั้น แตละทีมก็จะนําเสนอในสวนของมูลเหตจุูงใจในการทํา Kaizen วัตถุประสงค และรอบในการ
ดําเนินการลด เลิก หรือเปลี่ยน พรอมท้ังสรุปผลจากการทํากิจกรรม Kaizen ของแตละทีม พรอมรบัฟงขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ  ซึง่กระบวนการท่ีกลาวมานัน้เปนกระบวนการท่ีทําใหเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูในองคกรอยางดีย่ิง

กิจกรรม Kaizen Day ของทางศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เนนการมีสวนรวมของบุคลากร บรรยากาศในการ
นําเสนอจะเปนแบบสบายๆ เพ่ือความสนุกสนานในการนําเสนอ  โดยมีรางวัลเปนสวนชวยในการกระตุนใหบุคลากร
ตองการมีสวนรวมซึ่งกิจกรรม Kaizen ของแตละปไดกําหนดไววาจะตองมีกิจกรรม Kaizen ไมนอยกวา 12 เรื่อง/ป
ซึ่งในปงบประมาณ 2556 มีบุคลากรสงผลงานเขารวมการแขงขันท้ังสิ้น 16 ผลงาน ซึ่งมีจํานวนผลงานมากกวาที่ได
ตั้งเปาหมายไว  และจากการประเมินความพึงพอใจของการเขารวมกิจกรรม Kaizen Day พบวามีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง

รูปท่ี 4  ผลการประเมินขดีความสามารถของบุคลากรป 2554-2556

รปูท่ี 5  ผลการประเมนิความรวดเรว็ในการใหบริการ 2554-2556

รูปท่ี 6  ผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรยีนรูในองคกร 2554-2556
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บทสรุป
ศูนยเครือ่งมอืวทิยาศาสตรใหความสําคัญกับการพัฒนาบคุลากรเปนอยางมาก เนือ่งจากองคกรจะกาวหนาหรือไม

ขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจและความสามารถของบุคลากร ซึ่งผูบริหารของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมองเห็นความ
สําคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ  จึงไดจัดตั้งทีม Zero Defect เพ่ือรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม
Kaizen

การทํา Kaizen เปนแนวคิดทางการบริหารงานของประเทศญี่ปุนท่ีไดรับการยอมรับวาจะนํามาซึ่งการปรับปรุง
ทุกดานใหดีขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา ไมมีท่ีสิ้นสุด เปนการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด หรือการทํางานแบบ
ทีละเลก็ละนอยในสิ่งใกลตัวท่ีบคุลากรสามารถทําไดดวยตนเอง เปนการพัฒนาการทํางานของบคุลากรใหรูจกัคิด วางแผน
แกปญหาของตนเองแทนการรอฟงคําสั่งจากหัวหนา  บุคลากรสรางผลงานของตนเองทําใหเกิดการสรางทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึง่การสรางบคุลากรท่ีมีคุณภาพอยางย่ังยืน

จากความสําคัญของการนําหลักการ Kaizen มาใชในการดําเนนิงาน ศูนยเครือ่งมือวิทยาศาสตรมีแนวทางในการ
ท่ีจะพัฒนาบุคลากรและองคกรอยางตอเนื่อง ไมเพียงแคดําเนินกิจกรรม Kaizen ในองคกร และพัฒนาผลงานไปสูการ
แขงขันระดับประเทศเทานั้น แตศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมีความมุงมั่นท่ีจะใหแนวคิด ลด เลิก เปลี่ยน ของ Kaizen
เขาไปสูจิตสํานึกในการทํางานของบุคลากรท่ีจะสรางสรรคผลงานจากการดําเนินงานของตนเองในแนวทางใหมๆ จน
สามารถพัฒนาตนเอง และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืนตอไป

เอกสารอางอิง
1. แผนการดําเนินงานของทีม Zero Defect
2. รายงาน 3 เดือนของศูนยเครือ่งมอืวิทยาศาสตร
3. แผนกลยุทธประจําปของศูนยเครือ่งมือวิทยาศาสตร
4. แบบประเมนิขดีความสามารถของบคุลากรป 2554-2556
5. แบบประเมินความพึงพอใจของลกูคาป 2554-2556
6. แบบประเมินความพึงพอใจจากการจดักิจกรรม Kaizen Day

รูปท่ี 7  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจดักิจกรรม Kaizen Day ป 2554-2556
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ผลงานดีเดน “ดานนวัตกรรม”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ระบบงานตรวจการจางรายการสิง่กอสรางวิทยาเขตปตตานี
กองแผนงาน วิทยาเขตปตตานี

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
1. ผูชวยศาสตราจารยนพพร  เหรียญทอง ท่ีปรกึษา
2. นายวีระพงค  อาภารตันคุณ ท่ีปรกึษา
3. นายสุริยะ  มาศจิตต หัวหนาโครงการ
4. นายอนันต  กาเดร กรรมการ
5. นายชนกานต  ซี่ซาย กรรมการ
6. นายสมบูรณ  เภอทอง กรรมการ
7. นายนิรัตน  เพชรเต็ม กรรมการ
8. นายอิศรา  วิชัยยุทธ กรรมการ
9. นางชนุตธณัฐ   ขุนทอง กรรมการ

10. นายศักด์ิชัย  นาทอภินนัท กรรมการ
11. นางสาวกรกมล  มณีนวล กรรมการและเลขานกุาร

ขอมูลท่ัวไปของกองแผนงาน วิทยาเขตปตตานี
วิสัยทัศน
เปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง ทันสมัย และเชื่อถือได เพ่ือเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตและ

มหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม  สอดคลองกับสถานการณ  รวมท้ังจัดการและจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล

พันธกิจ
1. จัดทํา ติดตาม และประเมินผลแผนดานตางๆ ไดแก แผนพัฒนาวิทยาเขต แผนงบประมาณ แผนอัตรากําลัง

แผนกายภาพ แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

2. พัฒนาระบบการดําเนินงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน จัดทําแผน การติดตาม
และประเมนิผล รวมถึงการบรหิารจดัการ

บุคลากร
ปงบประมาณ 2557 กองแผนงานวิทยาเขตปตตานีมีบุคลากรท้ังสิ้น 16 อัตรา ประกอบดวย
- ขาราชการ 6  อัตรา
- พนกังานมหาวทิยาลยั 5  อัตรา
- พนกังานราชการ 2  อัตรา
- พนกังานเงินรายได 3  อัตรา
งบประมาณ/ภาระงาน
ไมใชงบประมาณ
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หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีรายการสิ่งกอสรางหลายรายการ ท้ังรายการสิ่งกอสราง 1 ป

รายการกอสรางผูกพัน ซึ่งทุกรายการจะมีคณะกรรมการตรวจการจางท่ีไดรับการแตงตั้งจากวิทยาเขต เพ่ือทําหนาท่ี
ตรวจการจางใหการกอสรางเปนไปตามสัญญาท่ีกําหนด

การตรวจการจางของทุกรายการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจการจางตองจัดเตรียมวาระ/เอกสารประกอบ
การประชุมและจัดทํารายงานการประชุม ซึ่งเปนการดําเนินการท่ีใชเวลาคอนขางมาก การบันทึกรายงานการประชุมใน
ปจจุบัน มีการจัดเก็บในแฟมหรือบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งไมสะดวกในการติดตามและนําขอมูลมาใชประโยชน
ท้ังการรายงานผลใหคณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณรายการสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัย หรือกรณีท่ีมี
ขอพิพาทท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจําเปนตองใชขอมูลเหลานี้ในการอางอิง

กองแผนงานวิทยาเขตปตตานีจึงเห็นความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสราง
วิทยาเขตปตตานีขึ้น เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บขอมูลการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจางทุกรายการในรูปแบบ
ไฟลอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใหผูบริหารหรือผูเก่ียวของสามารถนําไปใชประโยชนไดทันทวงที  การพัฒนาระบบงานตรวจ
การจางฯ นี้ เปนการพัฒนาท่ีสามารถเชื่อมโยงกับระบบการติดตามความกาวหนาของงานกอสรางซึ่งงานพัสดุ วิทยาเขต
ปตตานี เปนผูรับผิดชอบดวย นับวาเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูบริหารและผูเก่ียวของท่ีจะสามารถติดตาม ตรวจสอบ
รายการกอสรางไดในทุกมติิ

วัตถุประสงคของโครงการ
1. วิทยาเขตมีระบบงานตรวจการจางฯ ท่ีสามารถตรวจสอบติดตามผล ไดสะดวกและเชื่อมโยงกับระบบการ

ติดตามงานกอสราง
2. ลดเวลา ขั้นตอน และคาใชจายในการประชมุตรวจการจาง
3. ผูบริหาร/ผูท่ีเก่ียวของสามารถรบัรูผลการดําเนินโครงการกอสรางไดทุกเวลา ทุกมติิ

ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. งบประมาณท่ีใชในการจดัทําเอกสารประกอบการประชุมลดลง 90%
2. เวลาท่ีใชในกระบวนการประชมุลดลง 50%
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แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม

       ปท่ีดําเนินการ (พ.ศ.2555-2557)

                  กิจกรรม 55 55 56 56 57 57

ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.

1. ประชมุคณะกรรมการฯ
2. จดัทําและพัฒนาระบบ
3. ทดลองใชระบบ
4. แกไข/ปรับปรุงระบบ
5. รายงานผลการใชงานระบบตอผูบรหิาร
6. จดัทําคูมอืการใชระบบ
7. ประชมุผูเก่ียวของเพ่ือติดตามผล

จากการใชระบบ

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment)

รูปท่ี 1  กระบวนการจัดการเอกสารในระบบงานตรวจการจาง ฯ
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การนําระบบการจัดการและการพัฒนาระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานีมาบริหาร
จดัการเอกสาร ดังรปูท่ี 1 เพ่ือใชในการพิจารณาการกอสรางของคณะกรรมการตรวจการจางผานเว็บไซตของมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยนําเอกสารจากผูรับจางเขาระบบประชุมในรูปของไฟล PDF ทําใหสามารถจัด
เอกสารตางๆ เขาระบบประชมุอยางสะดวก รวดเรว็ โดยไมตองถายสําเนาเพ่ือแจกจายใหกับคณะกรรมการตรวจการจาง

การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
ระบบการทํางานท้ังหมดของระบบงานตรวจการจางฯ ขอมูลท่ีไดจากเว็บเพจ จะสงไปยังฐานขอมูล โดยสามารถ

นําขอมูลมาแสดงผล ลบ คนหา แกไข รวมถึงรายงานผล และทําการทดสอบการทํางานของโปรแกรมท้ังระบบโดยผาน
ทางเว็บเพจ เพ่ือตรวจสอบหาขอผิดพลาดตางๆ พรอมท้ังปรับปรุงแกไขจนไมพบขอผิดพลาดและพัฒนาใหมีความสะดวก
และนาใชย่ิงขึ้น

แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองในอนาคต
การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี มีขอเสนอแนะ

ดานตางๆ ซึ่งจะนํามาพัฒนาระบบใหดีย่ิงขึ้น จึงไดกําหนดแผนการปรับปรุงในป พ.ศ. 2556-2557 ดังนี้

                 รายการพัฒนา

1. เพ่ิมสัญลักษณภาพควบคูกับตัวหนังสือเพ่ือความ
สะดวกในการใชงาน

2. สรางคูมือการใชงานและเผยแพรในระบบ
3. สรางระบบสงขอมูลผาน e-mail ของผูรับบริการ

เมื่อมีการสงเอกสารใหมหรือมีการนัดหมาย
การประชุม

4. สรางระบบประมวลผลรายงานความกาวหนาของ
แตละโครงการ

5. สรางระบบเช่ือมโยงกลองวงจรปดในแตละ
โครงการกับระบบงานกอสราง

มิ.ย
.56

ก.ค
.56

ส.ค
.56

ก.ย
.56

ต.ค
.56

พ.ย
.56

ธ.ค
.56

ม.ค
.57

ก.พ
.57

มี.ค
.57

เม.
ย.5

7
พ.ค

.57

จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ
1. บคุลากรมคีวามรูความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีสารเทศในการปฏบิัตงิานอยางมปีระสทิธิภาพ
2. บุคลากรมีความคิดริเริ่มและกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาพัฒนาระบบการทํางาน

อยางตอเนื่อง
3. ผูบงัคับบญัชามคีวามสนใจและสนบัสนนุใหมกีารทํางานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั
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กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ
การนําระบบการจัดการและระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานีมาใชสําหรับการประชุม

และรายงานผลความกาวหนาของแตละโครงการ ตลอดจนเชือ่มโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนประโยชนตอหนวยงาน
องคกร และบุคลากรในวิทยาเขต ไดเขาถึงและรับทราบโครงการตางๆ ท่ีเกิดขึ้น ถือไดวาเปนการประชาสัมพันธและ
รวมกันตรวจสอบการดําเนินงานภายในองคกรเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นท้ังทางตรงและทางออม จากการพัฒนาระบบฯ
ดังกลาวสงผลใหองคกรประสบความสําเรจ็ในกระบวนการทํางานดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพ  เปนการบรูณาการกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพมากขึน้
2. ลดตนทุน  สามารถลดคาใชจาย ลดเวลาในการทํางาน และลดการใชทรัพยากรบุคคล
3. เพ่ิมผลผลติ  สามารถทํางานไดมากขึน้ในขณะท่ีใชเวลาลดลง
4. ลดกระบวนการทํางาน  ลดขั้นตอนการทํางานใหกระชับและเร็วขึ้น สามารถปองกัน/ลดความผิดพลาดท่ี

อาจจะเกิดในแตละขัน้ตอน สงผลใหงานมีคุณภาพ
5. คุณภาพงานเพ่ิมขึ้น  ผลการดําเนินงานท่ีผานกระบวนการของระบบงานตรวจการจางฯ จะมีคุณภาพมากขึ้น

นั่นคือ  ผูมีสวนเก่ียวของสามารถดําเนินการตรวจงาน  ติดตามผลการดําเนินงานกอสราง  ประชุมสรุปผลงานไดทัน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยไมตองรอระบบเอกสาร

ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
ผลจากการพัฒนาระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง

31 มีนาคม 2557 จากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (การวาจาง
ท่ีปรึกษาควบคุมงาน) โครงการกอสรางตางๆ ซึ่งผลการดําเนินงาน (Result) เปนดังนี้

1. การประเมินคาใชจายในกระบวนการ
ผลการประเมนิคาใชจายกอน/หลงัการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่กอสรางวทิยาเขตปตตาน ี(ตาราง

ท่ี 1) โดยศึกษาจากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางโครงการกอสราง พบวา
กอนใชโปรแกรม คาใชจาย 1) คาถายสําเนาเอกสารการประชุมตอเดือน 2,688 บาท 2) คาแฟมเก็บ

เอกสาร 360 บาท 3) คาใชเครื่องมือ/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องสแกน 33 บาท (คํานวณจากการใชไฟฟา
5 นาที/ครั้ง ในรอบ 1 เดือนมีการประชุม 35 ครั้ง (5 นาที x 35 ครั้ง/60 นาที) เทากับ 2.92 ชั่วโมง/เดือน
คิดเปนคาใชจายในการใชจายคาไฟฟาตอหนวยไฟฟา กิโลวัตตชั่วโมง (KWh.) ในรอบ 1 เดือนการทํางาน (คิดระยะเวลา
22 วัน ไมรวมเสารและอาทิตย) เทากับ (กําลังไฟฟา 180 w x 2.92 hr x 22 day)/1,000 x ราคาตอหนวยคาไฟฟา
2.83 บาท)

หลังใชโปรแกรม คาใชจาย  1) คาถายสําเนาเอกสารการประชุมตอเดือน ไมมี เมื่อเทียบกับกอนใช
โปรแกรมทําใหคาใชจายลดลง 2,688 บาท คิดเปนรอยละ 100.0  2) คาแฟมเก็บเอกสาร 120 บาท เมื่อเทียบกับ
กอนใชโปรแกรมทําใหคาใชจายลดลง 240 บาท คิดเปนรอยละ 66.67  3) คาใชเครื่องมือ/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
130 บาท (คํานวณจากการใชไฟฟา 20 นาทีตอ 1 ครั้ง ในรอบ 1 เดือนมีการประชุม 35 ครั้ง (20 นาที x 35 ครั้ง)/
60 นาที เทากับ 11.65 ชั่วโมงตอเดือน คิดเปนคาใชจายในการจายคาไฟฟาตอหนวยไฟฟา กิโลวัตตชั่วโมง (KWh.) ใน
รอบ 1 เดือนการทํางาน (คิดระยะเวลา 22 วันไมรวมเสารและอาทิตย) เทากับ (กําลังไฟฟา 180 w x 11.65 hr x
22 day)/1,000 x ราคาตอหนวยคาไฟฟา 2.83 บาท

เมื่อเทียบกับกอนใชโปรแกรมทําใหคาใชจายเพ่ิมขึ้น 97 บาท คิดเปนรอยละ 74.62 โดยภาพรวม พบวา
คาใชจายท่ีใชในการดําเนินงานท้ังหมดลดลงเปนจํานวนเงิน 2,831 บาท คิดเปนรอยละ 91.88



| 131วันแหงคุณคา
สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

2. การประเมินระยะเวลาในกระบวนการ
การประเมินระยะเวลากอน/หลังการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิ่ งกอสรางวิทยาเขตปตตานี

เก็บขอมูลโดยการจับเวลาเมื่องานสารบรรณ วิทยาเขตปตตานี ลงรับหนังสือ/เอกสารจากผูรับจางใน 1 โครงการ
เทียบกับระยะเวลาหลงัการใชระบบงานตรวจการจางฯ

ผลการประเมนิระยะเวลากอน/หลงัการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่กอสรางวทิยาเขตปตตานี (ตาราง
ท่ี 2) พบวา ระยะเวลาในกระบวนการตรวจการจางท้ังหมด กอนใชระบบงานตรวจการจางฯ ใชเวลา 490 นาที ขณะที่
หลังใชระบบ งานตรวจการจางฯ ใชเวลา 250 นาที ซึ่งลดลงจากกอนใชระบบคิดเปน 48.98%

3. การประเมินดวยแบบสอบถาม
การประเมินผลความพึงพอใจของการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี ใชวิธี

สรางแบบประเมนิความพึงพอใจออนไลนแกผูใชระบบและเปนผูรบัผิดชอบในแตละโครงการ จํานวน 40 คน แบงเปน
- ผูบรหิารมหาวทิยาลยั  7 คน
- อาจารยผูสอน 6 คน
- บคุลากรสายสนบัสนนุ 10 คน
- ท่ีปรกึษาควบคุมงาน  9 คน
- ผูรับจาง 8 คน

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคาใชจายกอน/หลังการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่กอสรางวทิยาเขตปตตานี

      กอนใชโปรแกรม     หลังใชโปรแกรม

จาํนวน/ คาใชจาย/ จาํนวน/ คาใชจาย/ หมายเหตุ
หนวย/ เดือน หนวย/ เดือน
เดือน เดือน

สําเนาเอกสารการประชมุ 7,680 แผน 2,688 บาท - ไมมี ลดลง
2,688 บาท
(100%)

แฟมเก็บเอกสาร 6 แฟม 360 บาท 2 แฟม 120 บาท ลดลง
240 บาท
(66.67%)

การใชเครือ่งมอื/อุปกรณ (5 นาที x 33 บาท (20 นาที x 130 บาท เพ่ิมขึน้ ประชุม
ทางอิเล็กทรอนกิสท่ี 35 ครั้ง) 35 ครั้ง) 97 บาท 35 ครั้ง
เก่ียวของ  = 2.92 ชม. = 11.65 ชม. (74.62%) /เดือน

           สรุป                3,081 บาท                 250 บาท ลดลง 91.88%
2,831 บาท

ท่ีมา: รายงานขอมูลขออนมุัตซิื้อและเบกิจายเงินคาวสัดุ เงินรายไดวิทยาเขตปตตาน ีหมวดสํารองจายท่ัวไป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

การใชทรัพยากร
ดําเนนิงาน

ผลการประเมนิ
คาใชจาย/เดือน
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การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี แบงการ
ประเมินออกเปน 3 ดาน คือ ผูใชงานและผูรับบริการ เจาหนาท่ี และสําหรับผูบริหาร  โดยแบงขั้นตอนการประเมินดังนี้

1) ระยะเวลาการทดสอบ
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2557

ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิระยะเวลากอน/หลงัการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่กอสรางวทิยาเขตปตตานี

                      ขั้นตอนกระบวนการ กอนใชระบบ หลังใชระบบ ผลการประเมนิ
(นาที) (นาที) ลดระยะเวลา(%)

1. หนงัสอืเขาระบบงานสารบรรณมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร 30 30 คงเดิม
2. หนังสอืเขาระบบงานผังแมบทฯ กองแผนงานวิทยาเขตปตตานี 40 5 87.50
3. ผูควบคุมงานตรวจสอบและจดัทํารายงานเสนอประธานกรรมการ

ตรวจการจาง ผานเลขานกุารคณะกรรมการตรวจการจาง 30 30 คงเดิม
4. เลขานกุารฯ รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของและประสานงาน

การประชุมกับผูเก่ียวของตามวนั/เวลาท่ีประธานกําหนด 120 20 83.33
5. ประชมุคณะกรรมการตรวจการจาง 180 120 33.33
6. เลขานุการฯ และผูควบคุมงานจัดทําสรปุรายงานการประชมุ

พรอมนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจางลงนาม
และสงหนงัสอืแจงมตกิารประชุมใหผูรบัจางรบัทราบ 45 20 55.56

7. เลขานกุารฯ สงเอกสารใหงานพัสดุ วิทยาเขตปตตานี นําเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพ่ือดําเนนิการตามระเบยีบสญัญาตอไป 30 20 33.33

8. เลขานุการฯ จัดเก็บเอกสารเขาตูแฟมโครงการตาง ๆ 15 5 66.67

                           สรุป 490 250 48.98

ตารางท่ี 3  เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ

       เกณฑการใหคะแนน                           ความหมาย
เชงิคุณภาพ เชิงปริมาณ

ดีมาก 2.34–3.00 ระบบสามารถสนบัสนนุและรองรบัการทํางานดานการบรหิารจดัการ
ไดอยางมีประสทิธิภาพในระดับท่ีดีมาก

ปานกลาง 1.67–2.33 ระบบสามารถสนบัสนนุและรองรบัการทํางานดานการบรหิารจดัการ
ไดอยางมปีระสทิธิภาพในระดับปานกลาง

ต่ํา 1.00–1.66 ระบบสามารถสนบัสนนุและรองรบัการทํางานดานการบรหิารจดัการ
ไดอยางมีประสทิธิภาพในระดับต่ํา
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2) วเิคราะหผลการทดสอบ ดังนี้
-  คาเฉลี่ย ( X ) เพ่ือหาระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
-  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพ่ือหาคากระจายของกลุมตัวอยาง

ผลการประเมนิความพึงพอใจการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่กอสรางวิทยาเขตปตตานี (ตารางท่ี 4)
ผูตอบแบบสอบถามออนไลนจํานวน 40 คน พบวา จาก 42 ประเด็น มี 40 ประเด็นท่ีความพึงพอใจในระดับดีมาก และ
2 ประเด็น มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดังนั้นระบบสามารถสนับสนุนและรองรับการทํางานดานการตรวจการจาง
รายการสิ่งกอสรางมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตาน ีไดอยางมีประสทิธิภาพในระดับดีมาก

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินความพึงพอใจการใชระบบงานตรวจการจางรายการสิง่กอสรางวทิยาเขตปตตานี

ผลการประเมนิ
ลําดับ                                 คําถาม

X S.D. ระดับ

1 สวนผูใชงานและผูรบับริการ (หนาเว็บเพจ สญัญา/เรงรัด/ชี้แจง)
1.1 ดานความครบถวนของขอมลู 2.85 0.36 ดีมาก
1.2 ดานความทันสมัยในรปูแบบ/ดีไซดของเวบ็ไซต 2.67 0.53 ดีมาก
1.3 ดานความเหมาะสมของรปูแบบและการนําไปใช 2.45 0.55 ดีมาก

2 สวนผูใชงานและผูรบับริการ (หนาเว็บเพจ รายงานรายการกอสราง)
2.1 ดานความครบถวนของขอมลู 2.62 0.54 ดีมาก
2.2 ดานความทันสมัยในรปูแบบ/ดีไซดของเวบ็ไซต 2.65 0.48 ดีมาก
2.3 ดานความเหมาะสมของรปูแบบและการนําไปใช 2.42 0.59 ดีมาก

3 สวนผูใชงานและผูรับบรกิาร (หนาเว็บเพจ แจงซอมบริการ)
3.1 ดานความครบถวนของขอมลู 2.38 0.54 ดีมาก
3.2 ดานความทันสมัยในรปูแบบ/ดีไซดของเวบ็ไซต 2.40 0.55 ดีมาก
3.3 ดานความเหมาะสมของรปูแบบและการนําไปใช 2.55 0.60 ดีมาก

4 สวนผูใชงานและผูรบับรกิาร (หนาเวบ็เพจ โปรแกรมคํานวณวนัขยายเวลากอสราง)
4.1 ดานความครบถวนของขอมลู 2.38 0.59 ดีมาก
4.2 ดานความทันสมัยในรปูแบบ/ดีไซดของเวบ็ไซต 2.38 0.70 ดีมาก
4.3 ดานความเหมาะสมของรปูแบบและการนําไปใช 2.42 0.64 ดีมาก

5 สวนเจาหนาท่ี (หนาเว็บเพจ วาระ/มติ/หนังสอืการประชมุ)
5.1 ดานขอมลูนําเขาระบบ 2.50 0.55 ดีมาก
5.2 ความรวดเรว็ในการนําขอมลูแขวนเวบ็ไซต 2.38 0.54 ดีมาก
5.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย 2.23 0.73 ปานกลาง

6 สวนเจาหนาท่ี (หนาเวบ็เพจ สัญญาผูรบัจาง/ท่ีปรกึษาฯ)
6.1 ดานขอมลูนําเขาระบบ 2.40 0.59 ดีมาก
6.2 ความรวดเรว็ในการนําขอมลูขึน้เวบ็ไซต 2.52 0.55 ดีมาก
6.3 เมนูตาง ๆ  ในเว็บไซตใชงานไดงาย 2.48 0.55 ดีมาก
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ตารางท่ี 4  (ตอ)

ผลการประเมนิ
ลําดับ                                 คําถาม

X S.D. ระดับ

7 สวนเจาหนาท่ี (หนาเวบ็เพจ หนังสือเรงรดัและชี้แจง)
7.1 ดานขอมลูนําเขาระบบ 2.52 0.55 ดีมาก
7.2 ความรวดเรว็ในการนําขอมลูขึน้เวบ็ไซต 2.42 0.59 ดีมาก
7.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย 2.42 0.59 ดีมาก

8 สวนเจาหนาท่ี (หนาเวบ็เพจ หนังสอืแจงซอม (บริการหลังการขาย))
8.1 ดานขอมลูนําเขาระบบ 2.38 0.49 ดีมาก
8.2 ความรวดเรว็ในการนําขอมลูขึน้เวบ็ไซต 2.45 0.60 ดีมาก
8.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย 2.50 0.60 ดีมาก

9 สวนเจาหนาท่ี (หนาเวบ็เพจ ผูรับผิดชอบขอมูล)
9.1 ดานขอมลูนําเขาระบบ 2.65 0.48 ดีมาก
9.2 ความรวดเรว็ในการนําขอมลูแขวนเวบ็ไซต 2.50 0.51 ดีมาก
9.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย 2.40 0.55 ดีมาก

10 สวนเจาหนาท่ี (หนาเว็บเพจ สทิธิเจาหนาท่ีประจําโครงการ)
10.1 ดานขอมลูนําเขาระบบ 2.45 0.55 ดีมาก
10.2 ความรวดเรว็ในการนําขอมลูแขวนเวบ็ไซต 2.45 0.55 ดีมาก
10.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย 2.30 0.56 ปานกลาง

11 สวนเจาหนาท่ี (หนาเวบ็เพจ รายชือ่ผูเขาระบบการประชุม)
11.1 ดานขอมลูนําเขาระบบ 2.35 0.62 ดีมาก
11.2 ความรวดเรว็ในการนําขอมลูขึน้เวบ็ไซต 2.45 0.50 ดีมาก
11.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย 2.50 0.60 ดีมาก

12 สวนเจาหนาท่ี (หนาเวบ็เพจ รายการประชุมท้ังหมด)
12.1 ดานขอมลูนําเขาระบบ 2.50 0.51 ดีมาก
12.2 ความรวดเรว็ในการนําขอมลูแขวนเวบ็ไซต 2.35 0.58 ดีมาก
12.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย 2.35 0.62 ดีมาก

13 สวนเจาหนาท่ี (หนาเวบ็เพจ คนหาวาระการประชมุ)
13.1 ดานขอมลูนําเขาระบบ 2.48 0.55 ดีมาก
13.2 ความรวดเรว็ในการนําขอมลูขึน้เวบ็ไซต 2.70 0.52 ดีมาก
13.3 เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย 2.62 0.54 ดีมาก

14 สวนสําหรบัผูบรหิาร
14.1 รูปแบบการนําเสนอ (ความสวยงามเขาใจงาย) 2.73 0.45 ดีมาก
14.2 ขอมูลท่ีไดรบัตรงตามความตองการสามารถนําไปใชอยางมีประสทิธิภาพ 2.75 0.44 ดีมาก
14.3 ขอมลูมกีารอัพเดทเปนปจจุบนั 2.38 0.59 ดีมาก
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บทสรุป
ระบบงานตรวจการจางรายการสิง่กอสรางวิทยาเขตปตตานี เปนระบบประชุมและรายงานความกาวหนาโครงการ

กอสรางภายในวิทยาเขตปตตานี ผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยใหผูควบคุมงาน
คณะกรรมการตรวจการจาง และผูบริหาร ตรวจสอบเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานกอสรางในโครงการนั้นๆ และ
รับทราบผลการดําเนินโครงการท่ีเกิดขึ้นภายในวิทยาเขต โดยแบงการบริการออกเปน 2 สวน ไดแก 1) สําหรับผูใชงาน
ซึ่งสามารถเขาเปดอานขอมูลไดประกอบดวยผูบริหาร ผูใชท่ัวไป และผูเก่ียวของตามคําสั่ง 2) สําหรับเจาหนาท่ีซึ่ง
สามารถลบ แกไข/เพ่ิมเติมขอมูล ซึ่งประกอบดวยเลขานุการคณะกรรมการตรวจการจางและผูดูแลระบบ ดังแสดงใน
รูปท่ี 2

รูปท่ี 2  ฟงกชันโปรแกรมระบบงานตรวจการจางฯ

สําหรับผูใช
1. คนหาวาระการประชมุ
2. ดูรายงานผลการเรงรัดงานและการชีแ้จงของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ
3. ดูรายงานผลการกอสรางโครงการตางๆ
4. ดูผลการแจงซอมจากการกอสรางแลวเสรจ็
5. คํานวณวนัในสญัญาหรอืวนัเวลาแลวเสรจ็ดวยโปรแกรมคํานวณ
สําหรับเจาหนาท่ี
1. ลบหรอืแกไขขอมูลการรายงานผลการกอสราง
2. จดัการขอมลูเก่ียวกับวาระและมติ
3. แขวนสญัญาการกอสรางในโครงการตางๆ
4. แขวนผลการเรงรัดงานและการชีแ้จงในฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ
5. ใหสทิธิผูรบัผิดชอบในจดัการขอมูลการประชมุคณะกรรมการตรวจการจางประจําโครงการตางๆ
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สําหรับผูบริหาร
1. ดูขอมลูเชงิบรหิารไดดวยดวยระบบ Management Dashboards

เอกสารอางอิง
1. สามารถเขาใชระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี ไดท่ีเว็บไซตของกองแผนงาน

วิทยาเขตปตตานี  URL: http://planning.pn.psu.ac.th/town_plan/index.php
2. กองแผนงานวิทยาเขตปตตานีไดสงโครงการระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี

เขารวมประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช-
นครินทร ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 ท้ังนี้โครงการดังกลาวไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” ดานการพัฒนางานสนับสนุนและ
งานบริหาร ประเภท Oral Presentation รายละเอียดดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 3  ประกาศนียบัตร “ชนะเลิศ” โครงการแนวปฏิบัติท่ีดี

รูปประกอบ (ตัวอยางระบบงานฯ)
1. ฟงกชันการใชงาน

ผูใชงานสามารถดูฟงกชันตางๆ ในระบบงานตรวจการจางรายการสิ่งกอสรางวิทยาเขตปตตานี โดยเขาระบบ
การใชงานดังรปูท่ี 4 ซึ่งแยกฟงกชันบรกิารออกเปน 2 สวน คือสําหรับผูใชงานและสําหรับเจาหนาท่ีแสดงในรูปท่ี 5

รูปท่ี 4  การเขาสูระบบการใชงาน
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รูปท่ี 5  การเขาระบบการใชงาน

สัญญาจาง/เรงรัดโครงการกอสรางและการชี้แจงหนังสือโตตอบระหวางคูสัญญา ซึ่งผูใชสามารถคนหาขอมูลท่ี
รับผิดชอบเพ่ือศึกษารายละเอียดขอมูลตางๆ ในโครงการ ดังแสดงในรูปท่ี 6

รูปท่ี 6  หนาเวบ็เพจแสดงสญัญา/เรงรดั/ชีแ้จงของโครงการ

ผูใชงานสามารถเขาดูหนังสือสัญญา หนังสือเรงรัดงาน และหนังสือชี้แจงตางๆ ของแตละโครงการได โดยจะ
ปรากฏ วนั/เดือน/ป ท่ีสงหนังสือซึง่ผูใชงานสามารถเปดอานไดดังแสดงในรปูท่ี 7

รูปท่ี 7  หนาเวบ็เพจแสดงหนงัสือสญัญา หนังสือเรงรดังานและหนังสือชีแ้จงตางๆ
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2. รายงานรายการกอสราง
การรายงานความกาวหนาโครงการกอสรางแตละโครงการ ผูใชงานสามารถดูขอมูลในแตละงานหรือสรุป

โครงการในภาพรวม ซึ่งไดประมวลผลท้ังโครงการโดยแสดงแถบสีไว  หากเปนแถบสีแดง หมายถึง งานมีความลาชา
แถบสีเหลือง หมายถึง งานใกลหมดสญัญาซึ่งจะแสดงเตอืนในชวงเวลาเหลอืนอยกวา 30 วันกอนหมดสญัญา แถบสีเขียว
หมายถึง จบโครงการแลว  และแถบสีขาว หมายถึง งานอยูในสถานะปกติ แสดงดังในภาพท่ี 8

รูปท่ี 8  หนาเว็บเพจแสดงรายงานรายการกอสราง

3. รายงานสรุปขอมูลเชิงบริหาร
ขอมูลเชิงบริหารแสดงในรูปของกราฟและตัวเลขสรุป ทําใหทราบความกาวหนาของโครงการรวมท้ังแนวโนม

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น เพ่ือเปนสัญญาณเตือนใหผูเก่ียวของหรือผูบริหารไดทราบลวงหนาในการติดตามแกไขปญหาหาก
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด  โดยแสดงขอมูลเปน 3 สวน ไดแก 1) กราฟเสน S-curve เสนสีน้ําเงิน
แสดงถึงแผนงานหลักท่ีวางแผนไวกอนดําเนินโครงการ เสนสีแดงแสดงถึงแผนงานจริงท่ีผูรับเหมาทําไดในเดือนปจจุบัน
2) กราฟเข็มไมลรถ แสดงการดําเนินงานของผูรับเหมาซึ่งแสดงในรูปเข็มสีแดง โดยจะตองเรงใหทันตอเสนสีน้ําเงิน
ซึ่งเปนแผนงานหลักท่ีบอกเปอรเซ็นตไว  3) กราฟแทง แสดงถึงเวลาของโครงการ โดยแทงสีแดงบอกถึงระยะเวลา
ท่ีใชไปแลวและคงเหลอืเวลาตามแทงสีน้ําเงิน ดังแสดงในรปูท่ี 9

รูปท่ี 9  ขอมูลเชงิบริหารสําหรับรายงานผูบริหาร
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4. รายการวาระการประชุม มติท่ีประชุม และหนังสือการประชุม
การนําเอกสารตางๆ เขาในระบบงานตรวจการจางฯ เพ่ือใชประกอบการประชุม เจาหนาท่ีหรือเลขานุการฯ

เมื่อไดรับเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของในแตละโครงการจะอัพโหลดขอมูลเขาระบบในรูปแบบไฟล PDF คณะกรรมการตรวจ
การจางสามารถเขาดูวาระการประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมตามวัน เวลาท่ีประธานกําหนด โดยการ
แจงเวยีนบันทึกขอความเชิญประชุม และสง E-mail ใหผูเขาประชุมรับทราบ ดังแสดงในรปูท่ี 10

รูปท่ี 10  หนาเว็บเพจแสดงวาระการประชุม มติท่ีประชุม และหนังสือการประชุม

การจัดการเก่ียวกับวาระและมติท่ีประชุม  เชน  ตองการจัดวาระการประชุมของโครงการใด สามารถคลิกท่ี
“ตรวจการจาง” จะแสดงดังรูปท่ี 11

รูปท่ี 11  หนาเวบ็เพจแสดงการจดัการวาระการประชุมครั้งใหม

5. รายการประชุมท้ังหมด
การรายงานภาพรวมการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานของ

โครงการกอสรางทุกรายการเพ่ือตรวจสอบความถูกตองหรอืแกไขเพ่ิมเตมิ ดังแสดงในรูปท่ี 12
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รูปท่ี 12  หนาเว็บเพจแสดงรายการประชุมท้ังหมด

เมื่อผูใชงานตองการดูรายการประชุมท้ังหมดของแตละโครงการ สามารถเขาไปท่ีฟงกชันรายการประชุมท้ังหมด
แลวเลือกโครงการท่ีตองการ โดยจะแสดงรายการประชุมวามีการประชมุก่ีครัง้ วนัเวลาใด และสามารถดาวนโหลดเอกสาร
ได แสดงดังรูปท่ี 13

รูปท่ี 13  หนาเว็บเพจแสดงรายการประชุมท้ังหมดของแตละโครงการ
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แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail
งานการเงิน สํานักงานเลขานุการ ศูนยคอมพิวเตอร

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
2. หัวหนาสํานกังานเลขานกุาร
3. หัวหนากลุมงานบรกิารพัฒนาระบบสานสนเทศ
หัวหนา/ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นางปรดีา  นาคสวาสด์ิ นกัวชิาการเงินและบญัชชีํานาญการ
2. นางสาวพนิดา  องคศิลปรศัมี นกัวิชาการเงินและบัญชี
3. นายคณกรณ  หอศิริธรรม นกัวทิยาศาสตร

ขอมูลท่ัวไปของศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ ตั้งขึ้นเพ่ือเปนแหลงกลาง

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการใหบริการคอมพิวเตอร  และขยายขอบขายการใหบริการไปถึงการใหบริการ
สารสนเทศบริการเครือขายและสือ่สาร และบรกิารฝกอบรมคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร เปนหนวยงานแรกท่ีนําระบบ
คุณภาพมาใชในการบริหารองคกรโดยไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 : 1994 เมื่อป พ.ศ. 2542 และ
รักษาการรับรองมาอยางตอเนือ่ง โดยไดปรับกระบวนการตางๆ ใหรองรับมาตรฐานท่ัวท้ังองคกรมาจนปจจุบัน ไดรับการ
รบัรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ตามกระบวนการคุณภาพท่ีใหความสําคัญกับลกูคาเปนหลกัทําใหมกีารปรบัปรงุ
กระบวนการตางๆ ใหสอดรับกับความตองการของลูกคาซึง่เปนลกูคาท้ังภายในและภายนอก โดยมี

นโยบายคุณภาพ
ศูนยคอมพิวเตอรมุงมั่นท่ีจะใหบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่องเพ่ือตอบสนอง

ความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิสัยทัศน
เปนผูนําการใหบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศภายในป 2559
พันธกิจ
แสวงหา พัฒนา และบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุพันธกิจของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
เปาหมาย
เปนศูนยคอมพิวเตอรท่ีไดรับการรับรองการใหบริการดานไอทีตามมาตรฐาน ISO 20000-1 : 2011 ภายในป

2559 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเปนสากลเพ่ือใชงานในมหาวิทยาลัยและพรอมเผยแพรสูระดับประเทศ เปนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศสูชมุชน  การบริหารจดัการเครอืขายไดรบัการยอมรบัระดับแนวหนาของประเทศ

ภารกิจ (Mission)
1. ใหบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวชิาการ ไดแก ดานการเรยีนการสอนและการวจิยั
2. ใหบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบรหิารของมหาวทิยาลยั
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3. เปนผูนําในการวางแผน ปฏิบัติการ และใหคําแนะนําแกฝายบริหาร และหนวยงานของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช

4. ใหคําปรึกษา  ออกแบบ  และพัฒนาระบบสารสนเทศ  ใหเชาอุปกรณ  และใหบริการฝกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศแกชมุชนภาคใต

ดานวิชาการ
ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรจํานวนมากไวบริการแกนักศึกษา อาจารย และ

ขาราชการของ ม.อ. คอมพิวเตอรเหลานี้เชื่อมตออยูบนเครือขาย ทําใหผูใชสามารถเขาใชบริการคอมพิวเตอรและใช
บริการ Internet ไดท้ังท่ีหองปฏิบัติการของศูนยคอมพิวเตอร และจากหนวยงานตางๆ ทุกหนวยงาน

ดานการบริหาร
ศูนยคอมพิวเตอร เปนผูรบัผิดชอบการพัฒนาและการจดัการโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ (information infra-struc-

ture) ของมหาวทิยาลัย ซึ่งรวมถึงระบบฐานขอมูลและระบบ Intranet  เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ดานเทคโนโลยี
ศูนยคอมพิวเตอร เปนแกนนําในการรณรงคใหนกัศึกษา และบคุลากรใชงานโอเพนซอรสซอฟตแวร (Opensource

software) และฟรีแวร (Freeware) ใหมากขึ้น   โดยศูนยคอมพิวเตอรไดจัดอบรมหลักสูตรการใชงานโอเพนซอรส
ซอฟตแวรใหความรูแกนักศึกษา ผูสนใจ และจัดตั้งฝายวิจัยและพัฒนา เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบงานท่ีใชโอเพนซอรส
ซอฟตแวรและฟรีแวร เพ่ือประยุกตใชท่ีศูนยคอมพิวเตอร จะไดเปนแนวทางในการใชงานใหแกหนวยงานอ่ืนๆ

คานิยมรวม (Core Value)
คานิยมรวมของศูนยคอมพิวเตอร  คือ  WISH3 เพ่ือสรางความตระหนักใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานเปนทีม

อยางมคีวามสขุท้ังกายและใจ
ความหมาย
W = Wisdom ปญญา คือ มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัตงิานอยางถองแท
I = Integrity มจีรยิธรรมและคุณธรรม ลงมอืทําในสิง่ควรทําและมจีติสํานกึดวยตนเอง
S = Service mind มีจิตบริการ เชน เต็มใจใหบริการ
H = Happy ปฏิบัตงิานอยางมีความสุข Healthy สขุกายสบายใจ Harmony ความพรอมเพรียง

สามคัคี

สํานักงานเลขานุการ ศูนยคอมพิวเตอร เปนหนวยงานสนับสนุนภายใน ประกอบดวยงานหลักๆ 8 งาน ไดแก
การเงิน บุคลากร สารบรรณ พัสดุ อาคารสถานท่ี ประชาสัมพันธ นโยบายแผน และระบบคุณภาพ ลูกคาของงานการเงิน
มีท้ัง 2 สวนคือ

1. ลูกคาภายนอก เชน ผูใชบรกิารจากคณะ/หนวยงาน บริษทั และบคุคลท่ัวไป
2. ลูกคาภายใน ไดแก บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรเอง ซึ่งมีจํานวน 98 คน
สํานักงานเลขานุการไดกําหนดมาตรฐานในการใหบริการและมีเปาหมายในการใหบริการท่ีชัดเจน มีการทบทวน

กระบวนการและปรับการทํางานใหสอดรับกับระเบียบและความตองการของลูกคา โดยในสวนของการจายเงินไดกําหนด
ระยะเวลาชัดเจนวาลูกคาจะไดรับเงินภายใน 4 วันทําการหลังจากย่ืนเอกสารครบถวน ประกอบกับศูนยคอมพิวเตอรมี
นโยบายใหบุคลากรในกลุมงานตางๆ จดัทําโครงการพัฒนางานขึ้น เพ่ือลดภาระในการทํางานและทําใหงานมีประสิทธิภาพ
มากขึน้โดยสนบัสนนุงบประมาณตามขนาดของโครงการ
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หลักการและเหตุผล
งานการเงิน สํานักงานเลขานุการ ศูนยคอมพิวเตอร เปนหนวยบริการกลางของศูนยใหบริการท้ังลูกคาภายใน

และภายนอก ท่ีมาติดตอใชบริการและตองชําระคาบริการท่ีศูนยคอมพิวเตอร  และลูกคาภายในคือพนักงานเจาหนาท่ี
ของศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ปจจุบันมีจํานวนลูกคาภายในรวม 92 คน ซึ่งสวนใหญใชบริการซ้ําๆ และ
บางเรื่องตองดําเนินการใหทุกเดือน เมื่อผูใชบริการมากขึ้นกิจกรรมท่ีตองติดตอการเงินมากขึ้น ทีมการเงินจึงไดคิดหาวิธี
ปรับปรุงงานใหตอบสนองตอผูใชบริการ และทําใหขั้นตอนการทํางานของงานการเงินลดลง จึงวิเคราะหและหาแนวทาง
ในการปรับปรุงงาน พบวากิจกรรมเก่ียวกับการทดรองจายเงินใหบุคลากร ไดแก เงินยืมทดรองจาย คาตอบแทนปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  คารักษาพยาบาล  คาชวยเหลือการศึกษาบุตร  คาจางนักศึกษาชวยงานราชการ  คาตอบแทน
วิทยากร/ผูชวยวิทยากรในการจัดอบรมคอมพิวเตอร คาโทรศัพทของผูบริหารและหัวหนากลุมงาน และอ่ืนๆ  ในการนี้
เจาหนาท่ีการเงินตองถอนเงินจํานวนมากจากธนาคารเพ่ือจายเงินใหแกบคุลากร ซึง่ทําใหเสยีเวลา อาจเกิดความผิดพลาด
ในการตรวจนับเงิน ความไมปลอดภัยในการเดินทางระหวางธนาคารกับสํานักงาน และเสียเวลาในการติดตอกับผูรับเงิน
แตละครั้งดวย จึงเห็นวาควรทําการดําเนินการโอนเงินทดรองจายผานระบบ SCB Business Net จะทําใหเจาหนาท่ี
การเงินและผูรับเงินไดรับความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง ตอมาเมื่อไดดําเนินการโอนเงินทดรองจายผานระบบ SCB
Business Net ใหแกบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรไปแลวนั้น แมวาโครงการปรับปรุงงานดังกลาวจะทําใหเจาหนาท่ี
การเงินและผูรับเงินไดรับความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง  แตการใชงานระบบดังกลาว ผูรับเงินไมสามารถทราบ
รายละเอียดการรับเงินแตละครั้ง ซึ่งหากผูรับเงินตองการทราบรายละเอียดการรับเงิน ก็จะตองสอบถามจากเจาหนาท่ี
การเงินโดยตรง ทําใหเจาหนาท่ีการเงินเสียเวลาในการคนหารายละเอียดการโอนเงิน และผูรับบริการไมพึงพอใจ ดังนั้น
จึงไดหาวิธีการแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพ่ือแจงรายละเอียดการโอนเงินทดรองใหแกผูรบัเงิน
2. เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน และลดความผิดพลาดในการรับ-จายเงิน เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ี

สะดวก รวดเรว็ และถูกตอง
3. เพ่ือลดเวลาเจาหนาท่ีการเงินในการติดตอกับผูรับเงินและธนาคาร และลดเวลาในการตอบขอซกัถาม

ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. เพ่ือแจงรายละเอียดการโอนเงินทดรองใหแกผูรบัเงิน
2. เพ่ือลดเวลาเจาหนาท่ีการเงินในการคนหารายละเอียดการโอนเงิน
3. เพ่ือลดขัน้ตอนการทํางาน
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แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2553

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment)
1. ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ
2. ประสานงานกับผูพัฒนาโปรแกรม
3. จัดการฐานขอมูล ชื่อเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ E-mail
4. ออกแบบรายงาน
5. ทดลองการใชงาน และประชาสัมพันธ
6. ใชงานจริง
7. ประเมนิผล
8. สรปุรายงาน

การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
ทดลองใชงานภายในกลุมงานและใหแจงปญหา ขอผิดพลาดเปนระยะเวลา 3 เดือนจากนัน้เปดใชงานจรงิ

แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองในอนาคต
1. ปรบัขั้นตอนการทํางานใหงายขึน้
2. มรีายละเอียดของยอดเงินท่ีโอนเขามากขึน้

จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ
1. เจาหนาท่ีความรูความสามารถและเขาใจวิธีปฏิบัติงานไดดีสามารถสรุปปญหาความตองการในการพัฒนา

ไดอยางเปนขัน้ตอนและชดัเจน ทําใหสามารถพัฒนาสวนเพ่ิมเติมไดรวดเรว็และตรงตามความตองการ

 มิถุนายน 2553       กรกฎาคม 2553             กิจกรรม
สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 3 สัปดาหท่ี 4 สัปดาหท่ี 1-3 สัปดาหท่ี 4

1. ศึกษาขอมลู
2. ประสานงานกับผูพัฒนา

โปรแกรม
3. จดัการฐานขอมลู
4. ออกแบบรายงาน
5. ทดลองใชงานและ

ประชาสมัพันธ
6. ใชงานจริง
7. ประเมนิผล
8. สรปุรายงาน
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2. เจาหนาท่ีมคีวามกระตอืรอืรนในการหาทางแกปญหาและหาแนวรวมขอความรวมมอืในการพัฒนาได
3. ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน และเขาใจ

กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ
1. ความพยามยามของเจาหนาท่ีในการลดขัน้ตอนในการทํางานและมคีวามตระหนกัในการใหบรกิารท่ีมุงใหความ

สําคัญแกลกูคาผูใชบรกิารเปนหลกั
2. ความรวมมือของผูพัฒนาระบบ webmail ซึ่งใหความชวยเหลอืในการพัฒนาเพ่ิมเติมตอยอดใหระบบสามารถ

ดําเนินไปไดและปรบัปรุงใหเมือ่พบปญหาในการใชงาน

ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรยีบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
วิธีการประเมินผล
งานการเงินไดใหบริการแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail ตั้งแตวันท่ี 29 มิถุนายน 2553  การประเมินผล

มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใหบริการดังกลาวจากบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร โดยประเมินผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โปรแกรม SharePoint ในการเก็บขอมูล และกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามไดเพียงครั้งเดียว

ผลการประเมิน
จากการประเมินมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 55 ราย เฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการแจงการโอนเงินผาน

ระบบ E-mail โดยรวมในระดับพอใจกับบริการระบบดังกลาวตามรายละเอียดดังนี้

ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของกลุมงานผูตอบแบบสอบถาม

จาํนวน รอยละ

บรหิารท่ัวไป 8 14
บรกิารวชิาการ 7 13
จัดการนโยบาย แผน และระบบคุณภาพ 1 2
บรกิารระบบเครอืขายและสือ่สาร 13 23
บรกิารและพัฒนาระบบสารสนเทศ 26 46
วจิยัและพัฒนา 1 2

รวม 56 100

ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของเพศผูตอบแบบสอบถาม

เพศ จาํนวน รอยละ

ชาย 27 48
หญงิ 29 52

รวม 56 100
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ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของการไดรับบริการแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail

จาํนวน รอยละ

เคยไดรบับริการ 52 93
ไมเคยไดรบับรกิาร 4 7

รวม 56 100

ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละของอายุผูตอบแบบสอบถาม

                     อายุ จาํนวน รอยละ

ต่ํากวา 25 ป 5 9
26-35 ป 31 55
36 ปขึ้นไป 20 36

รวม 56 100

ตารางท่ี 5  จํานวนรอยละของความพอใจกับบริการแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail

จาํนวน รอยละ

พอใจ 56 100
เฉย ๆ - -
ไมพอใจ - -

รวม 56 100

ขอมลูท่ีตองการเพิม่เติมจากระบบแจงการโอนเงนิผาน E-mail
1. รายการท่ีถูกหัก (1 คน)
2. ขอใหปรับใจความใหมคะ ควรจะม ี“คะ” ลงทายตอนใหผูรบัเงินโอนไปตรวจสอบขอมูล (1 คน)
3. ตองการทราบรายละเอียดของเงินแตละประเภทท่ีไดรับ (1 คน)

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกับระบบแจงการโอนเงนิผาน E-mail
1. ถามีรายการยอยหลายรายการและโอนเงินยอดเดียว ชวยแจงรายการยอยแตละรายการ (1 คน)
2. ดีมากเลยคะ จากท่ีไมทราบวาเงินท่ีเขามาเปนเงินอะไร จะไดไมงงอีก (1 คน)
3. เปนระบบท่ีดีมากๆ เปนกําลังใจใหพัฒนาตอไป (2 คน)
4. เปนบริการท่ีชวยอํานวยความสะดวก ทําใหเจาของบัญชีทราบวามีการโอนเงินเขาบัญชี และเปนยอดของ

รายการใด (1 คน)
5. อยากใหครอบคลุมถึงกลุมนักศึกษาท่ีชวยงานของศูนยคอมพิวเตอรดวย (1 คน)
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สิ่งท่ีตองการใหงานการเงินปรบัปรุง/พฒันาเพิ่มเติม เพือ่อํานวยความสะดวกในการรับบริการ
1. การเรียกดูรายการยอนหลัง โดยการสรุปเงินท่ีโอนเขาเปนเดือนๆ ของผูรับแตละคน เชน เดือนมิ.ย 53

มีเงินโอนเขาเทาไหร  คาอะไรบาง (1 คน)

บทสรุป
จากการนําระบบแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail เพ่ือแจงการโอนเงินทดรองจายผานระบบ SCB Business

Net ของศูนยคอมพิวเตอร ทําใหบุคลากรไดรับรายละเอียดเงินโอนเงินจาก E-mail ดังกลาว โดยไมเสียเวลาเจาหนาท่ี
การเงินในการคนหารายละเอียด และผูรับเงินไมเสียเวลาการสอบถามและการรอรายละเอียด ดังนั้นการดําเนินการแจง
การโอนเงินผานระบบ E-mail ทําใหเจาหนาท่ีการเงินและผูรบัเงินไดรับความสะดวก

จากการใชงานจริงประมาณ 1 เดือน ระบบดังกลาวไดเกิดปญหาในกรณีการสง E-mail คราวละจํานวนมาก
ระบบไมสามารถสง E-mail ดังกลาว ไดเนื่องจากระบบ PSU E-mail จํากัดการสงจดหมายแตละเครื่องไดไมเกิน 60
ฉบบัตอนาที หลังจากการเจอปญหาดังกลาว ผูพัฒนาโปรแกรมไดดําเนนิการแกไขใหสงจดหมายไดโดยไมจํากัด

หลังจากระบบ “แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail” สามารถใชงานไดสมบูรณ ผูจัดทําโครงการไดดําเนินการ
เผยแพร โดยการเชิญเจาหนาท่ีการเงินและผูสนใจของคณะ/หนวยงาน เขารวมฟงการนําเสนอผลงานระบบดังกลาว
เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุม 200 อาคารศูนยคอมพิวเตอร  ซึ่งไดมีเจาหนาท่ีการเงินและผูสนใจจาก
คณะ/หนวยงานตางๆ เขารวมฟง จํานวน 24 คน จากการนําเสนอระบบ “แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail” มีคณะ/
หนวยงานไดขอความอนเุคราะหระบบดังกลาวไปใชงาน  ซึ่งเปนระบบท่ีใชงานงาย เปนประโยชน และไมมีคาใชจาย

ขอแตกตางระหวางระบบเดิม ไมไดแจงการโอนเงินกับระบบใหม แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail ดังนี้

            ประโยชนท่ีไดรับ            ระบบเดิม                ระบบใหม

1. เพ่ือแจงรายละเอียดการโอนเงิน ผูรับเงินไมทราบรายละเอียดตอง ผูรับเงินไดรับรายละเอียดจาก E-mail
ทดรองใหแกผูรับเงิน สอบถาม

2. เพ่ือลดเวลาเจาหนาท่ีการเงินใน - ผูรบัเงินสอบถามรายละเอียด เจาหนาท่ีการเงิน
การคนหารายละเอียดการโอนเงิน - เจาหนาท่ีการเงินเสยีเวลาคนหา “แจงการโอนเงินผานระบบ E-mail”

ขอมูล จากฐานขอมลูท่ีมอียูแลว ลดเวลาในการ
คนหารายละเอียดการโอนเงิน

3. เพ่ิมประสทิธิภาพในการ - 1. ผูรับบริการพึงพอใจ
ปฏิบตัิงานการเงิน 2. ลดขัน้ตอนการทํางาน

โดยสรุป บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร พึงพอใจกับบริการแจงการโอนเงินผานระบบ E-mail ทําใหผูรับเงิน
ไดรบัความสะดวก สวนความตองการเพ่ิมเติมของผูใชบริการ เปนการเรียกดูรายการยอนหลงัแยกเปนรายเดือนของผูรับ
แตละคน ซึ่งระบบดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนกับหนวยงานอ่ืนไดดวย
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เอกสารอางอิง
หนวยงานภายในท่ีไดสนใจนําไปใชงาน
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะเภสชัศาสตร
3. คณะพยาบาลศาสตร
4. คณะการแพทยแผนไทย
5. งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
หนวยงานภายนอก
1.  โรงเรียนศรนีคร อําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา

รูปท่ี 1  คณะเภสัชศาสตรขอความอนุเคราะหนําไปใชงาน

รูปท่ี 2  คณะพยาบาลขอความอนุเคราะหนําไปใชงาน
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รูปท่ี 3  คณะการแพทยแผนไทยขอความอนุเคราะหนําไปใชงาน

รูปท่ี 4  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดีขอความอนุเคราะหนําไปใชงาน
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การยืม-คนื-จายคาปรับ ดวยตูอัตโนมตัแิบบหยอดเหรียญ
งานบรรณสารสนเทศ ศูนยสนเทศและการเรียนรู วิทยาเขตสุราษฎรธานี

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
1. ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศและการจดัการทรพัยสนิ

(ดร.สุชาติ  เชิงทอง)
2. นายทนงเดช  หนูสแีกว นกัวทิยาศาสตร
3. บคุลากรงานบรรณสารสนเทศทุกคน

ขอมูลท่ัวไปของศูนยสนเทศและการเรียนรู
วิสัยทัศน
เปนศูนยบรกิารสารสนเทศและการเรยีนรูท่ีสามารถใหการสนบัสนนุภายในมหาวทิยาลยัอยางมปีระสทิธิภาพ
พันธกิจ
1. สนบัสนนุการเรยีนการสอนดวยทรพัยากรการเรยีนรู เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา
2. สนบัสนนุเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือการบรหิารจดัการ
3. สนบัสนนุการคนควา การจดัการขอมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวจิยั
4. สนบัสนนุทรพัยากรการเรยีนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบรกิารวชิาการและทํานบุํารงุศิลปวฒันธรรม
ขอบเขตความรบัผิดชอบ
แบงออกเปน 2 งาน คือ
1. งานเทคโนโลยีและการเรยีนรู
2. งานบรรณสารสนเทศ
บุคลากร/นกัศึกษา
-  จํานวนบุคลากรของวิทยาเขต  แยกตามคณะ/หนวยงาน

              คณะ/หนวยงาน สายวชิาการ สายสนบัสนนุ รวม

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 95 5 100
คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ 57 5 62
สํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎรธานี - 112 112
วทิยาลยัชมุชนสรุาษฎรธานี - 8 8

                   รวม 152 130 282
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-  จํานวนบุคลากรของศูนยสนเทศและการเรยีนรู  แยกตามงานในศูนยสนเทศและการเรยีนรู

          งาน จํานวนบุคลากร (คน)

งานเทคโนโลยีและการเรยีนรู 12
งานบรรณสารสนเทศ 5

        รวมท้ังสิ้น 17

ระดับการศึกษา จํานวนนักศึกษา (คน)

ปรญิญาโท 182
ปรญิญาตรี 3,743

รวมท้ังสิน้ 3,925

-  จํานวนนักศึกษาแยกตามระดับการศึกษา
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โครงสราง/ภาระงานของงานบรรณสารสนเทศ
ศูนยสนเทศและการเรียนรู รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี

ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศและการจัดการทรัพยสิน

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบรรณสารสนเทศ

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

งานพัฒนาทรัพยากร
- นางลาภลักษณ-พ.

ทองธรรมชาติ
- นางสุนันทา สังขมาลี

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

งานสื่อโสตทัศน
- น.ส.สุพรพรรณ

บุญชวย

- ธุรการ
- บุคลากร
- การเงิน
- พัสดุ
- อาคารสถานที่
- สถิติ
- ประชาสัมพันธ
- นโยบายและแผน
- ประกันคุณภาพ
- สถิติ
- ประชาสัมพันธ

- การคัดเลือก
- การจัดซื้อ
- การขอรับอภินันทนาการ
- การขอแลกเปลี่ยน
- การตรวจรับและลงทะเบียน
- การกรอกรายการลง

ฐานขอมูลของหองสมุด
- การซอมแซมหนังสือ

- การวิเคราะหหมวดหมู
หนังสือภาษาไทย

- การวิเคราะหหมวดหมู
หนังสือภาษาตางประเทศ

- การลงรายการเพื่อการสืบคน
- การจัดทําหนังสือออกบริการ
- การเผยแพรหนังสือใหม

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

งานบริการ
- น.ส.สุพรพรรณ

บุญชวย
- นางสุนันทา สังขมาลี
- น.ส.อลิษา โตะเส็น

งานสิ่งพิมพตอเนื่อง
- น.ส.สุพรพรรณ

บุญชวย
- น.ส.อลิษา โตะเส็น

- การลงทะเบียนและ
   จัดเก็บ
- การจัดทําสําเนา
- การวิเคราะหหัวเรื่อง

และลงรายการ
- การจัดทําออกบริการ
- การเผยแพร

สื่อโสตทัศนใหม
- การพัฒนาระบบ

และแนะนําการให
บริการ

- การคัดเลือก
- การบอกรับ
- การขอรับอภินันทนาการ
- การติดตามทวงถาม
- การตรวจรับและ

ลงทะเบียน
- การบริการ
- การเขาเลมสิ่งพิมพ

ตอเนื่องฉบับลวงเวลา
- การจัดทําดรรชนีวารสาร

(บทความจากวารสาร
วิชาการ)

- การ Scan สารบัญ
วารสาร ขึ้นบริการบน
เว็บไซต

- การจัดทํากฤตภาค
(บทความวิชาการจาก
หนังสือพิมพ) ขึ้นบริการ
บนเว็บไซต

- ดูแลการบริการตนเอง
- บริการรับฝากเงิน

คาปรับ/รับเงินคาปรับ
- ดูแลสถานภาพสมาชิก
- บริการหนังสือจอง
- บริการหนังสือสํารอง
- บริการระหวางหองสมุด
- บริการตอบคําถามและ

ชวยการคนควา
- การตรวจกอนออกฯ
- ดูแลตูรับคืนนอกเวลา
- การจัดปายนิทรรศการ
- ปฐมนิเทศการใช

หองสมุดใหนักศึกษาใหม
- แนะนําการใชหองสมุด

สงเสริมการใชในรูปแบบ
ตางๆ

- การดูแล แกไข บํารุงรักษา และพัฒนา
คอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
ทั้งหมด ในหองสมุดใหใชงานไดเปน
ปกติตลอดเวลา

- การดูแล แกไข พัฒนาระบบฐานขอมูล
ของหองสมุดใหใชงานไดเปนปกติ
ตลอดเวลา

- ประสานงานการพัฒนาระบบหองสมุด
อัตโนมัติรวมกับผูดูแลระบบของ
วิทยาเขตสุราษฎรธานี

- ประสานงานการพัฒนาระบบหองสมุด
อัตโนมัติรวมกับศูนยคอมพิวเตอร
ของวิทยาเขตหาดใหญ/หอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

- ดูแลการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาขอมูล
และบริการบนเว็บไซตของหองสมุด
ใหเปนปจจุบัน และมีขอมูลที่นาสนใจ/
หลากหลาย
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หลักการและเหตุผล
หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดจัดทํางานวิจัยสิ่งประดิษฐ ตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติขึ้นมาให

บริการ โดยไดพัฒนาตูมาเปนระยะๆ จากการจายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็มลักษณะเดียวกับการซื้อบัตรเติมเงิน
โทรศัพทมือถือแลวหักคาปรับในระบบ เมื่อเงินในบัญชีหมดผูใชบริการตองมาเติมเงินกับเจาหนาท่ีเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน
ท่ีถูกตองตามระเบียบการเงินของทางราชการ ซึ่งทําใหผู ใชบริการยังไมสะดวกอยางเต็มท่ี เพราะจะตองมาติดตอ
เจาหนาท่ีเมื่อมีคาปรับ  งานบรรณสารสนเทศจึงไดหารือผูเก่ียวของทุกฝายในการจัดใหผูใชบริการสามารถจายคาปรับ
แบบหยอดเหรียญได โดยมีหลักฐานการรับเงินเปนสลิปจากเครื่องพิมพในตูอัตโนมัติใหกับผูใชบริการ และออกใบเสร็จ
รบัเงินเพียงใบเดียวจากสรปุรายงานรบัคาปรบัประจําวันนําสงงานการเงินทุกวนัราชการ

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพ่ือใหผูรบับรกิารสามารถยืม-คืน และจายคาปรบัดวยตนเองไดอยางสะดวก รวดเรว็
2. เพ่ือใหผูใหบรกิารลดภาระงานบริการพ้ืนฐานไปปฏบิตัิงานอ่ืนๆ ไดหลากหลายมากย่ิงขึน้

ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
1. เพ่ิมความสะดวก  รวดเร็ว  ใหกับผูรับบริการยืม-คืน-จายคาปรับ ท่ีใชบริการจากตูอัตโนมัติโดยไมตองรอ

เจาหนาท่ี  โดยมีการสอบถามความคิดเห็นในการใชบริการจายคาปรับแบบหยอดเหรียญดวยการวางแบบสอบถามไว
ขางตูอัตโนมัติเพ่ือใหผูใชบริการใหความคิดเห็น  มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 594 คน  มีความพอใจในบริการ จํานวน
513 คน คิดเปนรอยละ 86.3 ไมพอใจ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 8.8 และไมตอบแบบสอบถาม จํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 4.9  โดยเหตุผลท่ีพอใจ 3 ลําดับแรกคือ สะดวก รวดเรว็ ทันใจ, มีความทันสมัย และไมตองติดตอเจาหนาท่ี
สวนเหตุผลท่ีไมพอใจ 3 ลําดับแรก คือ คาปรับแพงเกินไป, ควรใชธนบัตรในการจายคาปรับดวย และลําบากในการแลก
เหรียญ (เอกสารอางอิงหมายเลข 2)

นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการทุกปการศึกษา ซึ่งมีผลความพึงพอใจในดานความ
สะดวก รวดเรว็ในการรบับรกิารจากตูอัตโนมัต ิดังนี้

- ปการศึกษา 2556 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีขอคําถามเหมือนกันท้ัง 5 วิทยาเขต จากการประสาน
ความรวมมือกันของหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีผลความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการขอรับบริการ
ไมยุงยากซับซอน เขาใจงาย อยูในระดับมาก (คะแนน 3.90 จากคะแนนเต็ม 5) การใหบริการมีความถูกตอง และรวดเร็ว
อยูในระดับมาก (คะแนน 3.87 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารอางอิงหมายเลข 3)

- ปการศึกษา 2555 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีขอคําถามเหมือนกันท้ัง 5 วิทยาเขต จากการประสาน
ความรวมมือกันของหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีผลความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการขอรับบริการ
ไมยุงยากซับซอน เขาใจงาย อยูในระดับมาก (คะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 5) การใหบริการมีความถูกตองและรวดเร็ว
อยูในระดับมาก (คะแนน 3.86 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารอางอิงหมายเลข 4)

- ปการศึกษา 2554 ใชแบบสอบถามท่ีออกแบบโดยหอบรรณสารสนเทศ มีผลความพึงพอใจในตูยืม-คืน-
จายคาปรับอัตโนมัติ อยูในระดับมาก (คะแนน 3.6 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารอางอิงหมายเลข 5)

- ปการศึกษา 2553 ใชแบบสอบถามท่ีออกแบบโดยหอบรรณสารสนเทศ มีผลความพึงพอใจในตูยืม-คืน-
จายคาปรับอัตโนมัติ อยูในระดับมาก (คะแนน 3.7 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารอางอิงหมายเลข 6)

2. ลดตนทุนในการจางบุคลากรผูใหบริการยืม-คืน-จายคาปรบั  ปละประมาณ 108,000 บาทตอคน
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แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
1. แผนงาน

แบงออกเปน 3 ชวงเวลา ดังนี้
ชวงท่ี 1 หารือรวมกับผูจัดทําระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีดูแลตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ (โปรแกรมเมอร

ในงานเทคโนโลยีและการเรียนรูของศูนยสนเทศและการเรยีนรู) และบคุลากรภายในหอบรรณสารสนเทศเพ่ือศึกษาความ
เปนไปไดในการจัดใหบริการจายคาปรับแบบหยอดเหรียญทดแทนระบบเดิมท่ีเปนการจายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็ม
กับเจาหนาท่ีแลวหักเงินในระบบลกัษณะเดียวกับบัตรเติมเงินมือถือ

ชวงท่ี 2 หารือผูเก่ียวของทุกฝายท้ังดวยวาจาและจัดทําบันทึกขอความ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาเขต
ไดแก หนวยตรวจสอบภายในวิทยาเขตหาดใหญ งานงบประมาณและพัสดุ วิทยาเขตสุราษฎรธานี ผูบริหารทุกระดับที่
เก่ียวของ

ชวงท่ี 3 จัดทําระบบ  ทดสอบ และเปดใชงาน
2. งบประมาณในการจัดกิจกรรม

จัดซือ้กลองหยอดเหรยีญพรอมอุปกรณประกอบมาตดิตั้งในตูอัตโนมตัิแบบเดิม เปนเงิน 5,000 บาท

กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment)
กระบวนการนําเสนอขอมูลในขอ 1. - 2. (เอกสารอางอิงหมายเลข 7)
3. การปฏบัิตงิานตามแผน

ชวงท่ี 1 หารือรวมกับผูจัดทําระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีดูแลตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ (โปรแกรมเมอร
ในงานเทคโนโลยีและการเรียนรูของศูนยสนเทศและการเรยีนรู) และบคุลากรภายในหอบรรณสารสนเทศเพ่ือศึกษาความ
เปนไปไดในการจัดใหบริการจายคาปรับแบบหยอดเหรียญทดแทนระบบเดิมท่ีเปนการจายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็ม
กับเจาหนาท่ีแลวหักเงินในระบบลกัษณะเดียวกับบัตรเติมเงินมือถือ

จากการใหบริการตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติแบบเดิมดวยการฝากเงินจํานวนเต็มท่ีเจาหนาท่ีเพ่ือออก
ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตองตามระเบียบของทางราชการ จากนั้นใหผูใชบริการไปหักเงินคาปรับผานระบบจากตูอัตโนมัติ
เมื่อเงินในบัญชีหมด จะตองมาติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือเติมเงิน จึงทําใหไมสะดวก รวดเร็วเทาท่ีควร หากเปลี่ยนเปนใหผูใช
สามารถหยอดเหรียญไดเอง จะทําใหจายคาปรับไดสะดวก รวดเร็วขึ้นโดยไมตองไปเปดบัญชีเปนเงินจํานวนเต็มอีก
โดยระบบจะออกสลิปทุกครั้งท่ีจายคาปรับกับตูใหกับผูใช และมีรายงานรับคาปรับประจําวันสงใหกับงานการเงินพรอมกับ
รวบรวมขอมูลการรับเงินคาปรับประจําวันลงในใบเสร็จรับเงินเพียงใบเดียวนําสงพรอมเงินท่ีไดรับจากการหยอดเหรียญ
ใหกับงานการเงินทุกวันราชการ เมื่อไดหารือรวมกันท้ังผูจัดทําระบบและผูใชงานซึ่งเปนผูใหบริการที่จะชวยลดเวลาและ
เพ่ิมความสะดวกใหกับผูใช จงึมคีวามเห็นตรงกันในการจดัทําระบบนีข้ึน้

ชวงท่ี 2 หารือผูเก่ียวของทุกฝายท้ังดวยวาจาและจัดทําบันทึกขอความท้ังภายในและภายนอกวทิยาเขต ไดแก
หนวยตรวจสอบภายในท่ีวทิยาเขตหาดใหญ งานบรหิารงบประมาณของวทิยาเขตสรุาษฎรธานี ผูบรหิารทุกระดับท่ีเก่ียวของ
มีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารของวิทยาเขต บุคลากรของงานบริหารงบประมาณ โปรแกรมเมอรผูจัดทําระบบ
หองสมุดอัตโนมัติท่ีดูแลตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ  และบุคลากรของหอบรรณสารสนเทศ  เพ่ือประสานสอบถาม
ความเปนไปไดในการจัดทําระบบใหบริการบนพ้ืนฐานของระเบียบทางการเงินของทางราชการ  ควบคูไปกับการจัดทํา
บันทึกขอความหารือไปยังหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในท่ีวิทยาเขตหาดใหญ โดยงานบรรณสารสนเทศไดจัดทําขอมูล
ตางๆ ท่ีไดรบัการรองขอเพ่ือรองรบัการจัดทําระบบจนไดรับอนุมตัิใหดําเนินการ



| 155วันแหงคุณคา
สงขลานครินทร
A PSU DAY OF PRIDE 2014

ชวงท่ี 3 จัดทําระบบ ทดสอบ และเปดใชงานเมื่อไดอนุมัติใหดําเนินการ โปรแกรมเมอรและบุคลากรของ
หอบรรณสารสนเทศจึงไดรวมกันประสานงานในการใหขอมูลตางๆ ใหกับโปรแกรมเมอรเพ่ือจัดทําระบบ และขออนุมัติ
จัดซื้อกลองหยอดเหรียญพรอมอุปกรณประกอบมาติดตั้งเพ่ิมเติมในตูอัตโนมัติเดิม จนระบบใชงานได จึงทดลองใชงาน
เปนเวลา 1 เดือนกอนเปดบริการ และประเมินผลหลังการใชงาน

การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
1. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการดานกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของหองสมุด

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องการใหบริการมีความถูกตองและรวดเร็วมากท่ีสุด (คะแนน 3.86 จากคะแนน
เต็ม 5)

2. ตูอัตโนมัติชวยลดตนทุนในการจางบุคลากรมานั่งประจําเพ่ือใหบริการยืม-คืน-จายคาปรับ ปละประมาณ
108,000 บาทตอคน

แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองในอนาคต
เดิมเปนตูยืม-คืน-จายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็มแลวหักคาปรับในบัญชี ไดพัฒนามาเปนจายคาปรับแบบ

หยอดเหรียญ และอยูระหวางพัฒนาใหจายคาปรบัแบบหยอนธนบัตรและทอนเงินไดในปการศึกษา 2557 นี้

จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ
จุดแข็งหรือสิ่งท่ีทําไดดีของตูอัตโนมัตินี้คือ ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร เครื่องยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ ในนาม

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และในป 2551 ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประเภทผลงานประดิษฐคิดคน ระดับ
ชมเชยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท  รางวัล Inventor
Award ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับดีเดน จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รับถวยรางวัลและ
เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลในเวทีพัฒนางาน ท่ีจัดโดยกองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รับเงิน
รางวัล 3,000 บาท   รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รับโลและเงินรางวัล
10,000 บาท ซึ่งขณะนั้นเปนตูท่ีจายคาปรับโดยการฝากเงินจํานวนเต็มกับเจาหนาท่ีแลวหักเงินคาปรับในระบบ เพราะ
จะตองดําเนินการตามระเบียบทางการเงินของทางราชการท่ีจะตองมีใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตองในการรับเงินแตละครั้ง
เมือ่ปรับเปลีย่นมาเปนการหยอดเหรยีญแทนการฝากเงิน  จงึเปนการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วใหกับผูรบับริการมากย่ิงขึน้
เพราะแนวปฏิบัติของหอบรรณสารสนเทศในเรื่องการจายคาปรับ หากผูรับบริการมีคาปรับคางอยู จะไมสามารถยืม
ทรัพยากรสารสนเทศใดๆ ไดอีก จึงจําเปนตองจายคาปรับใหเสร็จสิ้นหากตองการยืมตอ ดังนั้นเมื่อมีคาปรับแลวจะตอง
ไปเปดบัญชีฝากเงิน หรือเงินในบัญชีหมดตองไปติดตอเติมเงินกับเจาหนาท่ีเพ่ือใหไดใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตองตามระเบียบ
ราชการ จงึทําใหไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควรเมือ่มคีาปรบัแลวสามารถหยอดเหรยีญไดทันที ทําใหสามารถยืมตอไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว โดยในสวนของระเบียบราชการ ระบบมีหลักฐานเปนสลิปใหกับผูรับบริการและรายงานประจําวัน/ประจํา
เดือนท้ังท่ีจดัเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรและรายงานทางเอกสารใหกับงานการเงินควบคูไปกับการนําสงเงินทุกวนัราชการ
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กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ
1. ความรู ความสามารถ และความมุงมั่น พัฒนาของโปรแกรมเมอรผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีสามารถ

ปรับเปลี่ยนระบบตางๆ ใหตูสามารถใชงานไดหลากหลาย
2. ความรวมมือ รวมใจ ของบคุลากรในงานบรรณสารสนเทศและงานเทคโนโลยีและการเรียนรูท่ีรวมกันใหขอมูล

ประสานงาน และชวยเหลอืเก้ือกูลกันในดานตางๆ เพ่ือใหการพัฒนางานสําเรจ็ไปไดดวยดี
3. ผูบริหารทุกระดับและผูเก่ียวของทุกฝายท้ังในและนอกวิทยาเขต ท่ีใหการสนับสนนุและเขาใจในการพัฒนางาน

ดานตางๆ ภายใตกฎระเบียบทางการเงินของทางราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาซึ่งเปนผูรับบริการหลัก
ของหนวยงานเปนสําคัญ

4. บุคลากรทุกฝายภายในวิทยาเขตซึ่งเปนสวนหนึง่ของผูรับบริการท่ีใหความรวมมือและใหกําลังใจในการพัฒนา
ระบบบริการ โดยรวมใหขอมูลดานตางๆ เพ่ือเสนอแนะและปรบัปรุงการใชงานตูอัตโนมตัิดังกลาว

5. กลุมผูรับบรกิารโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีพรอมรับสําหรบัการปรับเปลี่ยนระบบการใหบรกิารอยูเสมอ โดยรวมให
ขอมูล ขอเสนอแนะ ขอปรับปรุงตางๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือนํามาพัฒนาไปดวยกัน

ผลการดําเนินงาน (Result)/(เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
1. ผลการดําเนินงาน 3 ป

ในป 2554-2555 มีการหารือรวมกันระหวางผูจัดทําระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีดูแลตูยืม-คืน-จายคาปรับ
อัตโนมัติ (โปรแกรมเมอรในงานเทคโนโลยีและการเรียนรูของศูนยสนเทศและการเรียนรู )  และบุคลากรภายใน
หอบรรณสารสนเทศ เพ่ือระดมความคิดในการจัดใหบริการจายคาปรับแบบหยอดเหรียญทดแทนระบบเดิมท่ีเปนการ
จายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็มกับเจาหนาท่ีแลวหักเงินในระบบลักษณะเดียวกับบัตรเติมเงินโทรศัพทมือถือ
โดยพิจารณาความเปนไปไดจากเทคโนโลยีการหยอดเหรียญท่ีมีใชโดยท่ัวไปในหลายๆ กิจการ รวมกับขอมูลจากสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจในแตละปการศึกษาท่ีผูรับบริการตองการใหมีการจายคาปรับแบบหยอดเหรียญ และ/หรือ
ธนบัตร เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว มากกวาการไปติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือเปดบัญชีเงินรับฝากทุกครั้งท่ีมีคาปรับหรือ
เงินในบัญชีหมด โดยหารือผูเก่ียวของทุกฝายท้ังดวยวาจาและจัดทําบันทึกขอความท้ังภายในและภายนอกวิทยาเขต ไดแก
หนวยตรวจสอบภายใน วิทยาเขตหาดใหญ งานงบประมาณและพัสดุวิทยาเขตสุราษฎรธานี ผูบริหารทุกระดับท่ีเก่ียวของ
ดวยการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารของวทิยาเขต บุคลากรของงานงบประมาณและพัสดุ โปรแกรมเมอรผูจัดทําระบบ
หองสมุดอัตโนมัติท่ีดูแลตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ และบุคลากรของหอบรรณสารสนเทศ เพ่ือประสานสอบถาม
ความเปนไปได ในการจัดทําระบบใหบริการบนพ้ืนฐานของระเบียบทางการเงินของทางราชการควบคูไปกับการจัดทํา
บันทึกขอความหารือไปยังหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในท่ีวิทยาเขตหาดใหญ  โดยงานบรรณสารสนเทศไดจัดทําขอมูล
ตางๆ ท่ีไดรับการรองขอเพ่ือรองรับการจัดทําระบบ  เมื่อไดอนุมัติใหดําเนินการ  โปรแกรมเมอรและบุคลากรของหอ
บรรณสารสนเทศ   จงึไดรวมกันประสานงานในการใหขอมูลตางๆใหกับโปรแกรมเมอรเพ่ือจัดทําระบบ และขออนมุตัจิัดซือ้
กลองหยอดเหรียญพรอมอุปกรณประกอบมาติดตัง้เพ่ิมเติมในตูอัตโนมัติเดิม จนระบบใชงานได จึงทดลองใชงานเปนเวลา
1 เดือนกอนเปดบริการ  และประเมินผลหลังเปดบริการ โดยสอบถามความคิดเห็นดวยการวางแบบสอบถามไวขางตู
อัตโนมัติเพ่ือใหผูใชบริการใหความคิดเห็นหลังรับบริการ มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 594 คน มีความพอใจในบริการ
จํานวน 513 คน คิดเปน 86.3%  ไมพอใจ จํานวน 52 คน คิดเปน 8.8%  และไมตอบแบบสอบถาม จํานวน 29 คน
คิดเปน 4.9% โดยเหตุผลท่ีพอใจ 3 ลําดับแรกคือ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ  มีความทันสมัย และไมตองติดตอเจาหนาท่ี
สวนเหตุผลท่ีไมพอใจ 3 ลําดับแรกคือ คาปรับแพงเกินไป ควรใชธนบัตรในการจายคาปรับดวย และลําบากในการแลก
เหรียญ (เอกสารอางอิงหมายเลข 2)
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ในป 2555-2557 ตูอัตโนมัติท่ีจายคาปรับแบบหยอดเหรียญยังคงใหบริการแกสมาชิกของหอบรรณสารสนเทศ
โดยจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจในการรับบริการทุกปการศึกษา  ซึ่งมีหองสมุดของสถาบันตางๆ ใหความสนใจ
สอบถามราคาและขอมูลทางเทคนิคในการจัดซื้อตูอัตโนมัติไปบริการในหองสมุด อาทิเชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ  เปนตน โดยหอบรรณสารสนเทศไดเสนอวาระเพ่ือพิจารณา
เขาหารือการนําตูอัตโนมัติท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตรเขาสูเชิงพาณิชยในท่ีประชุมผูบริหารของวิทยาเขตสุราษฎรธานี
ท่ีประชุมมีมติใหขายสิทธิของอนุสิทธิบัตรใหกับบริษัทเอกชนไปจัดทําจําหนาย ดวยวิทยาเขตสุราษฎรธานีมีขอจํากัดดาน
กําลงัคนในการจดัทําตูเพ่ือจําหนายรวมถึงบรกิารหลงัการขายและอ่ืนๆ

2. ผลการดําเนินงาน 3 ป เมื่อเปรยีบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก
2.1 ผูรับบริการสามารถยืม-คืน-จายคาปรับดวยตนเองไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยในชวงเวลา 3 ป มีการ

ปรับปรุงพัฒนาจากการยืม-คืน-จายคาปรับแบบฝากเงินจํานวนเต็มแลวหักคาปรับในระบบมาเปนจายคาปรับดวยการ
หยอดเหรียญ ทําใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยมากย่ิงขึ้น โดยหนวยงานภายในคือ หองสมุดท้ัง 5 วิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และหองสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมถึงหนวยงานตางๆ ยังไมมีตูอัตโนมัติบริการ
ดังกลาว ดวยตูอัตโนมัตินี้ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรไวในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิทยาเขตสุราษฎรธานี
เปนผูย่ืนคําขอ

2.2 ผูใหบริการลดภาระงานบริการพ้ืนฐานไปปฏิบัติงานอ่ืนๆ ไดหลากหลายมากย่ิงขึ้น ไดแก การตรวจกอน
ออกจากหองสมุด การขึ้นชั้นหนังสือ-วารสาร การจัดปายนิทรรศการ การตอบคําถามและชวยการคนควา เปนตน
โดยในปการศึกษา 2556 มีสถิติการยืมท่ีรายงานจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ จํานวน 20,779 คน ท่ีชวยลดตนทุน
ในการจางบุคลากรมานั่งประจําเพ่ือใหบริการยืม-คืน-จายคาปรับปละประมาณ 108,000 บาท/คน โดยหนวยงานอื่นๆ
ยังตองมีบคุลากรใหบรกิารในดานนีซ้ึง่จะตองจดัใหเพียงพอตอจํานวนผูรับบริการของแตละหนวยงาน

2.3 ผูเก่ียวของทุกฝายมีทักษะในการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี แมเปนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยว
กับหองสมุด ทําใหเกิดความกลาท่ีจะใชสื่อตางๆ ไดอยางคลองแคลว เชน การซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟา รถใตดิน การ
เติมน้ํามันดวยตนเองจากตูอัตโนมัติ เปนตน  ในสวนการใชบริการจากหองสมุดทําใหเกิดแรงจูงใจในการยืมทรัพยากร
สารสนเทศไปศึกษาคนควา เกิดความสนุกในการรับบริการ เกิดการสื่อสารระหวางกลุมตางๆท่ีจะเชิญชวนเขาใชบริการ
หองสมุด สงผลใหเกิดความรูและเชดิชสูถาบนัไดอีกทางหนึง่

บทสรุป
หอบรรณสารสนเทศ ศูนยสนเทศและการเรียนรู วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนหองสมุดขนาดเล็กท่ีมุงมั่นพัฒนา

บริการดานตางๆ โดยคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาซึ่งเปนผูรับบริการหลักของหนวยงานเปนสําคัญ ซึ่งภายใตขอจํากัด
เรื่องกําลังคน การนําเทคโนโลยีตางๆ มาชวยงาน ทําใหชวยแกปญหาและพัฒนางานไปไดพรอมกัน ท้ังนี้การจะพัฒนา
งานดานตางๆ ไปไดดวยความราบรืน่และสําเรจ็นัน้ จะตองมาจากความรวมมือ รวมใจ และรวมแรงของทุกฝายท้ังผูบริหาร
ผูปฏิบัติงาน และผูรับบริการ ภายใตกฎระเบียบของทางราชการ โดยยึดหลักพระปณิธานของพระราชบิดาดังคําท่ีวา
“ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึง่”
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หนวยงานที่ไดรับ Best Practice
ทีม่ีหนวยงานอืน่นําไปตอยอด/ปรับใช

และหนวยงานที่นํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช
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หนวยงานท่ีไดรับ Best Practice ท่ีมีหนวยงานอื่นนําไปตอยอด/ปรับใช
และหนวยงานท่ีนํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช

หนวยงานท่ีมแีนวปฏบิตัท่ีิเปนเลศิ แนวปฏบิตัท่ีิเปนเลศิ หนวยงานท่ีนําแนวปฏบิตัิ
ปการศึกษา 2546-2555 ท่ีเปนเลศิไปตอยอด/ปรบัใช

1. กองวชิาการและการพฒันานกัศึกษา การบรหิารจดัการเพ่ือพัฒนา 1. คณะเทคนิคการแพทย
วิทยาเขตสรุาษฎรธานี แกนนําดานจติตปญญาศึกษา

2. คณะแพทยศาสตร การพัฒนาการจดัการเรยีน
การสอนระบบ PBL

แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ แนวปฏิบัติ หนวยงานของทานนําไปใชงาน ผลที่ไดจากการนําไป หลักฐานการนําไป
เรื่อง/ ของหนวยงาน ที่เปนเลิศ หรือนําไปตอยอด ตอยอด/ปรับใช ตอยอด/นําไปใช

ปการศึกษา การทํางานอยางไร

1. การบริหารจัดการ
เพือ่พัฒนาแกนนําดาน
จิตตปญญาศึกษา/
กองวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา
วิทยาเขต
สุราษฎรธานี

2554 คณะเทคนิคการแพทยไดนํา
หลักการบริหารจัดการและพัฒนา
นักศึกษาดวยกระบวนการจิตต-
ปญญาศึกษามาใชงานตอโดยคณะ
ไดเปดรายวิชาเลือกเสรีช่ือรายวิชา
จิตวิวัฒนเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
แบบองครวมจํานวน 1 หนวยกิต
ตั้งแตป พ.ศ. 2555 เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดวยกระบวนการจิตต-
ปญญาศึกษา โดยจัดรูปแบบการ
เรียนใหงายข้ึน ใชเวลานอยลงแต
ประสิทธิภาพสูง โดยใหนักศึกษามี
สวนรวม ไดแสดงออก แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน เรียนรูจากประสบ-
การณตรงในชีวิตประจําวัน โดย
เนนดานคุณธรรม จริยธรรม
การเขาใจดานในจิตใจตนเองและ
ความจริงของธรรมชาติ รวมทั้งการ
มีปญญาภายในปลอยวางอารมณ
ดานลบ การใหอภัย และขอขมากรรม

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

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

รายงานขอมูลสําหรับหนวยงานท่ีนํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช
คณะเทคนคิการแพทยไดนําแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของหนวยงานอ่ืนไปใชในการดําเนนิงาน หรือนําไปตอยอดในการ

ทํางานดังนี้
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แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ แนวปฏิบัติ หนวยงานของทานนําไปใชงาน ผลที่ไดจากการนําไป หลักฐานการนําไป
เรื่อง/ ของหนวยงาน ที่เปนเลิศ หรือนําไปตอยอด ตอยอด/ปรับใช ตอยอด/นําไปใช

ปการศึกษา การทํางานอยางไร

เมื่อทําผิด รวมทั้งพหุวัฒนธรรม
สันติภาพและความสุข และปรับปรุง
กิจกรรมทันทีที่นักศึกษาแนะนํา
นักศึกษามีประสบการณตรงกับ
ความสุขและจิตสงบจากเครื่องมือ
ของจิตตปญญาคือสติ

นอกจากนั้น คณะยังไดปรับปรุง
โดยใหอาจารยไปอบรมเพิ่มเติมดาน
กระบวนการทางจิตตปญญาเพื่อ
พัฒนามนุษยที่แทจริงทําใหหลักสูตร
ในรายวิชาของคณะไดเพิ่มเติม
เนื้อหาข้ันสูงของการจัดการอารมณ
และความคิดไรสาระ ทําใหการ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
ไดผลดีพัฒนานักศึกษา คิดเปน
รอยละ 100

2. การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนระบบ PBL/
คณะแพทยศาสตร

2553 1. นําไปใชในการเรียนการสอน
รายวิชา 135-361 ธนาคารเลือด
(Blood Bank) โดยเขารวม
โครงการจัด การเรียนการสอน
ตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21 (เอกสารหมายเลข 2-3)
2. จัดการเรียนการสอนโดย
ประยุกตจาก PBL ของคณะแพทย-
ศาสตร (เอกสารหมายเลข 4)
3. มีการใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นตอการเรียนแบบ Active
Learning (เอกสารหมาย เลข 5)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 135-361 ธนาคาร
เลือด (Blood Bank) มีความ
พึงพอใจตอรายวิชาในภาค
ทฤษฎีเฉลี่ย = 3.52 และ
พึงพอใจตอรายวิชาภาค
ปฏิบัติเฉลี่ย = 3.57 โดยมี
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของนักศึกษาดัง “เอกสาร
หมายเลข 5” ซึ่งคณะจะนํา
ไปใชในการปรับปรุงการ
สอนวิธีนี้ใหดีย่ิงข้ึนในอนาคต

เอกสารแนบหมายเลข 2-5
ดังนี้
2. รายละเอียดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
3. เอกสารการเขารวม
โครงการจัดการเรียนการ
สอนตามการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21
4. การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (PBL) วิชาธนาคาร
เลือด
5. ความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะของนักศึกษาตอ
การเรียนแบบ Active
Learning
6. รายละเอียดผลการ
ประเมินการสอนรายวิชา
135-361 ธนาคารเลือด
(Blood Bank) ภาคการ
ศึกษา 1/2556
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กระบวนการคดัเลอืกแนวปฏบิตัทิีเ่ปนเลศิ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการคัดเลือกแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ตั้งแตปการศึกษา 2548 จนถึงปการศึกษา
2556 นับเปนปท่ี 9 โดยมีการพัฒนากระบวนการคัดเลือกมาโดยตลอดเพ่ือความเหมาะสม สําหรับปการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนดําเนินการและกรอบเวลาท่ีชัดเจน เพ่ือใหไดผลการพิจารณากอนการจัดทํา SAR ระดับ
มหาวทิยาลัย โดยมรีายละเอียดดังนี้

1. มหาวทิยาลัยแจงใหคณะ/หนวยงานนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือใหกรรมการพิจารณาแนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ
คัดเลือก โดยจัดสงเอกสารพรอมไฟลดังกลาวมายังสํานักงานประกันคุณภาพ ภายในวันท่ี 4 เมษายน 2557 ในปการ
ศึกษา 2556 จํานวน 19 เรื่อง จาก 16 คณะ/หนวยงาน แบงตามรายดานท่ีระบุในแบบฟอรมการนําเสนอแนวปฏิบตัิท่ีดี
ปการศึกษา 2556 ดังนี้

1) ดานการเรยีนการสอนและคุณภาพบณัฑติ จํานวน 7 เรื่อง
2) ดานบรหิารจดัการ จํานวน 10 เรื่อง
3) ดานบรกิารวชิาการ จํานวน 2 เรื่อง

2. พิจารณาคัดเลือกหนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ/นวัตกรรม คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีเปน
เลศิ  มเีกณฑในการพิจารณาดังนี้

1. การรายงานผลการดําเนินงาน  จะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และตัวชี้วัด/เปาหมายของ
โครงการ

2. แสดงกระบวนการ PDCA ท่ีชัดเจน
3. แสดงผลการดําเนนิงานท่ีเนนถึงพัฒนาการครบ 3 ป
กอนสงแนวปฏิบัติท่ีดีท้ังหมดใหคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ สํานักงานประกันคุณภาพจะทํา

Check List เพ่ือตรวจสอบความครบถวนของการกรอกแบบฟอรมแลวสงแนวปฏิบัติท่ีดีท้ังหมดใหคณะกรรมการแตละ
ทานลวงหนา 2 สัปดาห (Individual Assessment) แลวจึงนัดประชุมเพ่ือพิจารณารวมกัน (Consensus Assessment)
และตดัสนิผล

คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและการเงิน ประธานกรรมการ
2. ผูชวยรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ
3. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
4. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ
5. ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและการประกันคุณภาพ วิทยาเขตตรัง กรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร.ไพรตัน  โสภโณดร กรรมการ
7. รองศาสตราจารย ดร.วันดี  สุทธรังษี กรรมการ
8. รองศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ  แกนอินทร กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารยจุฬาลกัษณ  พัฒนศักด์ิภิญโญ กรรมการ

10. ดร.ลพัณา  กิจรุงโรจน กรรมการ
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11. ดร.อุษา  อินทรักษา กรรมการ
12. นางสาวบุญยเรศ  ภักดีรจุีรตัน เลขานกุาร
13. นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประชุมเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหรางวัลแก
คณะ/หนวยงานท่ีผานการคัดเลือกจากการพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีดี ใหเปนแนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ/นวัตกรรม มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร ปการศึกษา 2556  ดังนี้

1. คัดเลอืกเปนแนวปฏิบตัท่ีิเปนเลศิ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 3 โครงการ
2. คัดเลอืกเปนผลงานดีเดน “ดานนวตักรรม” มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร จํานวน 3 โครงการ
3. พิจารณาเพ่ิมเติมรางวัลใหกับหนวยงานท่ีไดรับ Best Practice ท่ีมีหนวยงานอ่ืนนําไปตอยอด/ปรับใช

และหนวยงานท่ีนํา Best Practice ไปตอยอด/ปรับใช
ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ไดพิจารณาเพ่ิมเติมการใหรางวัลกับหนวยงานท่ีนํา

แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศไปตอยอด/ปรับใช และเจาของหนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ปการศึกษา 2546-2555 ซึ่งมี
คณะ/หนวยงานรายงานขอมูลมา จํานวน 7 หนวยงาน

คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏบิตัท่ีิเปนเลศิ มเีกณฑในการพิจารณามอบรางวลัดังนี้
1. มอบรางวัลใหกับคณะ/หนวยงานท่ีนําแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศไปตอยอด/ปรับใช และเจาของหนวยงานท่ีมี

แนวปฏบิตัท่ีิเปนเลศิ
2. คณะ/หนวยงานจะตองมีการแนบหลักฐานการนําไปตอยอด/ปรับใช  และอธิบายใหชัดเจนวาไดนําไป

ตอยอด/ปรับใชอยางไร
ซึง่หนวยงานท่ีไดรบัรางวัลจํานวน 3 คณะ/หนวยงาน
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลว จึงนําเขาเสนอตอท่ีประชุมคณบดี พิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศ

แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ/นวัตกรรมระดับมหาวิทยาลัย  มอบรางวัลและจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในโครงการ  “เวทีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”   แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีนโยบายรวมการจัดงาน 3 งาน คือ งาน
วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. งานวัดเชิดชูครูสงขลานครินทร และโครงการเวทีคุณภาพเขาดวยกัน จึงใชชื่องานวา
“วันแหงคุณคาสงขลานครินทร (A PSU DAY OF PRIDE) ครั้งท่ี 1 ประจําป 2557”
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ผูประกอบการดีเดน
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ผูประกอบการดเีดนของศนูยบมเพาะวิสาหกจิ
อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

ประจําป 2557

1. นางจันทิมา วงษศิริ
หางหุนสวนจํากัด เฮลท อินโนเวชั่น แอนด ดีไซน

คุณลักษณะและจุดเดนของผลิตภัณฑและบริการ
เปนแผนรองรองเทาท่ีผลิตจากวัสดุ Poly ethylene (PU) Foam ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในการรับแรงกระแทก และ

กระจายแรงกดไดดี เนื่องจากคุณสมบัติของความยืดหยุนท่ี รับพลังงานจากแรงกระแทก และคืนพลังงานกลับ รวมกับ
การใชเทคโนโลยีใหม Physical Pressure Release Innovation (PPFI) ท่ีมีลักษณะการกระจายแรงตามสรีระของรางกาย
รวมถึงมีเจลชวยรบัแรงกระแทกท่ีดีย่ิงขึน้โดยเฉพาะในบรเิวณสนเทา

ประโยชนใชสอย/สรรพคุณ
ใชเปนแผนรองสนเทาท่ีออกแบบใหมีลักษณะสอดคลองกับสรีระของรางกาย เพ่ือใหผูสวมใสรูสึกสบายจากการ

กระจายแรงกดตามโครงสรางและสรรีะท่ีถูกตอง ทดแทนแผนรองรองเทาแบบเกา ไมมรีะบบลดแรงกระแทกเฉพาะท่ี
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2. ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
บริษัท ออรโธเนียร จํากัด

คุณลักษณะและจุดเดนของผลิตภัณฑและบริการ
เปนผลิตภัณฑท่ีถูกพัฒนาจากประสบการณดานการผาตัดในผูปวยจริง ซึ่งเครื่องมือท่ีใชผาตัดแบบเดิมยังไมตอบ

สนองการใชงานของแพทย  จึงพัฒนาผลิตภัณฑใหมีการใชงานไดงาย ประหยัดเวลาในการผาตัด ทําใหแพทยสามารถ
ผาตัดผูปวยในแตละวันไดหลายราย โดยจุดเดนของผลิตภัณฑคือ ไดรับการออกแบบใหปลายมีดมีลักษณะมน โดยแพทย
จะใชเขี่ยหาปลอกหุมเอ็น ซึ่งทําใหทราบตําแหนงปลอกหุมเอ็นไดอยางแมนยํา ไมมีการคาดเดาอยางเชนการใชเข็มหรือ
อุปกรณปลายแหลมชนิดอ่ืน มีสวนโคงและสวนคมมีดขนาดเล็ก ทําใหสามารถตัดปลอกท่ีรัดเอ็นออกได เกิดการบาดเจ็บ
ตอเนื้อเย่ือขางเคียงนอยมาก กานของมีดมีขนาดเล็กสามารถสอดผานรูเจาะท่ีผิวหนังขนาด 2 มม. ทําใหแผลเล็ก เจ็บนอย
หลังผาตัดไมตองเย็บแผล ผูปวยหายเร็ว สามารถใชงานมือไดใน 24 ชั่วโมง จากปกติท่ีจะตองหามโดนน้ําเปนระยะเวลา
7 วัน ซึ่งลดระยะเวลาการพักรักษาตัว ผูปวยไมตองกลับมาตัดไหม และไมตองทานยาแกอักเสบหรือยาตานเชือ้แบคทีเรีย
ติดตอกันเปนเวลานาน สามารถทํางานไดแบบปกติเร็วขึน้เมื่อเทียบกับการผาตดัดวยวิธีการเดิม คุณลักษณะเฉพาะมดัีงนี้

- สวนปลายมีด กลม  มน ขนาดเล็ก
ใชเขี่ย  เก่ียวและตัด A1 pulley ไมทําใหเกิด Tendon Laceration

- สวนคมมีดกวาง 3 มม.
สําหรับตัด A1 Pulley เกิด Softtissue injury นอยท่ีสุด

- มมุและความโคงปลายมดี
สอดผานแผลเจาะและเก่ียวตดัปลอกหุมเอ็นอยางลงตวั

- แกนมีดกวาง 2 มม.

ประโยชนใชสอย/สรรพคุณ :
ใชผาตดัรักษาอาการนิว้ล็อค ซึ่งใหผลดีกวาวิธีการผาตัดแบบเปดผิวหนัง (วิธีการเดิม)

ตารางเปรียบเทียบการผาตดัแบบเปดผิวหนังและแบบเจาะผานผิวหนงั

             ขอมูล วธีิผาแบบเปดผิวหนัง วธีิเจาะ

เวลาในการผาตดัประมาณ 10-15 นาที 2-3 นาที
ชดุอุปกรณผาตดัมาตรฐาน ตองใช ไมใช
ผูชวยแพทยผาตดั อยางนอย 1 คน ไมตองมี
การเย็บแผล เย็บ ไมตองเย็บ
ขนาดของบาดแผล 1-1.5 ซม. 2 มม.
การหายของบาดแผลผาตดัประมาณ 7 วัน 1 วัน
การกลบัไปใชงานของมือประมาณ 7 วัน 1 วัน
การเปนซ้ํา 0-1% 0-1%
เสนประสาทบาดเจบ็ 1% 1%
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3. นายเกียรติศักด์ิ  ทองใส
บริษัท ลูกชุปรตันาขนมไทย จํากัด

คุณลักษณะและจุดเดนของผลิตภัณฑและบริการ
การผลิตขนมลูกชุป โดยผลิตจากวัตถุดิบอยางดี ไมมีสวนผสมของแปง ทําใหไดลูกชุปเนื้อแนน เหนียวนุม พรอม

ทาน สามารถเก็บไวในตูเย็นได 1 เดือน  และขนมเปยะระดับพรีเมียม ผลิตจากวัตถุดิบอยางดี ดวยสวนประกอบแปงท่ีนุม
ปริมาณไสท่ีเยอะและใชไขแดงจากไขเค็มไชยาแท ซึ่งเปนของดีของจังหวัดมาเปนวัตถุดิบ ปราศจากสารกันเสีย สามารถ
เก็บไวไดนาน 3 เดือน

ประโยชนใชสอย/สรรพคุณ
ใชเปนขนมในงานประเพณีในพ้ืนท่ี อาทิ งานพิธีมงคลสมรส อุปสมบท ขึ้นบานใหม เปนตนและงานเลี้ยงรับรอง

ตางๆ  รวมท้ังสามารถซื้อเปนของขวัญของฝากใหกับคนรูจัก หรือซื้อเพ่ือรับประทานเอง
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