


เนือ่งในวันสถาปนามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สูจิบัตร

งานคุณคาสงขลานครินทร
ประจําป 2559
PRIDE OF PSU 2016



2 | งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2016

สูจบิัตร “งานคุณคาสงขลานครินทร”
เนือ่งในวันสถาปนามหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร

ผูจัดพมิพ สํานักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บรรณาธิการ นิรันดร  สุมาลี
กองบรรณาธิการ พรรณพิมล  หิรัญพันธุ

สุธาวดี  นาคะโร
รูปเลม สกาวเดือน  อุยเอง
ภาพปก จิระพงษ  วงศวิวัฒน
พิมพท่ี โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2433-3653
ปท่ีพมิพ มีนาคม 2559



| 3งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2016

คํานํา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยสํานักวิจัยและพัฒนา เริ่มจัดงานเพ่ือเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีไดสรางชื่อเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัยซึ่งแตละปมีจํานวนมาก เชน นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ นักวิจัยท่ี
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ นักวิจัยท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตลอดจนนักวิจัยท่ีนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปนตน โดยสํานักวิจัยและพัฒนาไดจัดงานเชิดชูเกียรตินักวิจัยดังกลาวชื่อวา งาน “วันนักวิจัย
และนวัตกรรม ม.อ.” จัดครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2550 ตอมาในป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหรวมงาน “วนัเชิดชู
ครูสงขลานครินทร” เปนงานประกาศเกียรติคุณครูดีเดนของคณะตางๆ ตลอดจนครูท่ีเปนท่ีรัก ศรัทธาของนักศึกษา
จัดโดยกองบริการการศึกษา  และงาน “เวทีคุณภาพ” ซึ่งเปนงานการนําเสนอผลงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best
Practice) ของคณะหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย จัดโดยสํานักประกันคุณภาพ ใหมาจัดในงานดังกลาวดวย โดยเปลี่ยน
ชื่องานเปน “งานวันแหงคุณคาสงขลานครินทร (A PSU DAY OF PRIDE)”

ในปนี้มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนวันท่ีมีการประกาศใชพระราช
บัญญตัิมหาวทิยาลัยในพระราชกิจจานุเบกษาคือ วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยใหรวมจัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยในชวงวันดังกลาว ในปนี้จึงไดรวมงานเชิดชูเกียรติบคุลากรดีเดนของกองการเจาหนาท่ี และเชดิชูเกียรติ
นักศึกษาตัวอยางของกองบริการนักศึกษาเพ่ิมมาในงานดังกลาวดวย โดยใชชื่อวา “งานคุณคาสงขลานครินทร (PRIDE
OF PSU)”

ในสูจบิัตรนี้ไดรวบรวมผลงานตางๆ ท่ีนักวิจยั อาจารย บุคลากร และนักศึกษาจากคณะ/หนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยท้ัง 5 วิทยาเขต ท่ีไดมีสวนรวมสรางคุณคาใหกับมหาวิทยาลัย ในป 2558 เพ่ือบันทึกใหเปนเกียรติประวัติ
และเปนฐานขอมูลทางวิชาการของมหาวทิยาลยัตอไป

บรรณาธิการ
มนีาคม 2559
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กําหนดการจัดงาน
“งานคุณคาสงขลานครินทร” (PRIDE OF PSU 2016)

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วันที่ 14 มีนาคม 2558  เวลา 08.30–13.00 น.

ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

………………………………………………

ภาคเชา
เวลา 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบยีน/ชมวดิีทัศนผลงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร

และชมนทิรรศการ
เวลา 09.15 - 09.20 น. กลาวรายงาน

โดย รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบณัฑิตศึกษา

เวลา 09.20 - 10.00 น. กลาวเปดงาน และบรรยายพิเศษหัวขอ
“มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรเพ่ือนวตักรรมและสงัคม”
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล

อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
เวลา 10.00 - 12.00 น. พิธีมอบเกียรตบิัตรและโลรางวัล

โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

เวลา 12.00 - 13.00 น. รวมรบัประทานอาหาร
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The BLUE Jacket 2015

ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล
คณะวิทยาศาสตร

นักวิจัยดีเดนแหงชาติ  ประจําป 2558
(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2558
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นกัวิจยัทีผ่ลงานวิจยัไดรับรางวัล
ระดบัชาติและระดับนานาชาติ  ประจําป 2558

1. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจยัแหงชาติ: รางวลันกัวิจยัดีเดนแหงชาต ิประจําป 2558

(สาขาวทิยาศาสตรเคมแีละเภสชั)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2559 Event Hall 102-103

ศูนยนิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพมหานคร

2. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับรางวัล ทุนศาสตราจารยวิจยัดีเดน ประจําป 2558
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)
วัน/สถานท่ี 19 พฤศจิกายน 2558  โรงแรมเดอะ สโุกศล กรงุเทพมหานคร

3. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ไดรับรางวัล ทุนสงเสริมกลุมวิจยั (เมธีวจิัยอาวโุส สกว.) ประจําป 2558
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)
วัน/สถานท่ี 19 พฤศจกิายน 2558  โรงแรมเดอะสุโกศล กรงุเทพมหานคร

4. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน การคนหาและพัฒนาสารตนแบบจากทรพัยากรราของไทยเพ่ือความย่ังยืนในการคนหายา
ไดรับรางวัล ทุนศาสตราจารยท่ีเปนผูนํากลุม ( NSTDA Chair Professor) ประจําป 2558
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มลูนธิิสํานกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ โดยสํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนผูบริหารจัดการ ระยะเวลาทุน 5 ป

5. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับรางวัล รางวัล Thailand Frontier Author Awards 2015
หนวยงานท่ีมอบรางวัล บริษทั Thomson Reuters ผูจัดทําฐานขอมูลวารสารวชิาการระดับนานาชาติ

Web of Science
วัน/สถานท่ี 12 พฤศจกิายน 2558 สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร
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6. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒัน พิชญากร
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Deproteinization process of natural rubber latex and its use as raw material

in several industries
ไดรับรางวัล รางวัลทะกุจ ิประเภทนกัวิจยัดีเดน ประจําป 2558
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมเทคโนโลยีชวีภาพแหงประเทศไทย
วัน/สถานท่ี 17 พฤศจกิายน 2558  โรงแรมแมนดารนิ สามยาน กรงุเทพมหานคร

7. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป
นักวิจัยรวม ดร.ศุลพีร กิจจะ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน การคัดแยกและการคัดเลอืกเชือ้ราไขมนัสูงเพ่ือประยุกตใชในการเปลีย่นวัสดุเศษเหลอื

ลกิโนเซลลโูลสโรงงานสกัดน้ํามนัปาลมใหเปนน้ํามนัสําหรบัผลติไบโอดีเซล
ไดรับรางวัล ทุนลอรอัีลประเทศไทย ‘เพ่ือสตรใีนงานวิทยาศาสตร’ (For Women in Science)

ปท่ี 13 ประจําป 2558 สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล บริษทั ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด ดวยความรวมมือกับสํานักเลขาธิการแหงชาติ

วาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาต ิ(ยูเนสโก)
วัน/สถานท่ี 12 พฤศจิกายน 2558  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานคร

8. นักวิจัย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อารี วบิูลยพงศ
นักวิจัยรวม 1. ศาสตราจารย ดร.ทรงศักด์ิ ศรบีุญจติต

2. Dr.Jianxu Liu
3. Prof. Dr.Thierry Denoeux

หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร
ช่ือผลงาน Modeling dependence between error components of the stochastic frontier

model using copula: Application to intercrop coffee production in Northern
Thailand

ไดรับรางวัล รางวลัสภาวจิัยแหงชาติ: รางวัลผลงานวจิัย ประจําป 2558 ระดับดี
(สาขาเศรษฐศาสตร)

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2559 Event Hall 102-103

ศูนยนิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพมหานคร
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9. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรนิทร สังขทอง
นักวิจัยรวม 1. ดร.ศักรนิทร ชนประชา

2. นายกิตติ รัษฎาวงศ
3. นายเฉลิมเกียรต ิสมเกิด

หนวยงาน คณะศึกษาศาสตร
ช่ือผลงาน การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายโรงเรยีนแนวพหุวฒันธรรมศึกษาไปสูการปฏิบตั:ิ

กรณีศึกษาโรงเรยีนเทศบาลสามคัคีจังหวดัปตตานี
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานวิจยั ประจําป 2558 ระดับดี (สาขาการศึกษา)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2559 Event Hall 102-103

ศูนยนิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพมหานคร

10. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
นกัศึกษา นางสาวชรนิรตัน ศิรธิรรม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบออนไลนไมโครชาแนลสําหรบัเพ่ิมความเขมขนในการวเิคราะหสารฆาแมลง
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2558 ระดับดี

(สาขาวทิยาศาสตรเคมแีละเภสชั)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 งานวันนกัประดิษฐ ประจําป 2558 ศูนยแสดงสินคาและ

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ีอําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี

11. นกัวจิยั ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร ชศูรี
นกัศึกษา 1. นางสาวจฬุาลกัษณ โชคไพศาล

2. นายวิศรุต รัตนากรกุล
3. นายอนุชติ รัศมี

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน สมนุไพรปูดเบญกานีในรปูแบบยาเตรียมภายนอกสําหรบัรักษาแผลตดิเชือ้เรือ้รงั

ในผูปวยเบาหวาน
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2558 ระดับดี

(สาขาเกษตรศาสตรและชวีวิทยา)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
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วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2558  ศูนยแสดงสนิคาและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ีอําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี

12. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
นักวิจัยรวม 1. นางสาววรพนติ จนัทรสวุรรณ

2. นางสาวปรยีา หมาดหลู
หนวยงาน บณัฑติวทิยาลยัสหวทิยาการผลติภณัฑเสรมิอาหารและอาหารสขุภาพ
ช่ือผลงาน คุณคาผลไมไทย (Thai Fruits - Functional Fruits)
ไดรับรางวัล ผลงานวจิัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2557
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)
วัน/สถานท่ี 21 พฤษภาคม 2558

13. นักวิจัย ดร.กําแหง วฒันเสน
นักวิจัยรวม 1. Dr.Helmut Durrast

2. ผศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน
3. ดร.สายใจ วัฒนเสน

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน แนวทางการพัฒนาพุน้ํารอนเค็มคลองทอมจังหวดักระบีอ่ยางย่ังยืน โครงการยอย

การศึกษาลกัษณะทางธรณีวิทยาของแหลงพุน้ํารอนเค็มคลองทอมจังหวดักระบี่
ดวยวิธีธรณีฟสกิสและขอมลูคุณภาพของน้ําและดิน

ไดรับรางวัล ผลงานวิจัยดีเดน สกว. ประจําป 2558 ดานนโยบาย
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)
วัน/สถานท่ี โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร  กรุงเทพมหานคร

14. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การประเมนิศักยภาพการเพ่ิมอัตราการผลติกาซชวีภาพดวยการหมกัรวมและอัตรา

การทดแทนเชือ้เพลงิไมฟนของสกรณผลติยางแผนรมควนั
ไดรับรางวัล ผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป พ.ศ. 2558 ดานสาธารณะ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)
วัน/สถานท่ี โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร  กรุงเทพมหานคร

15. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน การปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
ไดรับรางวัล รางวัลมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย หรือ TTF Award ประจําป 2557 ประเภทรางวัล

ผลงานทางวชิาการดีเดน ดานสิง่แวดลอมและวทิยาศาสตรเทคโนโลยี
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หนวยงานท่ีมอบรางวัล มลูนิธิโตโยตาประเทศไทย
วัน/สถานท่ี 25 กันยายน 2558  หอประชุมศรบีูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจนัทร

กรงุเทพมหานคร

16. นักวิจัย อาจารยสธิุน ีอินทนี
หนวยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน สญัลักษณแหงความเปลีย่นแปลง ‘Symbol of change’
ไดรับรางวัล ผูท่ีมผีลงานดีเดน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล กรมสงเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม รวมกับสภาศิลปกรรมไทยแหงสหรฐัอเมรกิา

และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานกังานลอสแอนเจลสิ
วัน/สถานท่ี 11 กุมภาพันธ 2558  โครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 “ครุศิลปะสรางสรรคงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ รุนท่ี 6”
หออัครศิลปน อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี

17. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารยอดุลย เท่ียงจรรยา

2. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
3. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ชดุตรวจสอบสงักะสใีนดินเพ่ือเพ่ิมผลผลติและคุณภาพขาว
ไดรับรางวัล รางวัล Special Prize กลุมสิ่งประดิษฐเพ่ืออุตสาหกรรม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 งานวันนกัประดิษฐ ประจําป 2558 ศูนยแสดงสินคาและ

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ีอําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี

18. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน สมนุไพรปูดเบญกานีในรปูแบบยาเตรียมภายนอกสําหรบัรักษาแผลตดิเชือ้เรือ้รงั

ในผูปวยเบาหวาน
ไดรับรางวัล รางวัล Special Prize ดานการแพทยและสุขภาพ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิรวมกับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั
วัน/สถานท่ี 8-9 กันยายน 2558 มหกรรมสิง่ประดิษฐภมูิภาค “สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน”

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย จงัหวดัสงขลา
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19. นักวิจัย นายอุทัย ทองบาง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ไดรับรางวัล รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตวทดลอง รางวัลชมเชย รางวัล ที อี คิว (TEQ Award)

ประจําป 2558
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสตัวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (สพสว.)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับบริษัท ที อี คิว จํากัด
วัน/สถานท่ี หองประชุมจูปเตอร อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

20. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
นักวิจัยรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล
นกัศึกษา นางสาวสุชาดา เสนาประชาราษฎร
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน ชดุตรวจฟอรมาลนิในอาหารท่ีเปนมติรกับสิง่แวดลอม
ไดรับรางวัล รางวัลดีเดนอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา
ช่ืองาน การประกวดโครงการความคิดรเิริม่ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ครั้งท่ี 8
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมวิศวกรรมเคมแีละเคมปีระยุกตแหงประเทศไทย (สวคท.) รวมกับ

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด และบริษัท เอสซีจ ีเคมิคอลส จํากัด
วัน/สถานท่ี 13 กรกฎาคม 2558   โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรงุเทพฯ

21. นกัวจิยั ดร.แหลมทอง ชืน่ชม
นักวิจัยรวม 1. นายณัฐนันท รตันชือ่สกุล
นกัศึกษา 1. นางสาวอมลรดา สานงิ

2. นางสาวรชัฎาพร เก้ือสุข
3. นายปยมติร ทวมศรี
4. นางสาวหทัยชนก ชูเนตร

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน การเตรยีมวสัดุคารบอนท่ีมสีารแมเหลก็จากชานออย โดยกระบวนการไฮโดรเทอรมอล

คารบอไนเซชนัท่ีอุณหภูมติ่ํา
ไดรับรางวัล รางวลัชมเชย ระดับอุดมศึกษา
ช่ืองาน การประกวดโครงการรางวลัความคิดรเิริม่ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน ครั้งท่ี 8 (พ.ศ. 2558) หรือ STISA 8th
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมวศิวกรรมเคมแีละเคมีประยุกตแหงประเทศไทย รวมกับ บรษิทั เอสซจีี

เคมิคอลส จํากัด และ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
วัน/สถานท่ี 13 กรกฏาคม 2558
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22. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย อดุลย เท่ียงจรรยา

2. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
3. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ชดุทดสอบสงักะสภีาคสนาม
ไดรับรางวัล MOST Innovation Awards 2015 รางวลัชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย-

ผลติภณัฑนวตักรรม
ช่ืองาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวทิยาศาสตร (สอว.)

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัน/สถานท่ี 24 กรกฎาคม 2558   โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรต กรุงเทพมหานคร

23. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา วรรณสนิธุ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน เครื่องผลิตโลหะสเลอรรี่ดวยการปลอยฟองแกส (GISS UNIT)
ไดรับรางวัล MOST Innovation Awards 2015 รางวัลรองชนะเลิศ สาขานักธุรกิจนวตักรรม
ช่ืองาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวทิยาศาสตร (สอว.)

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัน/สถานท่ี 24 กรกฎาคม 2558  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรต กรุงเทพมหานคร

24. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนาผลติภณัฑตนแบบสเปรยน้าํจากรังนกสกัดชนดิผงแหงเพ่ือใชลดอาการรอน

ภายในชองปาก
ไดรับรางวัล MOST Innovation Awards 2015 รางวัลรองชนะเลิศ สาขาพัฒนาการในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี
ช่ืองาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวทิยาศาสตร (สอว.)

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัน/สถานท่ี 24 กรกฎาคม 2558  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรต กรุงเทพมหานคร

25. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย พญ.นลนิ ีโกวทิวนาวงษ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน วสัดุยางพาราธรรมชาตแิปรรูปเพ่ือปองกันแผลกดทับ
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ไดรับรางวัล MOST Innovation Awards 2015 รางวัลรองชนะเลิศ
สาขานวัตกรรมเชงิพาณิชย-กระบวนการนวตักรรม

ช่ืองาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวทิยาศาสตร (สอว.)

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัน/สถานท่ี 24 กรกฎาคม 2558  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรต กรุงเทพมหานคร

26. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชินวัชร สรุัสวดี
นักวิจัยรวม Prof. Dr.David H. Staelin
หนวยงาน บณัฑติวทิยาลยัสหวทิยาการวทิยาศาสตรระบบโลกและการจดัการภยัธรรมชาตอัินดามนั

(ESSAND)
ช่ือผลงาน www.worldmeteorology.com and the mobile application WMApp : provide

high-detailed weather forecasts for SE Asia and Europe, satellite retrievals
of global precipitation, tropical cyclone forecasts for NW Pacific Ocean,
and earthquake reports

ไดรับรางวัล 1. รางวลัเหรยีญทองเกียรตยิศ
(Gold Medal with the Congratulations of the Jury)

2. Award of Excellent Achievement จาก Malaysian Association of
Research Scientists

3. รางวัล Special Prize จากประเทศกาตาร
ช่ืองาน 43rd International Exhibition of Inventions Geneva 2015 โดยการสนับสนุน

ของรัฐบาลสวิส และองคกรทรพัยสินทางปญญาแหงโลก หรือ WIPO (The World
Intellectual Property Organization)

วัน/สถานท่ี 17 เมษายน 2558   Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

27. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. นพ.พรพรต ลิม้ประเสริฐ
นักวิจัยรวม นพ.คณุตม จารธุรรมโสภณ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน ชดุตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยาในกลุมคารบามาซพีิน
ไดรับรางวัล 1. Gold Medal

2. Diploma Certificate for the Success of Innovative จากประเทศกาตาร
ช่ืองาน 43rd International Exhibition of Inventions Geneva 2015 โดยการสนับสนุน

ของรัฐบาลสวิส และองคกรทรพัยสินทางปญญาแหงโลก หรือ WIPO (The World
Intellectual Property Organization)

วัน/สถานท่ี 15-19 เมษายน 2558,   Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
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28. นกัวจิยั รองศาสตราจารย กําพล ประทีปชัยกูร
นักวิจัยรวม 1. ดร.กฤช สมนึก

2. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบผลติไบโอดีเซลแบบตอเนือ่งจากน้ํามันชนดิกรดไขมนัอิสระสูงแบบสองขั้นตอน

ดวยทอผสมแบบสถิต
ไดรับรางวัล 1. Silver Prize

2. Special Prize จากประเทศกาตาร
ช่ืองาน 43rd International Exhibition of Inventions Geneva 2015 โดยการสนับสนุน

ของรัฐบาลสวิส และองคกรทรพัยสินทางปญญาแหงโลก หรือ WIPO (The World
Intellectual Property Organization)

วัน/สถานท่ี 15-19 เมษายน 2558,   Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

29. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย อดุลย เท่ียงจรรยา

2. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
3. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Zinc field test kit to Improve quality of rice
ไดรับรางวัล 1. Silver Medal

2. Diploma Certificate for the Success of Innovative จากประเทศกาตาร
3. Special Award จาก Association of Polish Inventors and rationalizers

จากประเทศสาธารณรฐัโปแลนด
ช่ืองาน 43rd International Exhibition of Inventions Geneva 2015 โดยการสนับสนุน

ของรัฐบาลสวิส และองคกรทรพัยสินทางปญญาแหงโลก หรือ WIPO (The World
Intellectual Property Organization)

วัน/สถานท่ี 15-19 เมษายน 2558,   Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

30. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒัน พิชญากร
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร. ภญ.ประภาพร บญุมี

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
3. ศาสตราจารย ดร. ภญ.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Deproteinized natural rubber latex and its cosmeceutical and

pharmaceutical products
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ไดรับรางวัล 1. Silver Medal
2. Diploma Certificate for the Success of Innovative จากประเทศกาตาร

ช่ืองาน 43rd International Exhibition of Inventions Geneva 2015 โดยการสนับสนุน
ของรัฐบาลสวิส และองคกรทรพัยสินทางปญญาแหงโลก หรือ WIPO (The World
Intellectual Property Organization)

วัน/สถานท่ี 15-19 เมษายน 2558   Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

31. นกัวจิยั ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร ชศูรี
นกัศึกษา 1. นางสาวจฬุาลกัษณ โชคไพศาล

2. นายวิศรุต รัตนากรกุล
3. นายอนุชติ รัศมี

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ‘Chronicare’ for chronic infected wounds
ไดรับรางวัล 1. Silver Medal

2. Diploma Certificate for the Success of Innovative จากประเทศกาตาร
3. Special Prize จาก Taiwan Invention Association ประเทศไตหวัน

ช่ืองาน 43rd International Exhibition of Inventions Geneva 2015 โดยการสนับสนุน
ของรัฐบาลสวิส และองคกรทรพัยสินทางปญญาแหงโลก หรือ WIPO (The World
Intellectual Property Organization)

วัน/สถานท่ี 15-19 เมษายน 2558,   Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

32. นกัวจิยั ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.พญ.เสาวรตัน เอ้ือเพ่ิมเกียรติ

2. รองศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ
3. รองศาสตราจารย ดร.บญุเอก ย่ิงยงณรงคกุล
4. ดร.จงกล สายสงิห

นกัศึกษา 1. นางสาวจุฬาลกัษณ ชอระชู
2. นางสาวสทุธิวรรณ วุนหนู

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Rhodomyrtone AcneClear - Best Quality Anti-Acnes Herbal Product
ไดรับรางวัล 1. Gold Medal

2. Diploma of Honour จาก Technology Park, Iran Silicon Valley,
ประเทศอิหราน

3. Special Prize: Innovation Award จาก ORIGITEA Institute of Health and
Beauty, ประเทศรัสเซีย
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ช่ืองาน The 64th Brussels Eureka: The World Exhibition on Inventions, Research and
New Technologies (Brussels Innova 2015)

วัน/สถานท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2558  กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม

33. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนัท
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Preparation of mangosteen pericarp extracts containing alpha-mangostin

made into formulation of gel and cream for treating oral mucositis
ไดรับรางวัล 1. Gold Medal

2. Special Prize : This is a Good Idea in 2015
จาก Taiwan Prominent Inventor Association, ประเทศไตหวัน

ช่ืองาน The 64th Brussels Eureka: The World Exhibition on Inventions, Research and
New Technologies (Brussels Innova 2015)

วัน/สถานท่ี 19-21 พฤศจกิายน 2558  กรุงบรสัเซลส  ราชอาณาจกัรเบลเยียม

34. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา

2. Prof. Dr.Niamh NicDaeid
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน Cost-effective methamphetamine test kit
ไดรับรางวัล 1. TIIIA Award for the Excellent Invention จาก Taiwan Invention &

Innovation Industry Association
2. Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property

Network Forum
3. Honorable Mention จาก 2015 Taipei International Invention Show &

Technomart
ช่ืองาน The Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015)
วัน/สถานท่ี 1-3 ตุลาคม 2558  กรุงไทเป  ประเทศไตหวัน

35. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล

2. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
3. Prof. Dr. Niamh NicDaeid

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน Cost-effective nitroaromatic explosives test kit
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ไดรับรางวัล Bronze Medal
ช่ืองาน The Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015)
วัน/สถานท่ี 1-3 ตุลาคม 2558, Taipei, Taiwan

36. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล
นักวิจัยรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน Cost-effective test kit for iron in water
ไดรับรางวัล 1. Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property

Network Forum
2. Special Award จาก Taiwan Invention Association
3. Honorable Mention จาก 2015 Taipei International Invention Show &

Technomart
ช่ืองาน The Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015)
วัน/สถานท่ี 1-3 ตุลาคม 2558, Taipei, Taiwan

37. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ธรรมเขต

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
นกัศึกษา นางสาวชรนิรตัน ศิรธิรรม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Novel online micro-channel preconcentrator for pesticides analysis
ไดรับรางวัล 1. Gold Prize  จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรฐัเกาหลี

(Korea Invention Promotion Association; KIPA)
2. Special Award: Diploma จาก Association “Russia House for International

Scientific and Technological Cooperation”  ประเทศรัสเซีย
ช่ืองาน Seoul International Invention Fair (SIIF2015)
วัน/สถานท่ี 26-29 พฤศจิกายน 2558  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

38. นกัวจิยั ดร.อลษิา หนกัแกว
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ โชตเิกียรติ

2. ศาสตราจารย ดร.อมรรัตน พงศดารา
3. นางสาวธนตพร พืชมงคล

นกัศึกษา นายศราวธุ วรรณพาด
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Rapid tests kit for identification of oil palm varieties by LAMP assay
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ไดรับรางวัล Silver Prize
ช่ือการประชุม Seoul International Invention Fair (SIIF2015)
วัน/สถานท่ี 26-29 พฤศจิกายน 2558  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

39. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา ศรชีนะ
นักวิจัยรวม ดร.วนัเพ็ญ นาเกลอื
นกัศึกษา 1. นางสาวศิรริัตน รักกิจ

2. Mr. Pijush Kumar Paul
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Sensor for use in online detection of rubber latex-associated allergen protein
ไดรับรางวัล Silver Prize จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรฐัเกาหลี

(Korea Invention Promotion Association; KIPA)
ช่ืองาน Seoul International Invention Fair (SIIF2015)
วัน/สถานท่ี 26-29 พฤศจิกายน 2558  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

40. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนัท
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน A topical spray made from betel leaf extract containing hydroxychavicol

for treating skin allergic symptoms
ไดรับรางวัล 1. Bronze Prize จากสมาคมสงเสรมิการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี

(Korea Invention Promotion Association; KIPA)
2. Special Prize: Certificate of Excellent Achievement จาก

Malaysian Association of Research Scientist (MARS) ประเทศมาเลเซีย
ช่ืองาน Seoul International Invention Fair (SIIF2015)
วัน/สถานท่ี 26-29 พฤศจิกายน 2558  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

41. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.มิตรชยั จงเชี่ยวชํานาญ
นักวิจัยรวม 1. ดร.สมชัย หลมิศิโรรัตน

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ เคารพาพงศ
3. นายสากล จลุรัตน

นกัศึกษา นายบรุวชิญ ภมรนาค
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน Rapid oil palm fruit grading box
ไดรับรางวัล 1. Gold medal

2. The Top of Agriculture ซึ่งเปนรางวัลสิ่งประดิษฐในสาขาการเกษตรท่ีเย่ียมยอด
ท่ีสุดในงาน จากสมาคม World Invention Intellectual Property
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3. Special Award จากสมาคมนกัประดิษฐของประเทศแคนาดา
4. Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network

ช่ืองาน 2015 kaohsiung International Invention and Design Expo (KIDE)
วัน/สถานท่ี 4-6 ธันวาคม 2558  เมืองเกาสง ประเทศไตหวัน

42. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.สายัณห สดุดี
นักวิจัยรวม 1. ดร.สมชัย หลมิศิโรรัตน

2. ดร.ระว ีเจยีรวภิา
3. นายสัตยา บุญรัตนชู
4. ดร.เจษฎา โสภารตัน

นกัศึกษา นายศักด์ิอนนัต แซลิม่
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน PSU-ARDA Minirhizotron (กลองบันทึกภาพรากของพืชระบบอิเลคทรอนคิส)
ไดรับรางวัล 1. Gold Medal

2. Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property
Network Forum  ประเทศมาเลเซีย

3. Diploma and Special Award จาก Euro Invent  ประเทศโรมาเนีย
ช่ืองาน 2015 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE2015)
วัน/สถานท่ี 4-6 ธันวาคม 2558  เมืองเกาสง ประเทศไตหวัน

43. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุราพร วงศวัชรานนท
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย นพ. ทพ.สุรพงษ วงศวัชรานนท

2. นายนพัิฒน พลดวง
3. นายโกศล ภรูวิัฒนกุล
4. นายมานพ นวลพลบั
5. นายพิเชษฐ เจริญผล

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Audio-guided 3D - cell model for teaching
ไดรับรางวัล 1. Silver Medal

2. Special Prize จาก Eurobusiness-Haller and Haller Pro Invention
Foundation  ประเทศโปแลนด

ช่ืองาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015)
วัน/สถานท่ี 4-6 ธันวาคม 2558  เมืองเกาสง ประเทศไตหวัน
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44. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.มิตรชยั จงเชี่ยวชํานาญ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน เครือ่งวัดเปอรเซ็นตเนือ้ยางแหงในน้ํายางแบบอัตโนมตัิ
ไดรับรางวัล 1. Gold Medal

2. Special Prize จากเขตบริหารพิเศษฮองกง
ช่ืองาน International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2015)
วัน/สถานท่ี 21-23 พฤษภาคม 2558   กรุงกัวลาลัมเปอร  ประเทศมาเลเซีย

45. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.ภก.ววิัฒน พิชญากร
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
3. ศาสตราจารย ดร. ภญ.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน น้ํายางโปรตนีต่ําและผลติภณัฑทางเครือ่งสําอางและเภสัชกรรม
ไดรับรางวัล 1. Gold Medal

2. Special Prize “Honor of Invention” จากประเทศไตหวัน
ช่ืองาน International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2015)
วัน/สถานท่ี 21-23 พฤษภาคม 2558   ประเทศมาเลเซีย

46. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.สอาด รยิะจันทร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน การเตรยีมสมบตัแิละกลไกการเกิดของกรนีพอลเิมอรผสมจากแปงมนัสําปะหลงั

พอลิเมอรละลายน้ําและยางธรรมชาตอิิพ็อกซไิดซท่ีเตมิสารอนินทรีย และสารอินทรีย-
อนนิทรยี

ไดรับรางวัล 1. Silver Medal
2. Special Prize “Honor of Invention” จากประเทศไตหวัน

ช่ืองาน International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2015)
วัน/สถานท่ี 21-23 พฤษภาคม 2558   กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

47. นักวิจัย รศ.ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน Enhanced growth and lipid production of microalgae under mixotrophic

culture condition: Effect of light intensity, glucose concentration and
fed-batch cultivation

ไดรับรางวัล Joint Third Place Winner Bioresource Technology Best Paper Award 2015
(2014 Impact Factor)

หนวยงานท่ีมอบรางวัล Elsevier
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นักวิจัยดีเดนของคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016



22 | งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2016

นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลยั ประจําป 2558

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
นกัวจิัยดีเดนคณะรฐัศาสตร ประจําป 2558

อาจารยสุดเฉลมิ ศัสตราพฤกษ
นกัวจิยัดีเดนคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ประจําป 2558

รองศาสตราจารย ดร. ทพญ.อุรีพร เล็กกัต
นกัวจิัยดีเดนคณะทันตแพทยศาสตร ประจําป 2558
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน

นกัวิจยัดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2558
รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวัฒน พิชญากร
นกัวจิัยดีเดนคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2558

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
นกัวจิัยดีเดนคณะวทิยาศาสตร ประจําป 2558
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรินทร สังขทอง
นกัวิจยัดีเดนคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2558

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
นักวิจยัดีเดนคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2558

ดร.ธีร ศรีสวัสด์ิ
นกัวจิยัดีเดนคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป 2558

ดร.เมธาวี วองกิจ
นกัวจิัยดีเดนคณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ ประจําป 2558

ดร.ประวิทย คงจันทร
นกัวจิยัดีเดนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2558

รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เจริญจิระตระกูล
นกัวจิัยดีเดนคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2558

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
นกัวจิัยดีเดนคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2558

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
นกัวจิยัดีเดนคณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม ประจําป 2558
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นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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นักวิจัยทีม่ีจํานวนผลงานตีพมิพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2558

1. ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 40  บทความ
2. รองศาสตราจารย ดร.เจรญิ นาคะสรรค คณะวทิยาศาสตรและ 14  บทความ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนกุร ภูเรอืงรตัน คณะวทิยาศาสตร 13  บทความ
4. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา คณะวทิยาศาสตร 12  บทความ
5. ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล คณะวทิยาศาสตร 11  บทความ
6. รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ พงษไพจติร คณะวทิยาศาสตร 11  บทความ
7. ศาสตราจารย ดร.อรัญ หันพงศกิตตกูิล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 9  บทความ
8. ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั คณะวทิยาศาสตร 8  บทความ
9. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวทิยาศาสตร 8  บทความ

10. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา จนัทรพรหมมา คณะวทิยาศาสตร 8  บทความ
11. ศาสตราจารย ดร. นพ.วรีะศักด์ิ จงสูววิัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 8  บทความ
12. รองศาสตราจารย ดร.สชุาติ ลิม่กตญัู คณะวศิวกรรมศาสตร 7  บทความ
13. ศาสตราจารย ดร.วราภรณ วุฑฒะกุล คณะวทิยาศาสตร 6  บทความ
14. ศาสตราจารย นพ.พิเชฐ อุดมรตัน คณะแพทยศาสตร 6  บทความ
15. ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร 6  บทความ
16. รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรชีนะ คณะเภสชัศาสตร 6  บทความ
17. Dr.Raymond James Ritchie คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 6  บทความ
18. ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนคิการแพทย 6  บทความ
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารนัย สุขมุังกูร คณะวทิยาศาสตร 5  บทความ
20. รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา ศรชีนะ คณะเภสชัศาสตร 5  บทความ
21. ดร.นวลพรรณ ศิรนิพุงศ บณัฑติวทิยาลยัสหวิทยาการผลติภณัฑ 5  บทความ

เสรมิอาหารและอาหารสขุภาพ
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5  บทความ
23. รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ คณะวทิยาศาสตร 5  บทความ
24. ศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสรฐิสรรพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5  บทความ
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัชรนิทร พิวฒัน คณะทันตแพทยศาสตร 5  บทความ
26. รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนัท คณะเภสชัศาสตร 5  บทความ
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นักวิจัยดานสังคมศาสตรท่ีมีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2558

งานแหงคุณคา
สงขลานครนิทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
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นกัวิจยัดานสงัคมศาสตรทีม่ผีลงานตพีมิพ
ในฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2558

1. รองศาสตราจารย ดร.โพยม วงศภวูรักษ คณะเภสชัศาสตร 2  บทความ
2. ศาสตราจารย นพ.พิเชฐ อุดมรตัน คณะแพทยศาสตร 1  บทความ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริข์วญั ถิรสัตยาพิทักษ คณะการบรกิารและการทองเท่ียว 1  บทความ
4. ดร.ดรณีกร สุปนตี คณะวทิยาการจดัการ 1  บทความ
5. รองศาสตราจารย ดร. นพ.หัชชา ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร 1  บทความ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทัยชนน ีสิทธิชัย คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 1  บทความ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขม็ทอง สินวงศสุวฒัน คณะศิลปศาสตร 1  บทความ
8. ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณะการบรกิารและการทองเท่ียว 1  บทความ
9. Mr.Edward Mcneil คณะแพทยศาสตร 1  บทความ

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวรตัน มัชฌิม คณะพยาบาลศาสตร 1  บทความ
11. Mr.Steven Andrew Martin คณะวเิทศศึกษา 1  บทความ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ คงสวุรรณ คณะพยาบาลศาสตร 1  บทความ
13. ดร.สมพร คุณวชิิต คณะวทิยาการจดัการ 1  บทความ
14. ศาสตราจารย ดร. นพ.วรีะศักด์ิ จงสูววิัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 1  บทความ
15. อ.ชัยนันต ไชยเสน คณะการบรกิารและการทองเท่ียว 1  บทความ
16. Mr.Ilian Assenov คณะการบรกิารและการทองเท่ียว 1  บทความ
17. รองศาสตราจารย ดร. พญ.สาวิตรี อัษณางคกรชัย คณะแพทยศาสตร 1  บทความ
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นักวิจัยท่ีเปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2558 ต้ังแต 3 บทความข้ึนไป
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นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2558  ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป
1. ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 29  บทความ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุกร ภูเรืองรัตน คณะวิทยาศาสตร 11  บทความ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา คณะวิทยาศาสตร 7  บทความ
4. ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร 7  บทความ
5. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร 5  บทความ
6. รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร 5  บทความ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารนัย สุขุมังกูร คณะวิทยาศาสตร 5  บทความ
8. ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร 4  บทความ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัช จันทนาอรพินท คณะวิทยาศาสตร 4  บทความ

10. รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชียรศิลป คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4  บทความ
11. รองศาสตราจารย ดร.เล็ก สีคง คณะวิศวกรรมศาสตร 4  บทความ
12. ศาสตราจารย ดร.วิมล ตันติไชยากุล คณะเภสัชศาสตร 4  บทความ
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว คณะวิทยาศาสตร 4  บทความ
14. รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ คณะวิศวกรรมศาสตร 3  บทความ
15. ศาสตราจารย ดร. นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 3  บทความ
16. ดร.จินตนา ดําเกลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร 3  บทความ
17. รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค คณะวิทยาศาสตรและ 3  บทความ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ คณะการแพทยแผนไทย 3  บทความ
19. ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วิภาวี นิตยานันทะ บัณฑิตวิทยาลัย 3  บทความ
20. รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท คณะเภสัชศาสตร 3  บทความ
21. รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ คณะวิทยาศาสตร 3  บทความ
22. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ รัตนวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร 3  บทความ
23. Dr.Raymond James Ritchie คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 3  บทความ
24. ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร 3  บทความ
25. รองศาสตราจารย นพ.พรชัย สถิรปญญา คณะแพทยศาสตร 3  บทความ
26. รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร 3  บทความ
27. ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร 3  บทความ
28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ สันปาเปา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 3  บทความ
29. ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร 3  บทความ
30. รองศาสตราจารย ดร.สุภิญญา ต๋ิวตระกูล คณะเภสัชศาสตร 3  บทความ
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3  บทความ
32. รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร อุทารพันธุ คณะวิทยาศาสตร 3  บทความ
33. รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร 3  บทความ
34. ศาสตราจารย ดร.พญ.สมจิตร จารุรัตนศิริกุล คณะแพทยศาสตร 3  บทความ
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธ์ิ  กุมารสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร 3  บทความ
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นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด

20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2558
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นกัวิจยัทีผ่ลงานตพีมิพไดรับการอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2558

1. ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1508  ครั้ง
2. รองศาสตราจารย นพ.ธีระ พิรัชวสิุทธ์ิ คณะแพทยศาสตร 440  ครั้ง
3. รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ พงษไพจติร คณะวทิยาศาสตร 278  ครั้ง
4. ศาสตราจารย ดร. นพ.วรีะศักด์ิ จงสูววิัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 244  ครั้ง
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 242  ครั้ง
6. ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล คณะวทิยาศาสตร 207  ครั้ง
7. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา คณะวทิยาศาสตร 204  ครั้ง
8. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวทิยาศาสตร 188  ครั้ง
9. รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป คณะอุตสาหกรรมเกษตร 178  ครั้ง

10. รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรชีนะ คณะเภสชัศาสตร 165  ครั้ง
11. รองศาสตราจารย ดร.สเุมธา สวุรรณบูรณ คณะวทิยาศาสตร 161  ครั้ง
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข คณะวทิยาศาสตร 152  ครั้ง
13. รองศาสตราจารย ดร.เจรญิ นาคะสรรค คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 144  ครั้ง
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนกุร ภูเรอืงรตัน คณะวทิยาศาสตร 144  ครั้ง
15. ศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสรฐิสรรพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 144  ครั้ง
16. Dr.Alan Geater คณะแพทยศาสตร 137  ครั้ง
17. ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั คณะวทิยาศาสตร 131  ครั้ง
18. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวทิยาศาสตร 125  ครั้ง
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชวง ภควตัชัย คณะวทิยาศาสตร 122  ครั้ง
20. รองศาสตราจารย ดร.สุภญิญา ติ๋วตระกูล คณะเภสชัศาสตร 120  ครั้ง
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นักวิจัยท่ีคนพบสิ่งใหม
หรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก (novel finding)

ประจําป 2558
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นกัวิจยัทีค่นพบสิง่ใหมหรือสิง่มชีีวิตใหมของโลก
(novel finding) ประจําป 2558

1. นักวิจัย ดร.กรอร วงษกําแหง
นักวิจัยรวม 1. ดร.จารวุฒัน นภตีะภฏั

2. รองศาสตราจารย ดร.ประวิทย โตวัฒนะ
3. ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธ์ิ

หนวยงาน สถาบนัทรพัยากรทะเลและชายฝง
ช่ือผลงาน กุงเตนอาจารยเสาวภา Paracorophium angsupanichae

และกุงเตนอาดัง Ceradocus adangensis

2. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักด์ิ เหลาดี
นักวิจัยรวม Prof. Dr.Hans Malicky
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช่ือผลงาน แมลงหนอนปลอกน้ําชนิดใหมชือ่ Rhyacophila suratthaniensis
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นักวิจัยท่ีผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ประจําป 2558
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นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจําป 2558

1. ช่ือผลงาน กรรมวธีิผลติกลาเชือ้น้ําสมสายชแูบบผงและผลติภณัฑท่ีได
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารวุรรณ มณีศรี
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10464

2. ช่ือผลงาน กรรมวธีิกระตุนการแตกหนอจากการตดิตาและการเจริญเติบโตของตายางพารา
ดวยสนามแมเหลก็ไฟฟา

ผูประดิษฐ ดร.ชดาภษัท สุดศิริ
ผูประดิษฐรวม 1. นายณัฐวฒัน จําปา

2. นายปนพงษ คงชนะ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10252

3. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการทําถุงเพาะชําจากใบออยและถุงเพาะชําท่ีไดจากวิธีนี้
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.สอาด รยิะจันทร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9940

4. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการผลิตผลติภณัฑขดัผิวจากใบออย และผลติภณัฑท่ีได
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.สอาด รยิะจันทร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9518

5. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการผลติผลิตภณัฑผงปรงุรสลาบ-น้ําตกท่ีมสีวนผสมกาบา
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย วลิาวณัย เจริญจริะตระกูล

2. ดร.อําไพทิพย สขุหอม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10694

6. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการผลติฟลกุโตโอลโิกแซคคาไรดโดยเอนไซมฟรกุโตซลิทรานสเฟอเรส จากหัวแกนตะวนั
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
ผูประดิษฐรวม นางสาวเพ็ญพิลาส ประกอบปราณ
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หนวยงาน บณัฑติวทิยาลยัสหวทิยาการผลติภณัฑเสรมิอาหารและอาหารสขุภาพ
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10463

7. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการผลติอาหารปลากัดวยัออน
ผูประดิษฐ นางอุทัยวรรณ โกวทิวที
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณี อิงคากุล
3. รองศาสตราจารย ดร.สาธิต โกวิทวที
4. นางพิศมัย สมสืบ
5. ดร.กฤษณา รุงเรอืงศักด์ิ-เทอรรสีสนั

หนวยงาน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9624

8. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการผลติแผนยางสําหรบัปรบัปรุงการบนัทึกภาพดวยแมกเนตกิเรโซแนนซ
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย นพ.ปราโมทย ทานอุทิศ

2. พญ.ธีรนนัท เลาหวริยิะกมล
3. อ.นัที อินา

หนวยงาน คณะการจดัการสิง่แวดลอม
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10263

9. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการผลิตโครงรางทางชวีภาพไคโตซานเคลอืบคอลลาเจน
และโครงรางท่ีไดจากกรรมวธีินี้

ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร. ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริัฐ มีเสน

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทพ.บัญชา สํารวจเบญจกุล
3. รองศาสตราจารย นพ.พุฒิพร พุทธวบิูลย

หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10468

10. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการสงัเคราะหผงวาเนเดียมไดออกไซดท่ีสามารถเปลีย่นสไีดเมือ่อุณหภูมเิปลีย่นแปลง
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.เล็ก สีคง
ผูประดิษฐรวม นางสาวพัชร ีเพ่ิมพูน
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9724
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11. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการเชือ่มโลหะในสถานะก่ึงของแขง็ภายใตแกสปกคลมุแนวเชือ่ม
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาศ เมืองจันทรบรุี
ผูประดิษฐรวม 1. นายอภิฤทธ์ิ เพชรขวัญ

2. นายอัษฎาวุธ แกวดี
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9439

12. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการเตรยีมกาวน้ําสําหรบังานไมและผลติภณัฑท่ีไดจากกรรมวธีินี้
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.สอาด รยิะจันทร
ผูประดิษฐรวม นางสาวดวงพร รยิาพันธ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10635

13. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการเตรยีมน้ํายางกําจัดโปรตนีจากน้ํายางสด
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒัน พิชญากร
ผูประดิษฐรวม 1. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9831

14. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการโพลิงแผนฟลมไฮโดรฟลอูอโรคารบอนใหมสีมบตัไิพอิโซอิเลก็ทรกิ
และไพโรอิเลก็ทรกิ

ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.นนัทกาญจน มรุศิต
ผูประดิษฐรวม นายพิศาล สุขวิสตูร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10463

15. ช่ือผลงาน กรรมวธีิผลติแผนหนงัเทียมจากยางธรรมชาตผิสมผงหนงัและแผนหนงัเทียมท่ีไดจากกรรมวธีินี้
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย อาซีซนั แกสมาน
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐิน ีโลหพัฒนานนท

2. นางสาวจฑุาภรณ สกัมาด
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10695
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16. ช่ือผลงาน กระบวนการผลตินาโนไฟเบอรจากสารละลายยางธรรมชาตอิิพอกไซด
ดวยเทคนคิอิเลก็โทรสปนนิง่

ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
ผูประดิษฐรวม นายกฤษฎา พัชรสทิธ์ิ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9722

17. ช่ือผลงาน กระบวนการผลติบวิทานอลจากน้าํตาลและกรดอินทรยีแบบหมกัซ้ําโดยใชเชือ้คลอสตริเดียม
ท่ีไมมกีารเจรญิตรงึรปูบนวสัดุรพูรนุ

ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป
ผูประดิษฐรวม นายสวาง ลอยอากาศ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10259

18. ช่ือผลงาน กระบวนการผลิตวัตถุดิบน้ํามนัพรอมตวัเรงปฏกิิรยิาเอนไซมไลเปสเพ่ือการผลติไบโอดีเซล
แบบขั้นตอนเดียว

ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป
ผูประดิษฐรวม นางสาวยาสม ีเลาหสกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10255

19. ช่ือผลงาน กระบวนการวลัคาไนซยางธรรมชาติชนิดแอมโมเนยีสงูดวยอุณหภมูิต่ํา โดยใชสารประกอบ
ท่ีมหีมูแอลดีไฮดเปนสารเชือ่มขวาง

ผูประดิษฐ ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี
ผูประดิษฐรวม ดร.วรศักด์ิ เพชรวโรทัย
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9440

20. ช่ือผลงาน กาแฟผงสําเรจ็รปูรางจืดและกรรมวธีิการผลติ
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10212
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21. ช่ือผลงาน ขนมจนีแปงหมกัจากกลาเชือ้แลคตกิและกรรมวิธีการผลติผลิตภณัฑดังกลาว
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรยีานชุ บวรเรอืงโรจน
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย วลิาวณัย เจริญจริะตระกูล

2. นางสาวชลธิชา เลีย่มดํา
3. นายณัฐพงษ บวรเรืองโรจน

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10260

22. ช่ือผลงาน คอนกรตีมวลเบาท่ีมสีวนผสมยางธรรมชาติอีพอกไซดและเศษอิฐดินเผา
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.ดนพุล ตันนโยภาส
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา

2. นายดวงเดน รกัษศรีทอง
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนูญ มาศนยิม

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10689

23. ช่ือผลงาน คอนกรตีมวลเบาผสมยางธรรมชาตอีิพอกไซด และกรรมวิธีการผลติ
ผูประดิษฐ นายดวงเดน รกัษศรีทอง
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ดนพุล ตันนโยภาส

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนูญ มาศนยิม
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9832

24. ช่ือผลงาน ชดุตรวจสอบสังกะสใีนดินและปุยภาคสนาม
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย อดุลย เท่ียงจรรยา

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10373

25. ช่ือผลงาน ชดุอุปกรณรองรบัสิง่ขบัถายจากทวารเทียม
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ
ผูประดิษฐรวม 1. นางสมพร วรรณวงศ

2. นายอับดุลอาซดี หนิมสุา
3. นางสาวจรุีรตัน แสงทอง
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4. รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ตนัรตันกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
6. ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี
7. รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒัน พิชญากร
8. นพ.คณุตม จารธุรรมโสภณ

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10257

26. ช่ือผลงาน ถุงรองรบัสิง่ขบัถายจากทวารเทียมท่ีผลติจากพอลิบวิทิลนีอะดิเพตโคเทเรฟทาเลต
สามารถยอยสลายไดทางชวีภาพและกรรมวธีิการผลติผลติภณัฑดังกลาว

ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ตนัรตันกุล
ผูประดิษฐรวม 1. นางสาวนนัทยา จนัทรสขุ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10858

27. ช่ือผลงาน น้ํายาเคลอืบผิวท่ีมสีมบตัไิมชอบน้ํายางพาราอยางย่ิงยวดและกรรมวธีิการผลติ
ผูประดิษฐ ดร.ฉลองรฐั แดงงาม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9967

28. ช่ือผลงาน ปุยชวีภาพแบคทีเรยีสังเคราะหแสงในรูปแบบของแขง็รวนและกรรมวธีิการผลิตดังกลาว
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ
ผูประดิษฐรวม 1. ดร.ธนวันต กันทา

2. นายโตมร นุนแกว
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10637

29. ช่ือผลงาน ผงแปงท่ีเปลีย่นสภาพเปนเมอืกเหนยีวเมือ่สัมผัสกับของเหลวสําหรบัยึดตดิผิวหนงั
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร. ภญ.ประภาพร บญุมี
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒัน พิชญากร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9517
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30. ช่ือผลงาน ระบบบําบดัน้ําเสียดวยเซลลเชือ้เพลงิจุลชีพ
ผูประดิษฐ ดร.ชลทิศา สุขเกษม
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9672

31. ช่ือผลงาน ระบบผลิตไบโอดีเซลดวยเครือ่งปฏกิรณทอผสมแบบสถิตขดเกลยีว
ผูประดิษฐ ดร.กฤช สมนึก
ผูประดิษฐรวม 1. นายณัฐพล สรอยสวุรรณ

2. นายวัชรินทร นิตยศิริ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10261

32. ช่ือผลงาน ระบบออพตคิอลโคฮีเรนทโทโมกราฟแบบโดเมนเวลาแบบท่ีมกีารปรบัปรงุคุณภาพของ
ภาพโครงสรางและความเรว็ในเวลาเดียวกัน

ผูประดิษฐ นายสาโรช ลีดํ่ารงวฒันกุล
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชตินนท บรูณชัย

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
3. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10941

33. ช่ือผลงาน วธีิการเตรียมตัวอยางขีเ้ลือ่ยจากไมยางพาราแปรรปูเพ่ือวิเคราะหปรมิาณโบรอน
ดวยวธีิการสกัดเย็น

ผูประดิษฐ นายสนุทร ขวญัออน
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10466

34. ช่ือผลงาน สารประกอบไตรเอโซลท่ีเปนตวัยับย้ังอะเซตลิโคลีนเอสเทอเรส
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลือลกัษณ ลอมลิม้
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉตัรชยั วฒันาภิรมยสกุล

2. นางสาววรลกัษณ เพชรรัตน
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10467
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35. ช่ือผลงาน สารผสมสําหรบัใชในการยับย้ังการเจรญิเตบิโตเชือ้กอโรคในชองปากท่ีประกอบดวย
สารสกัดมะหาดและคลอเฮกซดีิน

ผูประดิษฐ ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9519

36. ช่ือผลงาน สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมท่ีใชทางยาซึง่เตรยีมจากน้ํายางธรรมชาตโิปรตีนต่ํา
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒัน พิชญากร
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี

2. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
4. ศาสตราจารย ดร. ภญ.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10256

37. ช่ือผลงาน สารแขวนลอยของไทเทเนยีมไดออกไซดและกรรมวธีิการผลติ
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.เล็ก สีคง
ผูประดิษฐรวม 1. ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต

2. รองศาสตราจารย ดร.จนัทิมา ชัง่สิรพิร
3. นางสาวหทัยทิพย จติรเนยีม

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10687

38. ช่ือผลงาน สูตรตนเชื้อแบคทีเรยีผลิตกรดแลกติกในรูปแปงแผนแหง (dry sheet)
และกรรมวธีิการผลติดังกลาว

ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย วลิาวณัย เจริญจริะตระกูล
ผูประดิษฐรวม รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร คันธโชติ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10688

39. ช่ือผลงาน สตูรยางธรรมชาตผิสมทนน้ํามนัและตานแบคทีเรยีและกรรมวิธีการผลติ
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.สอาด รยิะจันทร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10211
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40. ช่ือผลงาน สตูรสวนผสมและกรรมวธีิการผลติเตานมเทียมชนดิซลิโิคน
ผูประดิษฐ นางสาวภารดี ปรชีาวิทยากุล
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9725

41. ช่ือผลงาน หุนจําลองเซลลสําหรบัการเรยีนการสอนแบบมเีสยีงบรรยาย
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุราพร วงศวัชรานนท
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย นพ. ทพ.สุรพงษ วงศวัชรานนท

2. นายนพัิฒน พลดวง
3. นายโกศล ภรูวิัฒนกุล
4. นายพิเชษฐ เจริญผล
5. นายมานพ นวลพลบั

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10693

42. ช่ือผลงาน องคประกอบทางเภสชักรรมสําหรบัลดจํานวนเชือ่กอโรคในแผลตดิเชือ้และสมานแผล
ท่ีมสีารสกัดจากเบญกานเีปนองคประกอบ

ผูประดิษฐ ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชยั
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร ชศูรี

2. รองศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ
3. นางสาวจฬุาลกัษณ โชคไพศาล

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10541

43. ช่ือผลงาน องคประกอบท่ีมสีวนผสมของสารสกัดมะหาดและเพชรสงัฆาตท่ีมฤีทธ์ิในการกระตุน
การเจรญิเตบิโตเซลลกระดูก

ผูประดิษฐ ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ.สมพิศ คินทรักษ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภก.จินดาพร ภรูพัิฒนาวงษ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทพญ.กนกวรรณ ปญญายงค

หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10686
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44. ช่ือผลงาน อุปกรณชวยจบัขวดยาและกรรมวิธีในการผลติ
ผูประดิษฐ นางนภาศิริ โชติแกว
ผูประดิษฐรวม 1. ดร.นิธินาถ แซตั้ง

2. ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10690

45. ช่ือผลงาน อุปกรณชวยเลง็ในการเจาะกระดูกใหไดแนวขนานแบบปรบัระยะได
(Adjustable parallel drill guide)

ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย นพ.วราห ยืนยงวิวฒัน
ผูประดิษฐรวม รองศาสตราจารย ดร. นพ.บุญสิน ตัง้ตระกูลวนิช
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี

46. ช่ือผลงาน อุปกรณตรวจวดัปรมิาณเคมไีฟฟา
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร

2. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 45492

47. ช่ือผลงาน อุปกรณตดิใบมีดผาตัดแบบสวมเขากับกลองสองผาตัดขอมือ
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
ผูประดิษฐรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพ.สุนทร วงษศิริ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10253

48. ช่ือผลงาน อุปกรณสําหรบัฉดีเมมเบรนเสนใยกลวง
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
ผูประดิษฐรวม นายชนะพันธ ลําลอง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10209
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49. ช่ือผลงาน เครือ่งวดัเนือ้ยางในน้าํยางดวยคลืน่ไมโครเวฟ
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัร อัยรกัษ
ผูประดิษฐรวม นายปติ สันหีม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9830

50. ช่ือผลงาน เครือ่งอัดรอนสําหรบัวสัดุผสม
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ รตันวไิล
ผูประดิษฐรวม 1. นายทวีศักด์ิ คงเรอืง

2. นายณัฐวุฒิ จิตตพงษ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10696

51. ช่ือผลงาน เครือ่งเลือ่ยไมยางพารา
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.วิริยะ ทองเรือง
ผูประดิษฐรวม 1. นายอดิเทพ สงรกัษา

2. นายนิต ิเพชรสุวรรณ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9990

52. ช่ือผลงาน เมด็เซรามกิเคลอืบไคโตซาน และกรรมวธีิการผลติ
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒัน พิชญากร

2. นายสัตยา หัตถิยา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9516

53. ช่ือผลงาน แผนกาววองไวตอการกดชนดิปราศจากตวัทําละลาย
ผูประดิษฐ ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา

2. รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒัน พิชญากร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9968
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54. ช่ือผลงาน แผนปารติเกิลสามชัน้จากกากใบชารวมกับชิน้ไมยางพาราและกรรมวิธีการผลติ
ผลติภณัฑดังกลาว

ผูประดิษฐ ดร.กันยา อัครอารยี
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.วรญั ูศรีเดช

2. นางสาวอาทิตยา กาญจนะ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9979

55. ช่ือผลงาน แผนแปะกระพุงแกมสําหรบัเลิกบุหรีท่ี่มนีอรทรปิไทลนีเปนสวนประกอบและเปคตนิเปน
สารกอฟลมยึดเกาะ และกรรมวิธีการผลติ

ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9941

56. ช่ือผลงาน แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซท่ีใชทางยาซึง่เตรยีมจากน้ํายางธรรมชาตโิปรตีนต่ํา
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.ภก.ววิัฒน พิชญากร
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี

2. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
4. ศาสตราจารย ดร. ภญ.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9438

57. ช่ือผลงาน แผนแปะแผลชนดิลางออกไดท่ีมีสวนประกอบจากวานหางจระเขและสารสกัดบวับก
และกรรมวธีิการผลติ

ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒัน พิชญากร
ผูประดิษฐรวม 1. ดร.ภาณุพงศ พุทธรกัษ

2. รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนัท
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10692

58. ช่ือผลงาน โดโรตเีสรมิใยอาหารจากรําขาวและกรรมวธีิการผลติ
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
ผูประดิษฐรวม 1. นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด

2. นางปารดิา จันทรสวาง
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10210
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัย
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย/นโยบาย/ชุมชน

ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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นกัวิจยัทีผ่ลงานวิจยันําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชย/นโยบาย/ชุมชน  ประจําป 2558

1. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร ววิัฒนปฐพี
นักวิจัยรวม นางสาวณัฏฐา เกิดสกุลดี
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน สตูรกอแพท่ีมสีวนผสมเปนเคอคูมนิในรปูแบบโซลดิดิสเพอรซนัและผลติภณัฑท่ีได

จากการเตรยีมโดยใชสตูรดังกลาว
หนวยงานท่ีนําไปใช บริษัทบางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จํากัด

2. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัทิรา พงษทิพยพาที
นักวิจัยรวม 1. ศาสตราจารย ดร.บญุเสรมิ วทิยชํานาญกุล

2. รองศาสตราจารย ดร.วฒันา วีรชาตยิานกูุล
3. รองศาสตราจารย ดร.สมลกัษณ อสุวพงษพัฒนา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พินจิ ทวธีรรมเสวี
5. นางสาวการิมะ ลาหบรุี

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช่ือผลงาน Riploid Penaeus monodon: Sex ratio and growth rate/กุงกุลาดํา 3n
หนวยงานท่ีนําไปใช บรษิัทโนเบิลฟูด จํากัด

3. นักวิจัย ผศ.ดร.วไิลรตัน ชวีะเศรษฐธรรม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน วธีิการตรวจหาปรมิาณสารกลุมไทยูแรมในน้าํยางและผลติภณัฑ
หนวยงานท่ีนําไปใช บริษัทหลินซิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด
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นักวิจัยท่ีไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน Keynote Speaker
ในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ ประจําป 2558

1. นักวิจัย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อารี วบิูลยพงศ
หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร
ช่ือผลงาน Sustainable Agriculture and Agribusiness
ช่ือการประชุม สัมมนาวิชาการ หัวขอ Sustainable Agriculture and Agribusiness
วันท่ีนําเสนอ 11 กรกฎาคม 2558
หนวยงานท่ีจัด University of Sumatera Utara, Indonesia

2. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรชีนะ
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Drug delivery to the lung: Opportunity for tuberculosis treatment
ช่ือการประชุม The 9th Joint seminar on Biomedical Sciences
วันท่ีนําเสนอ 4 พฤศจิกายน 2558
สถานท่ีจัด/ประเทศ International Convention Center, The Empress Hotel Chiang Mai, Thailand

3. นักวิจัย รองศาสตราจารย กําพล ประทีปชัยกูร
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน Application of using static mixer and ultrasonic in biodiesel production
ช่ือการประชุม International Conference on Power, Energy and Communication Systems,

IPECS 2015
วันท่ีนําเสนอ 24 สิงหาคม 2558
สถานท่ีจัด/ประเทศ Universiti Malaysia Perlis, Malaysia

4. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร. ทพ.ไชยรตัน เฉลิมรตันโรจน
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Simultaneously anterior tooth aligning and canine distalization using

ultra-light force mechanics
วันท่ีนําเสนอ 22 กันยายน 2558
สถานท่ีจัด/ประเทศ Bangkok International Trade&Exhibition Centre Bitec, Bangkok Thailand
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5. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนัท
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Preparation of -mangostin rich extract using green extraction concept
ช่ือการประชุม International Conference on Harnessing the sub-Himalayan Plant Diversity

for Human Welfare
วันท่ีนําเสนอ 11-13 มีนาคม 2558, Dibrugarh, India
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นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ

ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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นกัวิจยัทีไ่ดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดบัชาต/ินานาชาต ิประจําป 2558

1. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ศักยชนิ บุญถวิล
นักวิจัยรวม 1. Dr.Raymond James Ritchie

2. นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก
นกัศึกษา นางสาวธัญดา สอนศิลป
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน การเหนี่ยวนําไขปลานิลท่ีอยูในฮอรโมน 17-Methyltestosterone ดวยไฟฟา

ชัว่เวลาหนึง่
ช่ือรางวัล บทความวิจยัยอดเย่ียม (Best Paper) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ‘เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชาติ’
วันท่ี/สถานท่ี 11 กรกฎาคม 2015  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิวทิยาลยัเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะเทคโนโลยี วทิยาลยัเทคโนโลยีสยาม

2. นักวิจัย พญ.ปยนันท วังกุลางกูร
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Adipogenesis of human umbilical cord-derived  mesenchymal stem cells in

modified porous silk fibroin scaffolds
ช่ือรางวัล รางวัล Resident Paper ประเภท Basic Science รางวัลท่ี 1
ช่ือประชุม งานประชมุวชิาการราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ประจําป 2558
วันท่ี/สถานท่ี 23-27 สิงหาคม 2558  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล เวลิด กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย

3. นักวิจัย นพ.ฐิตภิัทร ถาวรพัฒนพงศ
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ

2. รองศาสตราจารย นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ
3. รองศาสตราจารย ดร. นพ.สุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยา

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน How accurate are clinical guicelines for diagnosis of lynch syndrome

compared with molecular testing and the prevalence of lynch syndrome
at Songklanagarind Hospital

ช่ือรางวัล รางวัล Resident Paper ประเภท Basic Science รางวัลท่ี 2
ช่ือประชุม งานประชมุวชิาการราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ประจําป 2558
วันท่ี/สถานท่ี 23-27 สิงหาคม 2558  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล เวลิด กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย
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4. นักวิจัย นางสาววชัร ีวรจัฉรยีกุล
นักวิจัยรวม รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา จนัทรพรหมมา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Chemical Constituents from Xylocarpus rumphii (Meliaceae)
ช่ือรางวัล The TEVA Award
ช่ือประชุม 63rd Annual Conference of GA
วันท่ี/สถานท่ี 23-27 สิงหาคม 2558, Budapest, Hungary
หนวยงานท่ีมอบรางวัล The Society for Medicinal Plant and Natural Product Research

5. นักวิจัย พญ.ปรญิญา ปรญิญาณัฏฐ
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร. นพ.สุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยา

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาวิตร ตัณฑนุช
3. รองศาสตราจารย พญ.ปยวรรณ เชียงไกรเวช
4. นายตาย บัณฑิศักด์ิ

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Digital camera image analysis of faeces in detection of cholestatic

jaundice in infants
ช่ือรางวัล รางวัล Resident Paper ประเภท Clinical Research รางวัลท่ี 1
ช่ือประชุม งานประชมุวชิาการราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ประจําป 2558
วันท่ี/สถานท่ี 23-27 สิงหาคม 2558  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล เวลิด กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย

6. นักวิจัย ดร.สุภญิญา ธนาพงษภิชาติ
นักวิจัยรวม รองศาสตราจารย ดร.นงเยาว สวางเจรญิ
นกัศึกษา นางสาวอรวรรยา จนัศรลีา
หนวยงาน คณะเทคนคิการแพทย
ช่ือผลงาน Genetic diversity of plasmodium vivax merozoite surface protein 3

(MSP3 and MSP3) gene in Southern Thailand
ช่ือรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Poster Presentation
ช่ือประชุม ประชมุวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี 31

‘Medicine Beyond the Boundaries’
วันท่ี/สถานท่ี 5 สงิหาคม 2558  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
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7. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.นงเยาว สวางเจรญิ
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภาพรรณ คงเย็น

2. ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
3. นางสาวณัฐากูล วุฒิภมูิ

นกัศึกษา นางสาวเครือวลัย หวนกง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Potential to use coptosepelta flavencens as an anti-gardial infections
ช่ือรางวัล Best Poster
ช่ือประชุม 15th Congress of the International Society for Ethnopharmacology
วันท่ี/สถานท่ี 5 พฤษภาคม 2015,  Al-Balqa’ Applied University, Jordan
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Society for Ethnopharmacology

8. นักวิจัย นพ.อรรถวทิ มงักรวงษ
นักวิจัยรวม พญ.อรวรรณ ชาญสันติ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Efficiency of biocellulose with blue nano silver compared with silver

sulfadiazine cream treatment for chronic diabetic ulcer
ช่ือรางวัล รางวัล Resident Paper ประเภท ประเภท Clinical Research รางวัลท่ี 3
ช่ือประชุม งานประชมุวชิาการราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ประจําป 2558
วันท่ี/สถานท่ี 23-27 สิงหาคม 2558  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล เวลิด กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย

10. นักวิจัย ดร.หาญศึก บุญเชิด
นักวิจัยรวม 1. Dr.Luitzen de Jong

2. Mr.Winfried Roseboom
3. Dr.Leo J. de Koning
4. Dr.Chris G. de Koster

หนวยงาน คณะเทคนคิการแพทย
ช่ือผลงาน A gas phase cleavage reaction of cross-linked peptides for topology

studies of macromolecular assemblies in complex mixtures
ช่ือรางวัล Outstanding Abstract Award
ช่ือประชุม 10th International Symposium of the Protein Society of Thailand
วันท่ี/สถานท่ี 15-17 กรกฎาคม 2558  Convention Center, Chulabhorn Research Institute,

Bangkok, Thailand
หนวยงานท่ีมอบรางวัล The Protein Society of Thailand
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11. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทพญ.เปรมทิพย ชลิดาพงศ
นกัศึกษา 1. นางสาวปานแกว ยักกะพันธ

2. นางสาววภิาว ีศรสีมโภชน
3. นางสาววรณุพร นิตธิรรมกูล
4. นางสาวสุจิรา พิชัยยุทธ
5. นางสาวประวรา เลิศนธิิ

หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Accuracy of brux checker device for diagnosis of sleep bruxism
ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลิศจากการประกวด IADR-SEA-Joseph Lister Award in

Oral Disease Prevention
ช่ือประชุม 29th Annual Scientific Meeting of the International Association for

Dental Research Southeast Asian Division
วันท่ี/สถานท่ี 14-15 สิงหาคม 2558  Discovery Kartika Plaza Hotel Bali, Indonesia
หนวยงานท่ีมอบรางวัล International Association for Dental Research

12. นักวิจัย ดร.อธิป สกุลเผือก
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Antioxidant activities of commercial remedies for woman in Thailand
ช่ือรางวัล Best Poster Award
ช่ือประชุม 1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention

and Therapy
วันท่ี/สถานท่ี 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558, Istanbul, Turkey

13. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาระ บํารุงศรี
นกัศึกษา นางสาวเตอืนจิต ศรีทองชวย
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Bat roles in pollination network in mixed fruit orchards, Southern Thailand
ช่ือรางวัล Best Oral Presentation
ช่ือประชุม The 3rd International Southeast Asia Bat Conference
วันท่ี/สถานท่ี 14-17 สิงหาคม 2558, Grand Margherita, Kuching Sarawak, Malaysia
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Universiti Malaysia Sarawak

14. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธ์ิ กุมารสิทธ์ิ
นกัศึกษา นางสาวนฟิารีดา เสมอภพ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Changes of neural signaling in the brain following palatable food

experience
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ช่ือรางวัล Outstanding Oral Presentation Award
ช่ือประชุม 113th TRF Seminar Series in Basic Research ‘From Basic Research to

Application’
วันท่ี/สถานท่ี 25 กันยายน 2015  คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) รวมกับ คณะวิทยาศาสตร

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

15. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาระ บํารุงศรี
นกัศึกษา นางสาวเตอืนจิต ศรีทองชวย
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Differential effects of forest proximity on fruit set of tropical tree crops

dependent on pollination guilds
ช่ือรางวัล The Madav Gadgil Prize for Best Student Oral Presentation
ช่ือประชุม 9th Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and

Conservation Asia-Pacific Chapter
วันท่ี/สถานท่ี 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558, Himawari Hotel Apartments, Phnom Penh,

Cambodia
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Association for Tropical Biology and Conservation Asia-Pacific Chapter

16. นักวิจัย ดร.พรสวรรค ดวงสวุรรณ
นักวิจัยรวม 1. นายมานพ นวลพลบั

2. นายโกศล ภรูวิัฒนกุล
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Epithelium para rubber models: an educational tool for 3D histological

learning resource
ช่ือรางวัล รางวลัรองศาสตราจารย นายแพทยนันทวนั พรหมผลนิ
ช่ือประชุม การประชุมกายวภิาคศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 38
วันท่ี/สถานท่ี 24-26 มิถุนายน 2558  โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส จังหวัดชลบุรี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมกายวภิาคศาสตรแหงประเทศไทย

17. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร. ภญ.ประภาพร บญุมี
นกัศึกษา นายกฤษฎา วุฒิกุล
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน Influences of surfactant mixtures, oil types and cosolvent amounts on

formation of nonionic microemulsions for using as pharmaceutical and
cosmetic carriers
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ช่ือรางวัล Best Poster Presentation
ช่ือประชุม Controlled Release & Drug Delivery Symposium 2015
วันท่ี/สถานท่ี 15-16 สิงหาคม 2015, Universiti Kebangsaan Malaysia, KL Campus,

Malaysia
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Universiti Kebangsaan Malaysia

18. นักวิจัย ดร.ขนิษฐา ศรนีวล
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย พญ.มาลัย วองชาญชัยเลิศ

2. นางสาวสมพร ศรีไตรรตันชยั
นกัศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ เอียดเพ็ชร

2. นายเขมรฐั วองนาวี
3. นายณัฐนนท เรืองศรี
4. นางสาววรศิรา สวสัด์ิอุไร

หนวยงาน คณะเทคนคิการแพทย
ช่ือผลงาน MiR-144 controls oxidative stress and associates with anemia severity

in thalassemia
ช่ือรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Oral Presentation
ช่ือประชุม ประชมุวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี 31

‘Medicine beyond the boundaries’
วันท่ี/สถานท่ี 6 สงิหาคม 2558  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

19. นักวิจัย ดร.ขนิษฐา ศรนีวล
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานงค นพรตัน

2. ผูชวยศาสตราจารย พญ.มาลัย วองชาญชัยเลิศ
หนวยงาน คณะเทคนคิการแพทย
ช่ือผลงาน MiR-155 is upregulated in -thalassemia/ HbE monocyte via targeting

BACH1
ช่ือรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Poster Presentation
ช่ือประชุม ประชมุวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี 31

‘Medicine beyond the boundaries’
วันท่ี/สถานท่ี 5 สงิหาคม 2558  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
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20. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล
นักวิจัยรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
นกัศึกษา นางสาวปารดีา มรรคาเขต
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน Simple quantitative analysis for phosphate in water by using webcam
ช่ือรางวัล Excellent Poster Award
ช่ือประชุม The 3rd Environment Asia International Conference on ‘Towards

International Collaboration for an Environmentally Sustainable World’
วันท่ี/สถานท่ี 19 มิถุนายน 2558, Montien Reverside Hotel, Bangkok, Thailand

21. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ จินดาบถ
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณน ไตรจนัทร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนวุัต สงสม
หนวยงาน คณะวทิยาการจดัการ
ช่ือผลงาน The evaluation of food security  of the three southern border provinces

household in Thailand
ช่ือรางวัล The IIER Excellent Paper Award
ช่ือประชุม The 36th The IIER International Conference
วันท่ี/สถานท่ี 12 กันยายน 2558, Bali, Indonesia
หนวยงานท่ีมอบรางวัล International Institute of Engineers and Researchers

22. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาระ บํารุงศรี
นกัศึกษา นางสาวเตอืนจิต ศรีทองชวย
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน The pollination network structure in mixed fruit orchards in

Southern Thailand
ช่ือรางวัล Outstanding Oral Presentation
ช่ือประชุม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งท่ี 16 (RGJ-Ph.D. Congress XVI)
วันท่ี/สถานท่ี 11-13 มิถุนายน 2558  โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท เมืองพัทยา

จงัหวดัชลบรุี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

23. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ชญานุช แสงวิเชยีร
นกัศึกษา นางสาวสายฤดี ดวงหวงั
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน Utilization of oil palm empty fruit bunch hydrolysate for ethanol production

by baker’s yeast and loog-page
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ช่ือรางวัล Best Paper Award
ช่ือประชุม the 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing

Countries and Emerging Economies
วันท่ี/สถานท่ี 28 พฤษภาคม 2558, Bangkok, Thailand

24. นักวิจัย ดร.แสงดาว วงคสาย
นกัศึกษา 1. นางสาวนพภสัสร วงศชู

2. นางสาวพรรณิภา สวุรรณ
3. นางสาวสภุารตัน พิใจดี

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน การบรูณาการขอมลูสารสนเทศภมูศิาสตรดานนโยบายและกฎหมายควบคุมการใช

ประโยชนท่ีดินภาครัฐ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองปาตอง อําเภอกระทู จงัหวัดภเูก็ต
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation
ช่ือประชุม การประชมุวชิาการนสิตินกัศึกษาภมูศิาสตรและภมูสิารสนเทศศาสตรแหงประเทศไทย

ครั้งท่ี 8
วันท่ี/สถานท่ี 25-26 ธันวาคม 2558  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย กรุงเทพฯ

25. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานงค นพรตัน
นกัศึกษา นางสาวเกศรา นติยบรูณ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน การระบุชนิดของแอลฟาธาลัสซีเมีย 2 ดวยวิธี Reverse Dot Blot Hybridization
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑติศึกษา ระดับดีเดน แบบโปสเตอร

ระดับปรญิญาโท กลุมวทิยาศาสตรสขุภาพ
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษาแหงชาติ ครัง้ท่ี 34
วันท่ี/สถานท่ี 27 มีนาคม 2558  อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัขอนแกน จังหวัดขอนแกน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน

26. นักวิจัย ดร.กรอร วงษกําแหง
นักวิจัยรวม ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธ์ิ
นกัศึกษา 1. นางสาวกชกร รัตนมา

2. นางสาวประภาศิร ิโกมะลานนท
หนวยงาน สถาบนัทรพัยากรทะเลและชายฝง
ช่ือผลงาน ความหลากชนดิของแกมมารดิแอมฟพอดในทะเลสาบสงขลาและรายงานครัง้แรกของ

Dodophotis digitata (K.H. Barnard, 1935)
ช่ือรางวัล รางวลัการนําเสนอแบบโปสเตอรดีเดน
ช่ือประชุม งานประชุมวิชาการอนุกรมวธิานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครัง้ท่ี 5
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วันท่ี/สถานท่ี 27 พฤษภาคม 2558  คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

27. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.จฑุามาส ศตสุข
นกัศึกษา นายอับดุลเลาะ ซาเมาะ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ความหลากชนดิและความสมัพันธระหวางชนดิของแมลงวนัขายาวทางทะเลสกุล

Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 (Diptera: Dolichopodidae)
จากคาบสมทุรไทย

ช่ือรางวัล รางวลันําเสนอปากเปลาดีเดน
ช่ือประชุม งานประชุมวิชาการอนุกรมวธิานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครัง้ท่ี 5
วันท่ี/สถานท่ี 25-27 พฤษภาคม 2558  คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

28. นักวิจัย นางสาวนุชรีย ชมเชย
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ลกัษณะเฉพาะทางแมเหลก็ของอนภุาคนาโนของเหลก็ออกไซดท่ีสงัเคราะหจาก

ผงโลหะเหลก็
ช่ือรางวัล รางวลัการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร กลุมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ช่ือประชุม การประชมุวชิาการวจิยัระดับชาตสิําหรบับคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการในสถาบนั

อุดมศึกษา ครั้งท่ี 7
วันท่ี/สถานท่ี 1-3 เมษายน 2558  ชาโต เดอ เขาใหญ โฮเต็ล แอนด รีสอรท

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

29. นักวิจัย นางสาวรตานา ยามาเจรญิ
นักวิจัยรวม 1. นางเบ็ญจนา ทองนุย

2. นายสมพงศ หุตะจูฑะ
3. นางสาววทิวาพร โสภณ
4. นางละออ อุไรรัตน

หนวยงาน สํานกัทรพัยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง อรรถกระวสีนุทร
ช่ือผลงาน สือ่การปฐมนเิทศออนไลนฉบบัการตนู

‘Library Orientation Online Comic Version’
ช่ือรางวัล รางวลัดีเดนจากการนําเสนอผลงานวชิาการโดยโปสเตอร

หัวขอ Libraries Enhancing User Experiences
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ช่ือประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 5 ‘กลยุทธการพัฒนาหองสมุด
สาํหรบัคนรุนใหม’

วันท่ี/สถานท่ี 5 กุมภาพันธ 2558  โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน

30. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.แกวตา แกวตาทิพย
นกัศึกษา นางสาวกัลยา พรสุขสมบูรณ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน อิทธิพลของเถาไมยางพาราตอสมบัติของโฟมแปงดิบ
ช่ือรางวัล รางวลัผลงานวิจยั ดานวทิยาศาสตรเคมแีละเภสชั ภาคบรรยาย ระดับดี
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 25 ประจําป 2558
วันท่ี/สถานท่ี 11 มิถุนายน 2558  หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง

จงัหวดัสงขลา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัทักษณิ

31. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย เสาวนีย กอวฒิุกุลรงัษี
นกัศึกษา 1. นางสาวอัญรัตน เกียรติเสรีกุล

2. นายวุฒิชัย ศรจีันทรทอง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน เศษพ้ืนยางท่ีนํามาใชใหมรวมกับยางอีพีดีและพอลเิอทิลนี
ช่ือรางวัล รางวลันําเสนอผลงานวจิยัดีเดน (ภาคบรรยาย)
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการ ‘มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ครัง้ท่ี 11’
วันท่ี/สถานท่ี 20-21 สิงหาคม 2558  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

32. นักวิจัย ดร.มทันชัย สุทธิพันธุ
นกัศึกษา นางสาวสุรรีัตน แซฟู
หนวยงาน คณะวทิยาการจดัการ
ช่ือผลงาน Corporate characteristics, sufficiency economy philosophy reporting,

and financial performance
ไดรับรางวัล รางวัลบทความวจิัยดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2558 ระดับชาติ

สาขาเศรษฐกิจพอเพียง รางวลัดีเย่ียม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร
วัน/สถานท่ี 1 เมษายน 2558 เนือ่งในวนัคลายวนัสถาปนาสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร

ครบรอบ 49 ป
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33. นักวิจัย ดร.มทันชัย สุทธิพันธุ
นกัศึกษา นางสาวลัทธวรรณ ประทุมศรี
หนวยงาน คณะวทิยาการจดัการ
ช่ือผลงาน Corporate governance and segment disclosure: Thai context
ไดรับรางวัล รางวัลบทความวิจัยดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา

(ปรญิญาโท) สาขาบรหิารธุรกิจ รางวลัดี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร
วัน/สถานท่ี 1 เมษายน 2558 เนือ่งในวนัคลายวนัสถาปนาสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร

ครบรอบ 49 ป
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เครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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เครือขายวิจัยดเีดน ประจําป 2558

เครอืขายวิจัยท่ีมผีลงานระดับดี
สถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงาน ระยะท่ี 2

ผูอํานวยการสถานวจิัย  รองศาสตราจารย กําพล ประทีปชัยกูร
คณะวศิวกรรมศาสตร

หนวยวจิยัความปลอดภยัทางอาหารและอาหารสขุภาพ
หัวหนาหนวยวจิัย  ดร.ณัฐวรรณ เสรมิวทิยวงศ

คณะวทิยาศาสตร

หนวยวิจยัเพ่ือสงเสริมการมีชวีติท่ีผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต ระยะท่ี 2
หัวหนาหนวยวิจยั  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญตา บาลทิพย

คณะพยาบาลศาสตร
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The BLUE Jacket 2015
รางวัลครูวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2558

ระดับอุดมศึกษา

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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The BLUE Jacket 2015

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร  ล่ิมบุตร
คณะวิทยาศาสตร

ครูวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2558 ระดับอุดมศึกษา
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อาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอนของคณะ
ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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อาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอนของคณะ
ประจําป 2558

1. ผูชวยศาสตราจารย พญ.กรณัฑรตัน  ปยนนัทจรัสศรี คณะแพทยศาสตร
2. รองศาสตราจารย ดร.บุษกร  พันธเมธาฤทธ์ิ คณะพยาบาลศาสตร
3. ดร.กรกมล  รุกขพันธ คณะเภสชัศาสตร
4. ดร.เกศรนิ  มณีนูน คณะการแพทยแผนไทย
5. อาจารยภาณุศ  อภิบาลเกียรตกุิล คณะนติิศาสตร
6. ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ  เปาะทอง คณะวทิยาศาสตร
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยรตัน  ศิริวงศไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8. ผูชวยศาสตราจารยสุนทร  ปยรัตนวงศ คณะวศิวกรรมศาสตร
9. อาจารยจริยภัทร  รัตโณภาส คณะเศรษฐศาสตร

10. ดร.สมพร  คุณวิชิต คณะวทิยาการจดัการ
11. อาจารยอาทิตยา  นิตยโชติ วทิยาลัยนานาชาติ
12. อาจารยพันธุพิพิธ  พิพิธพันธุ คณะรฐัศาสตร
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนดิา  เจียรกุลประเสริฐ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
14. อาจารยมูฮําหมัดสไูฮม ี ยานยา คณะวทิยาการสือ่สาร
15. ผูชวยศาสตราจารยอัญญนชิตา  รุงวชิานิวฒัน คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
16. อาจารยกิติศักด์ิ ณ พัทลุง คณะศึกษาศาสตร
17. อาจารยรัตติกาล  เรืองฤทธ์ิ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
18. อาจารยอภิรักษ  โพธิทัพพะ คณะศิลปกรรมศาสตร
19. ดร.จิราภรณ  เมืองประทับ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20. อาจารยอัสมา  ทรรศนะมีลาภ คณะศิลปกรรมศาสตรและวทิยาการจดัการ
21. อาจารยผกาแกว  พรหมศิริ คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ
22. อาจารยตรีชาต ิ เลาแกวหนู คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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อาจารยปจจุบันที่ไดรับการเสนอชื่อโดยนักศึกษา
ในฐานะที่เปนที่รัก ช่ืนชม และศรัทธา

ประจําป 2558

วันคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2016



72 | งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2016

อาจารยปจจุบันท่ีไดรับการเสนอช่ือโดยนักศึกษา
ในฐานะท่ีเปนท่ีรัก ช่ืนชม และศรัทธา

ประจําป 2558

1. ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวทิย  จิตตถิาวร คณะแพทยศาสตร
2. ดร.ศรสีดุา  วนาลีสนิ คณะพยาบาลศาสตร
3. รองศาสตราจารย ดร.โพยม  วงศภูวรกัษ คณะเภสชัศาสตร
4. อาจารย ดร.ทพญ.สมจินต  รัตนเสถียร คณะทันตแพทยศาสตร
5. ดร.เกศรนิ  มณีนูน คณะการแพทยแผนไทย
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณนะ  หนูหมืน่ คณะศิลปศาสตร
7. อาจารยธรรมรักษ  จติตะเสโน คณะนติิศาสตร
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  อดุลยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9. รองศาสตราจารยสธุา  วัฒนสทิธ์ิ คณะทรพัยากรธรรมชาติ

10. ดร.สกํุาพล  จงวไิลเกษม คณะเศรษฐศาสตร
11. ดร.อรมาศ  สุทธินุน คณะการจดัการสิง่แวดลอม
12. ดร.มรกต  แกวเพชร คณะวทิยาศาสตร
13. ดร.วิชัยรัตน  แกวเจือ คณะวศิวกรรมศาสตร
14. อาจารยวิญชยั  อุนอดิเรกกุล คณะวทิยาการจดัการ
15. อาจารยจติรพล  อินทรศิริสวัสด์ิ วทิยาลัยนานาชาติ
16. อาจารยไฟซอล  ดาโอะ คณะรฐัศาสตร
17. ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. ดร.อับดุลฮาดี  สะบูดิง วทิยาลยัอิสลามศึกษา
19. ผูชวยศาสตราจารยภรีกาญจน  ไคนุนนา คณะวทิยาการสือ่สาร
20. ดร.ณัฐินี  โมพันธุ คณะศึกษาศาสตร
21. อาจารยเจะยารีเยาะ  เจะโซะ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
22. อาจารยศิริชัย  พุมมาก คณะศิลปกรรมศาสตร
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภา  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24. อาจารยสิรเิกลา สังขพันธ คณะศิลปกรรมศาสตรและวทิยาการจดัการ
25. อาจารยก่ิงกนก  รัตนมณี คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ
26. อาจารยตรีชาต ิ เลาแกวหนู คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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อาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยศิษยเกา
ในฐานะที่เปนที่รัก ช่ืนชม และศรัทธา

ประจําป 2558

วันคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2016
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อาจารยท่ีไดรับการเสนอช่ือโดยศิษยเกา
ในฐานะท่ีเปนท่ีรัก ช่ืนชม และศรัทธา

ประจําป 2558

1. รองศาสตราจารย พญ.นฤมล  ภทัรกิจวานิช คณะแพทยศาสตร
2. ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา คณะพยาบาลศาสตร
3. รองศาสตราจารย ดร.โพยม  วงศภูวรกัษ คณะเภสชัศาสตร
4. ดร.เกศรนิ  มณีนูน คณะการแพทยแผนไทย
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุณฑลยี  ไวทยะวณิช คณะศิลปศาสตร
6. อาจารยมงคล  มาลยารม คณะนติิศาสตร
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  อดุลยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8. รองศาสตราจารยสรุพล  ชลดํารงคกุล คณะทรพัยากรธรรมชาติ
9. รองศาสตราจารย ดร.จันทิมา  ชั่งสริิพร คณะวศิวกรรมศาสตร

10. รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  เจริญจริะตระกูล คณะเศรษฐศาสตร
11. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา  โมกขกุล คณะวทิยาการจดัการ
12. ศ.ดร.รพีพรรณ  วทิิตสุวรรณกุล คณะวทิยาศาสตร
13. ดร.ธรรมรัตน  แกวมณี คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อะหมดั  ย่ีสุนทรง วทิยาลยัอิสลามศึกษา
15. อาจารยจรุงวทิย  บุญเพ่ิม คณะวทิยาการสือ่สาร
16. ผูชวยศาสตราจารยนฟิารดิ  ระเดนอาหมดั คณะศึกษาศาสตร
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อาจารยที่ไดรับรางวัลในฐานะอาจารยตัวอยาง
อาจารยดีเดนดานการเรียนการสอนจากหนวยงานภายนอก

ในป 2558

วันคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2016



76 | งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2016

อาจารยท่ีไดรับรางวัลในฐานะอาจารยตัวอยาง อาจารยดีเดน
ดานการเรียนการสอนจากหนวยงานภายนอก  ในป 2558

ดร.นงเยาว  เมืองดี
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารยดีเดนดานการเรยีนการสอนจากสํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)  จังหวัดสรุาษฎรธานี
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ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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ผูไดรับปริญญากิตตมิศักดิ์
ประจําป 2558

รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล
คณะวศิวกรรมศาสตร

ปรญิญาดุษฎบีัณฑิตกิตตมิศักด์ิ
University of Novi Sad   ประเทศเซอรเบีย

วันท่ี 29 มถุินายน 2558

นายมูฮํามัด  โรจนอุดมศาสตร
คณะแพทยศาสตร

ปรญิญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศักด์ิ   สาขาวิชาทัศนศิลป
มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา
วันท่ี 23 กันยายน 2558
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อาจารยตัวอยางและผลงานดีเดน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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อาจารยตัวอยางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2558

อาจารยตวัอยางดานการวิจัย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศาสตราจารย ดร.อมรรตัน  พงศดารา

คณะวทิยาศาสตร

อาจารยตวัอยางดานการวิจัย สาขามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุันทา  ยังวนิชเศรษฐ

คณะพยาบาลศาสตร

อาจารยตวัอยางดานการเรียนการสอน
ผูชวยศาสตราจารย พรพิมล  คีรรีัตน

คณะวทิยาศาสตร

อาจารยตวัอยางดานบริการวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดรณีุ  ผองสุวรรณ

คณะวทิยาศาสตร

อาจารยตวัอยางรุนใหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร  ลิม่บุตร

คณะวทิยาศาสตร
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ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2558
สาขาการวิจัย (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ช่ือผลงาน
จากจโีนมสูผลติภณัฑ

นักวิจัย
ศาสตราจารย ดร.อมรรตัน  พงศดารา

คณะวทิยาศาสตร

ช่ือผลงาน
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตเชือ้เพลิงชวีภาพท่ีย่ังยืนจากวสัดุเศษเหลอืทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม

นักวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2558
สาขาการแตงตํารา

ช่ือผลงาน
เซรามกิทางทันตกรรม

นักวิจัย
รองศาสตราจารย ดร. ทพ.บุญเลิศ กูเกียรตติระกูล

คณะทันตแพทยศาสตร

ช่ือผลงาน
การใชประโยชนจากวสัดุเศษเหลอื

นักวิจัย
ศาสตราจารย ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2558
สาขาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ช่ือผลงาน
โครงการโขนสงขลานครนิทร

นักวิจัย
ศูนยสงเสรมิศิลปวฒันธรรม
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อาจารยตัวอยางและผลงานดีเดนของคณะ
ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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อาจารยตัวอยางของคณะ
ประจําป 2558

ดานการเรียนการสอน

ผูชวยศาสตราจารยสุนทร  ปยรัตนวงศ
คณะวศิวกรรมศาสตร

นางสาวอัสมา  ทรรศนะมีลาภ
คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ
รองศาสตราจารยสธุา  วัฒนสทิธ์ิ

คณะทรพัยากรธรรมชาติ
รองศาสตราจารย ดร.บุษกร  พันธเมธาฤทธ์ิ

คณะพยาบาลศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยรตัน  ศิริวงศไพศาล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร  ประเสรฐิสงสกุล

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารย พญ.กรณัฑรตัน  ปยนนัทจรัสศรี

คณะแพทยศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  รุงตะวนัเรืองศรี

คณะการจดัการสิง่แวดลอม

ดานการวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  สหกะโร
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย ดร.ศุภศิลป  มณีรตัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  พิชญากร
คณะเภสชัศาสตร

ศาสตราจารย พญ.สมจิตร  จารรุัตนศิรกุิล
คณะแพทยศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ครรชิต  เชื้อขํา
คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ
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ดานการบริการวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยพยอม  รัตนมณี
คณะวศิวกรรมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงคเทพ  สธีุรวุฒิ
คณะเภสชัศาสตร

ดร.ฬุลิยา  ธีระธัญศิริกุล
คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ

ดร.สุรชาติ  เพชรแกว
คณะทรพัยากรธรรมชาติ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพมาส  ชณิวงศ
คณะพยาบาลศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุใจ  สวนไพโรจน
คณะศึกษาศาสตร

ดร.วรพงษ  อัศวเกศมณี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.สมพร  ชวยอารีย

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารย นพ.ธีรชิต  โชติสมัพันธเจริญ

คณะแพทยศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุพร  ปยรัตนวงศ

คณะศิลปศาสตร

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดร.อธิป  สกุลเผือก
คณะเภสชัศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยอังศุมา  อภิชาโต
คณะพยาบาลศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาต ิ วิสุทธิสมาจาร
คณะการจดัการสิง่แวดลอม
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อาจารยตัวอยางรุนใหมของคณะ
ประจําป 2558

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อโนมา  ธิติธรรมวงศ
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณณาณี  สัมภวะผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรศ  ซวนยุก
คณะทรพัยากรธรรมชาติ

ดร.เกษราภรณ  สุตตาพงค
คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ

ดร.ปรเมศวร  เหลือเทพ
คณะวศิวกรรมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ  ชาติพันธุ
คณะแพทยศาสตร
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ผลงานดีเดนของคณะ
ประจําป 2558

สาขาการประดิษฐ
ช่ือผลงาน  วคัซนีสําหรับปองกันโรคสเตรปโตคอคโคซสีท่ีมสีาเหตจุากแบคทีเรยี

Streptococcus agalactiae ในปลา
นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรศ   ซวนยุก

หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ช่ือผลงาน  สูตรตํารับยารักษาแผลติดเชือ้เรือ้รังจากสารสกัดปดูเบญกานี: การใชประโยชนทางการแพทย
นักวิจัย  ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย  และคณะ

หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร

ช่ือผลงาน  เครื่องแยกเนือ้ผลปาลมออกจากเมลด็ปาลม
นักวิจัย  ดร.นงเยาว  เมืองดี

หนวยงาน  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือผลงาน  ถุงบรรจชุนดิละลายน้ําไดสําหรบัน้าํมันหรอืผงปรงุรสท่ีสามารถบรโิภคได
นักวิจัย  ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล

หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ช่ือผลงาน  ปาลมน้ํามันพันธุทรัพย ม.อ.1
นักวิจัย  ศาสตราจารย ดร.ธีระ  เอกสมทราเมษฐ และคณะ

หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ช่ือผลงาน  การเพ่ิมมูลคาของแปงสาคูโดยการประยุกตใชทางเครื่องสําอาง
นักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร  บุญมี และคณะ

หนวยงาน  คณะเภสชัศาสตร

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ช่ือผลงาน  โครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไมยางพารา
กิจกรรมการจัดทําฐานขอมลูเพ่ือการสงเสรมิและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไมยางพารา

นักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.บัญชา  สมบูรณสุข
หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ช่ือผลงาน  ดอกไมแหงรุงอรุณ : พ้ืนท่ีการตอรองของแรงงานขามชาติและความสมัพันธกับเศรษฐกิจชานแดนไทย-พมา
นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ

หนวยงาน  คณะศิลปศาสตร

สาขาการแตงตํารา
ช่ือผลงาน  Seaweeds of Mu Ko Tha Lae Tai (SE Thailand) :Methodologies

and field guide to the dominant species
นักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา  ประเทพ

หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร

ช่ือผลงาน  English for Hospitality Services
นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย สุชาดา  ทิพยมนตรี
หนวยงาน  คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ

ช่ือผลงาน  การบรูณะฟนหนาดวยวัสดุเรซนิคอมโพสติ
นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ทพญ.สายใจ  ตัณฑนุช

หนวยงาน  คณะทันตแพทยศาสตร

ช่ือผลงาน  Matrix and Finite Element Analysis of Frame Structures with an Introduction
to the Micro-and Nano-Sized Frame Element Formulation

นักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ลิ่มกตัญู
หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร

ช่ือผลงาน  ผลติภณัฑกันแดด
นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณยู  สงเคราะห

หนวยงาน  คณะเภสชัศาสตร

สาขาการบริการวิชาการ
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ช่ือผลงาน  ปาลมน้ํามันเพ่ือคุณภาพชีวิตชมุชน ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
นักวิจัย  ดร.สุรชาติ  เพชรแกว

หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ช่ือผลงาน  โครงการจดัทําแผนหลักและแผนปฏบิัตกิารแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงพ้ืนท่ีจงัหวัดนราธิวาส
นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย พะยอม  รัตนมณี  และคณะ

หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร

ช่ือผลงาน  โครงการศึกษาทรัพยากรธรรมชาตแิละพัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
บนเกาะบุโหลนเลและบุโหลนดอน อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา จงัหวดัสตลู

นักวิจัย  นายย่ิงยศ  ลาภวงศ  และคณะ
หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร

สาขาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ช่ือผลงาน  แอปพลเิคชันคํานวณเวลาละหมาดพรอมระบุทิศกิบลตัดวยอุปกรณเคลือ่นท่ี

นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย เถกิง  วงศศิริโชติ
หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร
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บุคลากรดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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บุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2558

กลุมท่ี 1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ไดแก รองศาสตราจารย ดร.อดิศา  แซเตียว  คณะศิลปศาสตร

กลุมท่ี 2 ตําแหนงประเภทผูบรหิาร ระดับตน
ตําแหนงประเภทวชิาการ/วชิาชีพเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ
ตําแหนงประเภทท่ัวไป
ไดแก ผูชวยศาสตราจารย พญ.นลินี  โกวิทวนาวงษ  คณะแพทยศาสตร

กลุมท่ี 3 ตําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหนงประเภทท่ัวไป
ไดแก นางกัณฐมาศ  อโณทัยสุขวิเศษ  ตําแหนง ผูปฏิบัติงานพยาบาลชํานาญงาน  คณะแพทยศาสตร

กลุมท่ี 4 ตําแหนงลกูจางประจํา
ไดแก นายพลวัฒน  คงสม  ตําแหนง พนักงานหองปฏิบัติการ  คณะวิศวกรรมศาสตร

กลุมท่ี 5 พนกังานมหาวทิยาลัย ตําแหนงประเภทวชิาการ
ไดแก รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย  จงเช่ียวชํานาญ  คณะวศิวกรรมศาสตร

กลุมท่ี 6 พนกังานมหาวทิยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ/ตําแหนงประเภทท่ัวไป
ไดแก นายพรพจน  หนูทอง

ตําแหนง นกัวิทยาศาสตร  ศูนยเครื่องมือวทิยาศาสตร

กลุมท่ี 7 พนกังานเงินรายไดและพนกังานราชการ
ไดแก  นายกรวิชญ  ศรีสมบัติ

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร
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บุคลากรดีเดนของคณะ/หนวยงาน
ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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บุคลากรดีเดนของคณะ/หนวยงาน
ประจําป 2558

กลุมท่ี 1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสงู (รองศาสตราจารย) ตําแหนงประเภทวชิาการ ระดับเชีย่วชาญ
1 รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร  คันธโชติ คณะวทิยาศาสตร
2 รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3 รองศาสตราจารย อาซีซัน  แกสมาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 รองศาสตราจารย นพ.ธวัช  ชาญชญานนท คณะแพทยศาสตร
5 รองศาสตราจารย ดร.ทพ.ทรงชัย  ฐิตโสมกุล คณะทันตแพทยศาสตร
6 รองศาสตราจารย ดร.ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร คณะวศิวกรรมศาสตร
7 รองศาสตราจารย ดร.อยุทธ  นสิสภา คณะทรพัยากรธรรมชาติ
8 รองศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล  สขุบท คณะวทิยาการจดัการ

กลุมท่ี 2 ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภทวชิาการ/วิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ
และตําแหนงประเภทท่ัวไป

1 ผศ.นพ.ทพ.สุรพงษ  วงศวัชรานนท ผูชวยศาสตราจารย คณะทันตแพทยศาสตร
2 ผศ.ดร.วสันต  อติศัพท ผูชวยศาสตราจารย คณะศึกษาศาสตร
3 ผศ.ดร.พงศธร  อมรพิทักษสุข ผูชวยศาสตราจารย คณะวทิยาศาสตร
4 ผศ.ดร.วไิลรตัน  ชวีะเศรษฐธรรม ผูชวยศาสตราจารย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 นายนิยม  พรหมรัตน ชางเทคนิคชํานาญงานพิเศษ คณะวศิวกรรมศาสตร
6 ผศ.ดร.จารวุรรณ  มานะสรุการ ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร
7 ผศ.ดร.ชลลดา  เลาหวริิยานนท ผูชวยศาสตราจารย คณะศิลปศาสตร
8 นายธวัชชัย  ทองธรรมชาติ นกัวชิาการศึกษาชํานาญการ วทิยาลยัชมุชนสรุาษฎรธานี
9 นางสุธีรา  โกมลมาลัย พยาบาลชํานาญการ วิทยาเขตปตตานี

10 ดร.กัลยา  ดาราหะ อาจารย คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
11 นางกาญจนลักขณ  เพชรชนะ เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป สํานกังานอธิการบดี วข.สุราษฎรธานี

ชํานาญการพิเศษ
12 นายถาวร  ปานขาว บรรณารกัษชํานาญการ วิทยาเขตภูเก็ต
13 นางเกตุวดี  สิทธิชัย นกัแนะแนวการศึกษาและอาชพี สํานกังานอธิการบดี วข.หาดใหญ
14 นางสาววราภรณ  สภุเกษมวงศ นกัวชิาการพัสดุชํานาญการ คณะทรพัยากรธรรมชาติ
15 นางสาวพิกุล  แกวนอย เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไปชํานาญการ ศูนยสงเสรมิศิลปและวฒันธรรม

16 นางวิชญาพร  เฟองฟูขจร นกัวชิาการเงินและบญัชชีํานาญการ สํานกัวทิยบรกิาร
17 ผศ.จรญู  ตันสงูเนิน ผูชวยศาสตราจารย คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ
18 นายไพรัตน   จีรเสถียร นกัวชิาการเกษตรชํานาญการ สํานกัสงเสรมิและการศึกษาตอเนือ่ง
19 นางประกายมาส  บาหลัง เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไปชํานาญการ วิทยาเขตตรัง
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20 นางฉววีรรณ  มลวิัลย นกัวทิยาศาสตรชํานาญการพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
21 นายศุภโชค  สุขเกษม อาจารย คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ

กลุมท่ี 3 ตําแหนงประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภทท่ัวไป
1 นางพัจนา แกวทอง ผูปฏบิตัิงานทันตกรรมชํานาญงาน คณะทันตแพทยศาสตร
2 นายสมบัติ  นพจนสุภาพ ชางไฟฟาชํานาญงาน สํานกัวทิยบรกิาร
3 นางเพ็ญวดี  ยีจิ ผูปฏบิัตงิานบริหารชํานาญงาน คณะพยาบาลศาสตร
4 นางจรรยา  เพชรหวน ผูปฏบิัตงิานบริหารชํานาญงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
5 นางสนุันทา  ออนแกว ผูปฏบิัตงิานบริหารชํานาญงาน วิทยาเขตตรัง
6 นางสาวพรผุสดี  หลอตระกูล ผูปฎบิัตงิานบริหารชํานาญงาน สํานกังานอธิการบดี วข.หาดใหญ
7 นายนพพร  จันทรแปน ชางอิเลก็ทรอนกิสชํานาญงาน คณะศิลปศาสตร
8 นางสุจิต  เพ็ชรพญา ผูปฏบิัตงิานบริหารชํานาญงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 นางสาวอารมณ  ดวงสวุรรณ ผูปฏบิัตงิานหองสมดุชํานาญงาน สํานกัทรพัยากรการเรยีนรู

คุณหญงิหลงฯ

กลุมท่ี 4 ตําแหนงลกูจางประจํา
1 นางเพียงพิศ  ธรรมรัตน พนกังานชวยเหลอืคนไข ส2 คณะแพทยศาสตร
2 นายแขม  ลองนภา พนักงานหองปฏิบัตกิาร ส2 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 นายสมยศ  ชวยชาตรี ชางทําฟน ช1 คณะทันตแพทยศาสตร
4 นางจรนิทร  ชวยชําแนก พนักงานพิมพ ส2 วิทยาเขตปตตานี
5 นางสุนนัท  ดวงสุวรรณ พนักงานธุรการ ส3 คณะศิลปศาสตร
6 นายอนันต  อุไรรัตน ชางฝมือสนาม สํานกังานอธิการบดี วข.หาดใหญ
7 นางบําเพ็ญ  พันธมะโน พนกังานพัสดุ ส2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8 นายวิสิทธ์ิ  ออนแกว พนักงานขับรถยนต ส2 วิทยาเขตตรัง
9 นายไพโรจน  เจริญสุข พนักงานเก็บเอกสาร บ2 คณะทรพัยากรธรรมชาติ

10 นางเพียงจันทร  พชรรุงโรจน พนักงานธุรการ ส1 วิทยาเขตภูเก็ต

กลุมท่ี 5 พนกังานมหาวทิยาลัย ตําแหนงประเภทวชิาการ
1 ดร.ฉลองรฐั  แดงงาม อาจารย คณะวทิยาศาสตร
2 ผศ.ดร.สุรพงษ  ชาติพันธุ ผูชวยศาสตราจารย คณะแพทยศาสตร
3 ผศ.ดร.นเรศ  ซวนยุก ผูชวยศาสตราจารย คณะทรพัยากรธรรมชาติ
4 ผศ.ดร.เกษตรชัย  และหีม ผูชวยศาสตราจารย คณะศิลปศาสตร
5 ผศ.ดร.อโนมา  ธิติธรรมวงศ ผูชวยศาสตราจารย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 ผศ.ดร.ศิริพร  ประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย สถาบนัทรพัยากรทะเลและชายฝง
7 ดร.อธิป  สกุลเผือก อาจารย คณะเภสชัศาสตร
8 ผศ.ภรีกาญจน  ไคนุนนา ผูชวยศาสตราจารย คณะวทิยาการสือ่สาร
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9 นายมณฑล  ผลบุญ อาจารย คณะศึกษาศาสตร
10 ผศ.ดร.ครรชิต  เชื้อขํา ผูชวยศาสตราจารย คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ
11 ดร.ฬุลิยา  ธีระธัญศิริกุล อาจารย คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ
12 นายศิริชัย  พุมมาก อาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร
13 นางสาวศรัณยลิตา  โชติรัตน อาจารย คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
14 นางสาวนุชนร ี อัครชนยีากร อาจารย คณะทันตแพทยศาสตร
15 ผศ.ดร.ปณุณาณี  สมัภวะผล ผูชวยศาสตราจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลุมท่ี 6 พนกังานมหาวทิยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ/ตําแหนงประเภทท่ัวไป
1 นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน นกัวชิาการอุดมศึกษา คณะวทิยาศาสตร
2 นายอิทธิเดช  รัตนะ นกัวชิาการอุดมศึกษา คณะวทิยาการสือ่สาร
3 นายภัทธ  เอมวัฒน นกัวชิาการคอมพิวเตอร สํานกัวทิยบรกิาร
4 นางวัชรวรรณ  ผดุงพงษ นกัวิชาการเงินและบัญชี สถาบนัวฒันธรรมศึกษา

กัลยาณิวฒันา
5 นางกาญจนา เพ็ชรชํานาญ จําปา นกัวชิาการอุดมศึกษา วทิยาลยัชมุชนสรุาษฎรธานี
6 นายชินดิษฐ  สองนาม นกัวทิยาศาสตร คณะวศิวกรรมศาสตร
7 นางเครือมาส  แกวทอน นกัวชิาการอุดมศึกษา วิทยาเขตปตตานี
8 นายสุรเชษฐ  แกวกับทอง นกัวชิาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
9 นางสาวจรรยา  หีดแกว นกัวชิาการอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร

10 นายอนันต  ทองนวล นกัวชิาการคอมพิวเตอร วิทยาเขตตรัง
11 นางธิรดา  ยงสถิตศักด์ิ นกัวจิยั คณะการจดัการสิง่แวดลอม
12 นางสาวจุฑารตัน  อยูอําไพ นกัวชิการอุดมศึกษา สํานักงานอธิการบดี  วข.หาดใหญ
13 นางปารดิา  จันทรสวาง นกัวทิยาศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
14 นายเอกชัย  แทนสวุรรณ นกัวชิาการอุดมศึกษา สํานกังานอธิการบดี วข.สุราษฎรธานี
15 นางสาวสกัุญญา  มกุดามนต นกัวชิาการอุดมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร
16 นางสาวโสภดิา  ขี่ทอง นกัวชิาการอุดมศึกษา คณะทรพัยากรธรรมชาติ
17 นายสมศักด์ิ  บัวทิพย นกัวทิยาศาสตร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
18 นางวัชรี  ผัดผล นกัวชิาการอุดมศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
19 นางสาวปราณีต  ผดุงวงค นกัวชิาการอุดมศึกษา สํานกัทรพัยากรการเรยีนรู

คุณหญงิหลงฯ
20 นายสนัติ  เสน็หมาน นกัวชิาการอุดมศึกษา คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
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กลุมท่ี 7 พนกังานเงินรายไดและพนกังานราชการ
1 นายบญุญฤทธ์ิ  ดิษโสภา นกัวทิยาศาสตร คณะเภสชัศาสตร
2 นายภาษิต  เสกสรรค นกัวชิาการคอมพิวเตอร วิทยาเขตภูเก็ต
3 นางสาวนุสรา  แดงสุข เจาหนาท่ีหองสมดุ สํานกัวทิยบรกิาร
4 นางสาวพรทิพย  ลาแหละหมัน พนกังานชวยการพยาบาล คณะแพทยศาสตร
5 นายอาทิตย  ลองวิไล พนกังานบรหิารท่ัวไป คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
6 นายอุทัย  ทองบาง นกัวชิาการอุดมศึกษา คณะวทิยาศาสตร
7 นางสาวนิตตยา  ตรีสุวรรณ เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร
8 นายนพรัตน  อินอุทัย นกัวชิาการโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร
9 นายพิศิษฐ  เรืองนอย นกักิจการนกัศึกษา สํานักงานอธิการบดี  วข.หาดใหญ

10 นายเสนอ  ทองยอย คนสวน วิทยาเขตตรัง
11 นางสาวธีรนติย  ฉัว่สุวรรณแกว พนกังานธุรการ คณะทรพัยากรธรรมชาติ
12 นายจีระเดช  หรรษพลางกูร ชางเทคนคิ สํานกังานอธิการบดี วข.สุราษฎรธานี
13 นางวิรัช  ขันธสามล แมบาน คณะศิลปกรรมศาสตร
14 นางอาภรณ  อุไรกุล พนกังานประจําหองทดลอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
15 นางสาววรรณา  ใจดี ผูปฏิบตัิงานบรหิาร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผูที่สมควรไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ
ผูปฏิบัติราชการเปนเวลานาน

ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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ผูท่ีสมควรไดรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติคุณ
ผูปฏิบัติราชการเปนเวลานาน  ประจําป 2558

1. นางณัฐกมล  แสงแกว สํานักงานอธิการบดี
2. นางรัตติยา  เขียวแปน สํานักงานอธิการบดี
3. นางสาวธัญญลักษณ  ฤทธิรงค สํานักงานอธิการบดี
4. นางอภินันท  ปานเจี้ยง สํานักงานอธิการบดี
5. อาจารยศิริวฒัน  วาสิกศิริ สํานักงานอธิการบดี

(โครงการจดัตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร)
6. นางอําไพ  สุวรรณคม สํานักงานอธิการบดี
7. นายสายัณห  จันทขวัญ สํานักงานอธิการบดี
8. นายปรีชา  ศรีเฉลิม สํานักงานอธิการบดี
9. นายองอาจ  บุญลวน สํานักงานอธิการบดี

10. นางสาววันเพ็ญ  วทิยะสุนทร สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
11. นางแวฮัสนะห  อีบุ สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
12. นางเนาวรัตน  สอิด ศูนยคอมพิวเตอร
13. นางปรดีา  นาคสวาสด์ิ ศูนยคอมพิวเตอร
14. นางอารมณ  รัตนสุวรรณ สํานกัวจิยัและพัฒนา
15. นางสาวศิราณี  แซซั่น คณะวศิวกรรมศาสตร
16. ผูชวยศาสตราจารยกุสมุาลย  เฉลิมยานนท คณะวศิวกรรมศาสตร
17. อาจารยเกียรตศัิกด์ิ  วงษโสพนากุล คณะวศิวกรรมศาสตร
18. ผูชวยศาสตราจารยวิกลม  ธีรภาพขจรเดช คณะวศิวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารยคณดิถ  เจษฎพัฒนานนท คณะวศิวกรรมศาสตร
20. รองศาสตราจารยณัฎฐา  จนิดาเพ็ชร คณะวศิวกรรมศาสตร
21. ผูชวยศาสตราจารยสุระพล  เธียรมนตรี คณะวศิวกรรมศาสตร
22. อาจารยจีระภา  สุขแกว คณะวศิวกรรมศาสตร
23. นางประนอม  ภกัดีรุจรีัตน คณะวศิวกรรมศาสตร
24. ผูชวยศาสตราจารยสภุาพรรณ  ไชยประพัทธ คณะวศิวกรรมศาสตร
25. ผูชวยศาสตราจารยกุลชนาฐ  ประเสรฐิสิทธ์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร
26. รองศาสตราจารยชญานุช  แสงวิเชียร คณะวศิวกรรมศาสตร
27. รองศาสตราจารยผกามาศ  เจษฎพัฒนานนท คณะวศิวกรรมศาสตร
28. อาจารยวรพรต  ชูกําเนิด คณะวศิวกรรมศาสตร
29. อาจารยไพจิตร  กชกรจารุพงศ คณะวศิวกรรมศาสตร
30. นายอนุชา  รัตนะ คณะวศิวกรรมศาสตร
31. นายปยะวัชร  จูงศิริ คณะวศิวกรรมศาสตร
33. นางสาวเกสินี  พัฒนพิสุทธ์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร
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34. นางสาวพรพิมล  แสนสุข คณะวศิวกรรมศาสตร
35. นางสวุรรณี  วถีิเทพ คณะศึกษาศาสตร
36. อาจารยธเนศ  สุขมาตย คณะศึกษาศาสตร
37. นางดรุณี  ปุสวิโร คณะวทิยาศาสตร
38. นางอรอุมา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะวทิยาศาสตร
39. นายภูวัตนันทน  เบ็ญจพรกุลพงศ คณะวทิยาศาสตร
40. นางสาวปยากร  บุญยัง คณะวทิยาศาสตร
41. ผูชวยศาสตราจารยอุราพร  วงศวัชรานนท คณะวทิยาศาสตร
42. อาจารยวไิลลกัษณ  สุวะโซโน คณะวทิยาศาสตร
43. ผูชวยศาสตราจารยสาระ  บํารงุศรี คณะวทิยาศาสตร
44. นางกนกกาญจน  พงษสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร
45. รองศาสตราจารยอัญชนา  ประเทพ คณะวทิยาศาสตร
46. อาจารยนงเยาว  กิจเจริญนิรตุม คณะวทิยาศาสตร
47. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา  ปรชีาวีรกุล คณะวทิยาศาสตร
48. รองศาสตราจารยสาธิต  อินทจกัร คณะวทิยาศาสตร
49. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  วงศหิรัญเดชา คณะวทิยาศาสตร
50. ผูชวยศาสตราจารยภทัร  อัยรกัษ คณะวทิยาศาสตร
51. ผูชวยศาสตราจารยวริัช  ทวีปรดีา คณะวทิยาศาสตร
52. นายเจริญพงศ  ท้ิงแกวขาว คณะวทิยาศาสตร
53. นายจรูญ  เภามี คณะวทิยาศาสตร
54. นางบุญเรือน  พรหมทอง คณะวทิยาศาสตร
55. นายภิเษก  สุนสระบุตร คณะวทิยาศาสตร
56. นางสินีพร  เชียงสอน คณะแพทยศาสตร
57. นางศศินา  ทับทิมออน คณะแพทยศาสตร
58. นายสุคนธ  อุปกรณ คณะแพทยศาสตร
59. นางโรจนาพร  พงศาธิรัตน คณะแพทยศาสตร
60. นางพรทิพย  มณีรัตน คณะแพทยศาสตร
61. นายอัสอารี  สะหนิ คณะแพทยศาสตร
62. นางโสภิณ  แกวสลับศรี คณะแพทยศาสตร
63. นางกิจจา  ปานะบุตร คณะแพทยศาสตร
64. อาจารยภาสุร ี แสงศุภวานชิ คณะแพทยศาสตร
65. นางสาวอรวรรณ  สวุรรณรัตน คณะแพทยศาสตร
66. ผูชวยศาสตราจารยจตุรพร  แสงกูล คณะแพทยศาสตร
67. อาจารยนัที  อินา คณะแพทยศาสตร
68. นายสมคิด  ถาวรกิจ คณะแพทยศาสตร
69. รองศาสตราจารยสมเกียรต ิ สรรพวรีวงศ คณะแพทยศาสตร
70. อาจารยบุรภทัร  สังขทอง คณะแพทยศาสตร
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71. รองศาสตราจารยสุรศักด์ิ  สังขทัต ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร
72. นางทัศนีพร  สรอยสน คณะแพทยศาสตร
73. นางสาวดวงใจ  กอนใหม คณะแพทยศาสตร
74. นายมานิต  วงคไชย คณะแพทยศาสตร
75. ผูชวยศาสตราจารยสุนทร  วงษศิริ คณะแพทยศาสตร
76. อาจารยเทอดขวัญ  ปลูกวงษชื่น คณะแพทยศาสตร
77. ผูชวยศาสตราจารยสาธนา  บุณยพิพัฒน คณะแพทยศาสตร
78. รองศาสตราจารยภทัรพิมพ  สรรพวรีวงศ คณะแพทยศาสตร
79. นางวรัญญา  ศรีพิเชียร คณะแพทยศาสตร
80. นายอมร  อุไรรัตน คณะแพทยศาสตร
81. นายพงษศักด์ิ  สังขพงษ คณะแพทยศาสตร
82. นายสมศักด์ิ  นวลแกว คณะแพทยศาสตร
83. นายมนตรี  อัครวเินค คณะแพทยศาสตร
84. นางจิราวรรณ  บญุไทย โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
85. นางสาวชลฎา  ไชยศรีปาน โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
86. นางน้ําทิพย  แกววิชิต โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
87. นางจุไรรัตน  ไชยชนะ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
88. นางสาวสุนยี  เหมียนเอียด โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
89. นายธรรมนันท  เบญ็จพรกุลพงศ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
90. นางสาวภริมย  รกัษาศรี โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
91. นางประไพ  ศักด์ิศรี โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
92. นางสาวพนิตนาฏ  พรหมเกิด โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
93. นางสาวขัตติยา  คาเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
94. นางศรสีุดา  ขาวอินทร โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
95. นางหทัยรินทร  อินทระ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
96. นายศิริศักด์ิ  แกวฉิมพลี โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
97. นางมารีเยาะ  หวังอีน โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
98. นางสาวมัลลิกา  สนุทรวิภาต โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
99. นางฉวี  จริยา โรงพยาบาลสงขลานครนิทร

100. นางสุชานาฏ  มูสิการัตน โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
101. นางพิไลวรรณ  รอดทองออน โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
102. นางรัตนา  พิรุณ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
103. นางปภาวี  ทองจารึก โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
104. นางสาวเปรมจติต  เพ็ชรสุวรรณ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
105. นางราตรี  ประเสริฐทองสุก โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
106. นางวิมลลักษณ  พลายดวง โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
107. นางวัลภา  มีชัย โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
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108. นางสุภาพร  ชินวงษ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
109. นางสาวธัญญาภรณ  รกัเลศิ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
110. นางอรวรรณ  ถาวรจิต โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
111. นางอุไร  ไชยชนะ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
112. นางอรไท  ราชสุวรรณ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
113. นางปราณี  ปานแกว โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
114. นางสาวประไพพัชร  คงอภัย โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
115. นางสาววรรดี  รักอ่ิม โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
116. นางสุภาวดี  ชํานาญแทน โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
117. นางเกศราพร  ชื่นจิตตศิริ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
118. นางนงลักษณ  วองวิษณุพงศ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
119. นางวราภรณ  กาวไธสง โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
120. นางวิลาวัณย  พิชัยรัตน โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
121. นางวาสนา  อินทโร โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
122. นางศรวีภา  ธรณสุนทร โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
123. นางสาวคิราพร  เรอืงนุย โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
124. นางษมาวดี  รัตนพิมล โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
125. นางสงบ  สวางมณี โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
126. นางสาวอมร  เวชสิทธ์ิ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
127. นางจิระภา  ทองสมสี โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
128. นางสุคนธา  แกวชนะ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
129. นางสภุาวดี  เพชรสมทอง โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
130. นางสาวอังคณา  ขุนเพ็ชร โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
131. นางสุมลทิพย  พูลนิ่ม โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
132. นางลักษณา  มีทอง โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
133. นางรัตติกาล  ชูขันธ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
134. นางวิจิตร  ชูมาลี โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
135. นางธัญลักษณ  ณรงคกูล โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
136. นางสาวใหมมนูะ  สังขาว โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
137. นางอรวรา  สุทธิสังข โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
138. นายดุสิต  ศุภวัฒนาวงศ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
139. นางอมรรัตน  โสตถิฤทธ์ิ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
140. นางสาวจฑุามาศ  ศรีนอย โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
141. นางสาวกฤษพร  กิจวิบูลย โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
142. นางพรพรรณ  ไชยศิริ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
143. นางสาวศุภรตัน  เรืองสุวรรณ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
144. นางสาววรรณิศา  จอนสวุรรณ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
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145. นางประทีป  ทิมมณี โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
146. นางปาริดา  หมัดอุหมาด โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
147. นายนําโชค  แกวขุนจิตร โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
148. นายดนยั  สวุรรณนิมติร โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
149. นางกนกพร  หมาดเส็น โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
150. นางสาวอนงค  ไชยถาวร โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
151. นางภทัรพรรณ  แกวสามกูล โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
152. นางยินดี  ยอดสวิป โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
153. นายสุนทร  สุวรรณธนู โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
154. นางเดือนเพ็ญ  ศรีตะมา โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
155. นายเวช  จนัทณะวรรณ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร
156. ผูชวยศาสตราจารยอัญญนชิตา  รุงวชิานิวฒัน คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
157. อาจารยพะเยาว  ละกะเต็บ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
158. อาจารยดารานาถ  แตนสุย คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
159. ผูชวยศาสตราจารยนศิากร  ทองนอก คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
160. นายอภิชาติ  อรนพ คณะวทิยาการจดัการ
161. อาจารยพัลลภัช  เพ็ญจํารัส คณะวทิยาการจดัการ
162. อาจารยเยาวเรศ เลขะกุล  พรหมอินทร คณะวทิยาการจดัการ
163. นางศิริพร  พรหมพัฒน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
164. นางอาภรณ  เชื้อพราหมณ คณะทรพัยากรธรรมชาติ
165. อาจารยดวงกมล  เจริญกุล คณะทรพัยากรธรรมชาติ
166. อาจารยพรพิมล  เชือ้ดวงผุย คณะทรพัยากรธรรมชาติ
167. อาจารยอานนท  อุปบัลลังก คณะทรพัยากรธรรมชาติ
168. นางมาลี  เจตวิจิตร คณะทรพัยากรธรรมชาติ
169. นางจารี  ทองสกูล คณะทรพัยากรธรรมชาติ
170. นายกระจาย  ดวงกระจาง คณะทรพัยากรธรรมชาติ
171. นายอาสัน  บูสาเระ คณะทรพัยากรธรรมชาติ
172. นางนิวรรณ  แทนมณี คณะเภสชัศาสตร
173. ผูชวยศาสตราจารยฉตัรชยั  วัฒนาภิรมยสกุล คณะเภสชัศาสตร
174. รองศาสตราจารยจไุรทิพย  หวังสินทวีกุล คณะเภสชัศาสตร
175. รองศาสตราจารยประภาพร  บญุมี คณะเภสชัศาสตร
176. นายวัชรี  สุขวิไล คณะเภสชัศาสตร
177. นางธัณยกานต  แกวพิบูลย คณะพยาบาลศาสตร
178. นางสาวนสิกานต  ย่ีเซง คณะพยาบาลศาสตร
179. อาจารยพิสมัย  วัฒนสิทธ์ิ คณะพยาบาลศาสตร
180. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา  ชัชเวช คณะพยาบาลศาสตร
181. รองศาสตราจารยกิตติกร  นิลมานัต คณะพยาบาลศาสตร
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182. ผูชวยศาสตราจารยโขมพักตร   มณีวัต คณะพยาบาลศาสตร
183. อาจารยรัดใจ  เวชประสิทธ์ิ คณะพยาบาลศาสตร
184. นางวันทนีย  ประยูรชาติ คณะพยาบาลศาสตร
185. นายวิฑูร  ชูศรี คณะทันตแพทยศาสตร
186. ผูชวยศาสตราจารยดวงธิดา  ไพบูลยวรชาติ คณะทันตแพทยศาสตร
187. ผูชวยศาสตราจารยออยทิพย  ชาญการคา คณะทันตแพทยศาสตร
188. อาจารยอัจฉรา  วัฒนาภา คณะทันตแพทยศาสตร
189. นางสมจิตร  กองอินทร คณะทันตแพทยศาสตร
190. นายประวิง  จีนลิบ คณะทันตแพทยศาสตร
191. นางอรสา  ชอบอารมณ โรงพยาบาลทันตกรรม
192. นางอรนิตย  โรจนกิจ โรงพยาบาลทันตกรรม
193. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  ภกัดีฉนวน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
194. ผูชวยศาสตราจารยเทว ีทองแดง คารรลิา คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
195. ผูชวยศาสตราจารยลักษณา  ไชยมงคล คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
196. อาจารยเก้ือ  ฤทธิบูรณ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
197. ผูชวยศาสตราจารยพวงทิพย  แกวทับทิม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
198. ผูชวยศาสตราจารยพายัพ  มาศนิยม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
199. ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศิรนิุพงศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
200. อาจารยจรีพร  เรืองศรี คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
201. ผูชวยศาสตราจารยภัททิรา  พงษทิพยพาที คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
202. อาจารยศิวิภา  พฤฒิคณี คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
203. นางสาวนริมล  สไุลมาน บณัฑติวิทยาลยั
204. นางสาวดรรชนี  สองประสม ศูนยเครือ่งมอืวิทยาศาสตร
205. รองศาสตราจารยอิบรอฮีม  ณรงครักษาเขต วทิยาลยัอิสลามศึกษา
206. อาจารยสุมัธยา  ธรรมจักร คณะการบรกิารและการทองเท่ียว
207. ผูชวยศาสตราจารยสกัุญญา  เถรวอง วิทยาเขตตรัง
208. อาจารยเสาวณีย  บางโรย วิทยาเขตตรัง
209. อาจารยศุภโชค  สขุเกษม วิทยาเขตตรัง
210. นางสินนีาถ  บุญพรหมสุข วิทยาเขตตรัง
211. นางบุปผา  จองปญญาเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
212. รองศาสตราจารยวิโรจน  ยูรวงศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
213. ผูชวยศาสตราจารยเสาวคนธ  วฒันจันทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
214. ผูชวยศาสตราจารยจกัรี  ทองเรือง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
215. อาจารยวรพงษ  อัศวเกศมณี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
216. ผูชวยศาสตราจารยชนิษฎา  ชูสุข คณะการจดัการสิง่แวดลอม
217. อาจารยกานดา  จันทรแยม คณะศิลปศาสตร
218. นางสาวเขมณัฏฐ  มาศววิัฒน คณะศิลปศาสตร
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219. นายวัฒนา  ศรัทธาวรีะกุล คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
220. อาจารยภทรธร  เอ้ือกฤดาธิการ คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
221. นางสุดา  พันธุสะ สํานกัทรพัยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง

อรรถกระวสีนุทร*
222. นางภารดี  แทนทอง สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตภเูก็ต
223. นายสุธรรม  สิทธิชัย สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตภเูก็ต
224. นายอํามร  บญุจันทรเพชร สํานกัสงเสรมิและการศึกษาตอเนือ่ง
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รางวัลนักศึกษาตัวอยาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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รางวัลนกัศกึษาตวัอยาง
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  ประจําป 2558

วิทยาเขตหาดใหญ
นายราชันย  ชูชาติ
คณะเศรษฐศาสตร

วิทยาเขตตรัง
นายพีรณัฐ  ชางทองเครือ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

วิทยาเขตปตตานี
นายวันชนะ  วารี
คณะรฐัศาสตร

วิทยาเขตสุราษฎรธานี
นางสาวธัญมาศ  พิณราช

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาเขตภูเก็ต
นางสาวณัฐญา  ไชยเจริญทรัพย

คณะวเิทศศึกษา
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รางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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รางวัลคณุภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2558

รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
คณะวทิยาศาสตร

ไดรบัรางวัลแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานบริหารจดัการ
เรื่อง  กระบวนการพัฒนาระบบงานตามแนวทางของเกณฑ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร
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ภาคผนวก

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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เครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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เครือขายวิจัยดเีดน ประจําป 2558

เครอืขายวิจัยท่ีมผีลงานระดับดี

ชื่อสถานวิจัย
สถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงาน ระยะท่ี 2
Energy Technology Research Center (ETRC)

ชื่อผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.กําพล  ประทีปชยักูร  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร
E: mail gumpon.p@psu.ac.th
Website http://etrc.me.psu.ac.th

ทิศทางการวิจัย 5  ป
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศซึ่งจะเนนงานวิจัยดานพลังงานทดแทน ซึ่งเปน

หัวใจหลักในการแกปญหาวกิฤตพลังงาน โดยทิศทางงานวิจัยดานพลังงานทดแทนนีจ้ะเนนความเชี่ยวชาญของนักวิจยัของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทรท่ีสัง่สมมากวา 30 ป และเปนทิศทางท่ีเปนท่ีตองการของประเทศ โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี้

1. กาซชีวภาพ พลังงานจากน้ําเสียโรงงานน้ํายางขน จากมูลสัตว ขยะมูลฝอย และพืชพลังงาน  การทําความ
สะอาดกาซชวีภาพ

2. ไบโอดีเซล ระบบผลิตเมทิลเอสเตอรแบบตอเนื่อง ระบบผลิตและควบคุมการผลิตไบโอดีเซล ไบโอดีเซลจาก
น้ํามนัเมล็ดยาง การทดสอบการใชน้ํามันดีเซลผสมน้ํามนัปาลมชนดิตางๆ ในเครือ่งยนต

3. เทคโนโลยีอบแหง เนนกลุมงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแหงยางพาราและผลิตภัณฑ เพ่ือพัฒนาการะบวนการอบแหงดวยเทคนคิตาง ๆ  อาทิเชน
การพัฒนาแบบจําลองทํานายการไหลของของไหลในหองอบ/รมควันยางแผน  การอบแหงยางแผนผ่ึงแหง  การอบแหง
ยางแทงและการอบแหงไมยางพารา การศึกษากระบวนการผลิตยางผงเพ่ือใชลดตนทุนในอุตสาหกรรมยาง และรวมไป
ถึงการศึกษาการอบแหงดวยเทคนิคพลังงานความรอนรวมหลายแหลงพลังงาน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานจาก
ชีวมวล พลังงานจากกาซชีวภาพ และการใชสารกักเก็บความรอน  ในสวนท่ีเก่ียวของกับการอบแหงปาลมน้ํามันจะใช
เทคโนโลยีการอบแหงเพ่ือการปรับปรุงการประสิทธิภาพการสกัดน้ํามันดิบจากผลปาลมน้ํามัน และในสวนสุดทายที่เก่ียว
ของกับเทคโนโลยีการอบแหงคือ การอบแหงผลผลิตทางการเกษตรคือขาว โดยสนใจการพัฒนากระบวนการอบแหงขาว
และผลติภณัฑจากขาว โดยเฉพาะขาวทองงถ่ินตางๆ ท่ีมผีลผลิตนอยแตสามารถพัฒนาเปนผลติภณัฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา

4. เทคโนโลยีการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหมไมยางพารา การเผาไหมไขจากไบโอดีเซล การเผาไหม
เสนใยและทะลายปาลม การเผาไหมกาซชวีภาพ

5. พลังงานลม วิเคราะหศักยภาพของพลังงานลมในเขตภาคใตท้ังบนบกและชายฝงทะเล พัฒนาระบบกังหันลม
ความเร็วต่ําและขนาดเล็ก  พัฒนา generator แบบ axial-flux
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ชื่อหนวยวิจัย
หนวยวจิยัความปลอดภยัทางอาหารและอาหารสขุภาพ
Food Safety and Healthy Research Unit

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.ณัฐวรรณ  เสรมิวทิยวงศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร

ทิศทางการวิจัย
หนวยวจิัยความปลอดภยัทางอาหารและอาหารสขุภาพ เปนหนวยวจิัยท่ีมุงเนนการพัฒนางานวิจยั/นวัตกรรมใหม

เพ่ือการจัดการปญหาอันเกิดจากเชื้อจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารท่ีสงผลตอสุขอนามัยประชาชาติ และเศรษฐกิจของ
ชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  โดยงานวิจัยจะเปนการบูรณาการองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชา ไดแก
จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ แพทยศาสตร  โดยมุงเนนการประยุกตใชความรูดานจุลชีววิทยา โดยเนนไปที่การศึกษา
เชื้อแบคทีเรียสายพันธุท่ีพบปนเปอนในอาหาร เชน อาหารทะเล เนือ้สัตวตางๆ คุณลักษณะของเชื้อเหลานีท่ี้สามารถทําให
เกิดโรคติดเชื้อในคนได รวมถึงชนิด คุณลักษณะของเชื้อและการควบคุมเชื้อท่ีกอโรคในสัตวเศรษฐกิจ เชน ปลา และกุง
โดยมทิีศทางการวจิยัและแนวทางการศึกษาดังนี้

1) การตรวจหาเชือ้ และ/หรือ ปรมิาณเชื้อในอาหาร
2) การหาวธีิท่ีรวดเรว็และแมนยําในการใชบงชีเ้ชือ้ และการศึกษาลักษณะของเชือ้โดยใชวิธีทางอณูชวีวทิยา
3) การศึกษาเชื้อกอโรคในปลาและกุงท่ีอาจปนเปอนและกอโรคในคน เพ่ือเปนการหาแหลงอาหารท่ีดีและมคีวาม

ปลอดภยัแกผูบรโิภค
4) การควบคุมและกําจดัเชือ้โดยใชวธีิทางชวีภาพ
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ชื่อหนวยวิจัย
หนวยวจิยัเพ่ือสงเสรมิการมชีวีติท่ีผสมผสานลงตวัของคนไทยในภาคใต
The Research Unit in Enhancing Harmony in Life of Southern Thai People

หัวหนาหนวยวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญตา บาลทิพย
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

ทิศทางการวิจัย
1. พัฒนาเครือ่งมอืวดั “การมีชวีติท่ีผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต”
2. พัฒนาและตอยอดองคความรู และแนวทางการสงเสริมการมชีวีิตท่ีผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
3. พัฒนาโปรแกรมและทดสอบโปรแกรมการสงเสรมิการมชีวีติท่ีผสมผสานลงตวัของคนไทยในภาคใต
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แนวปฏิบัติท่ีดี (AIMS)
ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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แนวปฏิบัติที่ดี (AIMS) ประจําป 2558

1. แนวปฏิบัติท่ีดี
กระบวนการพัฒนาระบบงานตามแนวทางของเกณฑ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร

2. โครงการ/กิจกรรมดาน
  ดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ
  ดานงานวิจัย
  ดานบริการวิชาการ
  ดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม
  ดานบรหิารจัดการ

3. หนวยงาน
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

4. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices)
1) คณบดี และทีมบรหิารคณะวทิยาศาสตร
2) คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตร
3) หัวหนาหนวยงานในสํานกังานบรหิารคณะวทิยาศาสตร
4) หนวยประกันคุณภาพการศึกษา

5. การประเมินปญหา/ความเสี่ยง (Assessment)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เริ่มดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยฯ มาตั้งแตป 2543 โดยรับการประเมินคุณภาพภายในทุกป และประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ป
ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก ของคณะฯ อยูในระดับดี - ดีมาก เมื่อพิจารณาจาก
การประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประเมินแตละป พบวาการรายงานผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินของ สกอ. ยังไมสามารถแสดงความเปนตัวตนหรืออัตลักษณของคณะวิทยาศาสตรไดชัดเจน
รวมถึงแนวทางในการประเมินท่ีใชมาตรวัดเดียวกันท้ังหมด ทําใหคณะฯ ตองหาเครือ่งมือหรอืเกณฑคุณภาพระบบใหมท่ีจะ
ชวยยกระดับคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางกาวกระโดด ดังนั้นเมื่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดโครงการนํารองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยใชเกณฑ
EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปน
เลิศ” (EdPEx200)   ในป 2553 โดยเปดโอกาสใหคณะวิชาท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการฯ  เพ่ือเตรียมความพรอม
ใหกับบุคลากร คณะฯ จึงจัดโครงการอบรมเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ใหกับ
บุคลากรท้ังในระดับภาควิชาและหนวยงานเปนระยะเวลา 2 ป (2554-2555) โดยมุงเนนใหบุคลากรมีความเขาใจใน
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ และนําเกณฑมาใชในการวิเคราะหระบบงาน รวมถึงใชเปนโอกาสในการทบทวนแผน
กลยุทธของคณะฯ ป 2557-2561 ดวย
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หลังจากท่ีไดมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรแลว ทุกหนวยงานนําความรูเรื่อง TQA มาปรับใชในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบงาน ผลจากการเขียน SIPOC ของกระบวนการหลัก ทําใหผูปฏิบัติมีมุมมองเชิงระบบ ตระหนัก และ
คํานึงถึงการสงมอบคุณคาใหกับลูกคามากขึ้น เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานวาดวยกระบวนการพัฒนาขางตนนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพท่ีดีขึ้นหรือไม คณะวิทยาศาสตรจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx โดยเชิญ
วิทยากรซึ่งเปน TQA Assessor มาสอนและใหคําแนะนําในปงบประมาณ 2557 สงผลใหคณะวิทยาศาสตรไดเขียน
รายงานเพ่ือสมัครเขารวมโครงการ EdPEx200 ครั้งท่ี 2 (2554-2558) และไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 3 ของ
หนวยงาน/สถาบนั ท่ีไดเขารวมโครงการดังกลาว

6. เปาหมาย/วัตถุประสงคของโครงการ
เพ่ือพัฒนาระบบงานตามแนวทางของเกณฑ EdPEx

7. วิธีการแกไข ปรับปรุง ออกแบบกระบวนการ (Intervention)
7.1 วิธีการ Approach และ Deploy

คณะวิทยาศาสตรวางแผนและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบงานตามแนวทางของเกณฑ EdPEx ตามขั้นตอน
ในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1  การวางแผน (Approach) และการดําเนินงาน (Deploy)

      ปงบประมาณ
        การดําเนินการ (Deploy)

2555 2556 2557 2558

1. การใหความรูเรือ่งเกณฑ 1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา  
TQA องคกรตามแนวทางเกณฑรางวลัคุณภาพแหงชาติ

(TQA)” รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
ทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และ
คณะเภสชัศาสตร

2. แบงกลุมผูรบัผิดชอบในการเขยีนรายงานผลการ 
ดําเนนิงานตามเกณฑ TQA โดยฝกตอบเกณฑ
ในระดับ multiple ท้ังในระดับคณะและระดับ
ภาควชิา

3. สงผูบริหารและหัวหนาหนวยงาน เขารวมอบรม 
หลักสูตร TQA-Criteria ของสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แหงชาติ

2. การนําเกณฑ TQA มาใชใน 1. คณบดีและทีมบริหารเขียนโครงรางองคกร (OP)  
การพัฒนาระบบงานภายใน และสรุประบบงาน (Work System) ของคณะฯ

โดยแบงกระบวนการทํางานหลักเปน 6 MP
(Management Process, 4 CP (Core Process)
และ 11 SP (Support Process) พรอมกําหนด

การวางแผน
(Approach)
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ตารางท่ี 1  (ตอ)

      ปงบประมาณ
        การดําเนินการ (Deploy)

2555 2556 2557 2558

เจาของกระบวนการ Process Owner ทุก
กระบวนการ    (ตัวอยางตามเอกสารแนบ 1)

2. Process Owner ดําเนินการ  
2.1 สรุปกระบวนการยอย (Sub-Process)

และเขียนตารางการวิเคราะห SIPOC
(Stakeholder, Input, Process, Output,
Customer) โดยจัดทําเปนตาราง matrix
3 ชั้น (SIPOC-Requirement/Specification
-KPIs)  (ตัวอยางตามเอกสารแนบ 2-4)

2.2 สรุปเปนมุมมอง 6 มิติ (ดานการเงิน
(Financial & Marketting), ดานผูรับ
บรกิารและผูมสีวนไดสวนเสีย (Custormer
& Stakeholder), ดานสินคาและบริการ
(Output & Service), ดานกระบวนการ
ทํางาน (Key Process), ดานบุคลากร
(HR Process และดานการนําองคกร
(Leadership Process) ของทุกกระบวนการ
เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค (Objective) และ
ตัววัด (KPIs) ของกระบวนการ (ตัวอยาง
ตามเอกสารแนบ 5)

2.3 วิเคราะห SWOT โดยใชตาราง TOWS
Matrix เพ่ือคนหากลยุทธของแตละ
วัตถุประสงคในขอ 2.2

3. คณบดีและทีมบรหิาร ทบทวนโครงรางองคกร 
โดยใชขอมูลจาก ขอ 2 ประกอบการทบทวน

4. หนวยงานปรบัปรงุกระบวนการงานหลกั  
(ตัวอยางการปรับปรุง แสดงดังตารางท่ี 2)

3. การเรยีนรูและใชเกณฑ 1. แตงตัง้คณะทํางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ 
EdPEx EdPEx ในระดับคณะ (คณบดี ทีมบริหาร

หัวหนาหนวยงาน ตวัแทนบคุลากรสายวชิาการ
และสายสนบัสนนุจากภาควชิา/หนวยงาน)
โดยแบงการรบัผิดชอบรายหมวด

การวางแผน
(Approach)
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ตารางท่ี 1  (ตอ)

      ปงบประมาณ
        การดําเนินการ (Deploy)

2555 2556 2557 2558

2. จดัโครงการ “เกณฑคุณภาพการศึกษาสูความ 
เปนเลิศ (EdPEx)” ใหกับคณะทํางาน โดยเนน
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควบคู
ไปกับการปรับปรุงพัฒนาระบบงานในระดับคณะ

3. จดักิจกรรมฝกเขียนรายงานโดยการใชตาราง 
ADLI ใหกับหัวหนาภาควชิาและผูบรหิาร
ภาควิชา เพ่ือนําขอมลูจากการตอบคําถามใน
เกณฑ EdPEx ระดับภาควิชา มาปรับเนื้อหา
ในเลมรายงาน SAR-EdPEx ของคณะฯ

4. การจดัทํารายงานการ 1. คณะทํางานเขียนรางรายงาน SAR-EdPEx 
ประเมินตนเอง (SAR-EdPEx) โดยเขียนตอบเกณฑในระดับ Overall
และการเตรยีมความพรอม Requirement ตามหมวดท่ีรับผิดชอบ
เพ่ือรับการตรวจเย่ียม 2. ประชมุทีมบริหารพิจารณารายงานฯ รวมกัน 

โดยหนวยประกันคุณภาพทําหนาท่ีในการบนัทึก
สรปุรายการท่ีตองดําเนนิการเพ่ิมเตมิ และสรปุ
รายการหลกัฐานท่ีใชประกอบการตรวจเย่ียม

3. สงผูบริหารและบุคลากรเขาอบรมหลักสตูร 
TQA Report Writing ของสถาบัน
เพ่ิมผลผลติแหงชาติ

4. ปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเก็บผลการ 
ดําเนนิงานและหลกัฐาน เพ่ือใชเปนแหลง
รวบรวมหลกัฐานจากทุกภาควชิา/หนวยงาน

5. เชิญ TQA Assessor มาตรวจเย่ียม 
(Internal Audit) เพ่ือคนหา OFI และ
ดําเนนิการปรบัปรงุกระบวนการ รวบรวม
ขอมลูและหลกัฐานเพ่ิมเตมิตามคําแนะนํา
ของผูตรวจประเมนิ

5. การปรับปรงุและพัฒนา 1. คณะทํางานประชมุ และจัดทําแผนปรับปรุง 
ตาม OFI หลังการตรวจ OFI
เย่ียมโดยคณะกรรมการ 2. ดําเนินการปรบัปรงุระบบงานตามแผน
สกอ. 3. รายงานผลการดําเนินการปรบัปรงุ

การวางแผน
(Approach)
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ตารางท่ี 2  ตัวอยางการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานในชวง ปงบประมาณ 2555-2558

                 หมวด ตัวอยาง การปรับปรุง/พัฒนาระบบงาน

1. การนําองคกร - ทบทวนและปรบัวิสยัทัศน พันธกิจ และคานิยม ในป 2556
- จดัทําแผนงานการสือ่สารโดยผูนําไปยังบคุลากรกลุมตางๆ และดําเนนิการ

ตามแผน
- รณรงคเรือ่งคานยิม “SPIRIT” กําหนดความหมายและพฤติกรรมของคานยิม

ในแตละดาน จดักิจกรรมและประเมนิผลความสําเรจ็ของการสรางคานยิม
โดยใชกระบวนการประเมนิความพึงพอใจ และความผูกพันรวมกับการเขารวม
กิจกรรมของบคุลากร

- ตดิตามผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการชดุตางๆ โดยกําหนดใหรายงาน
ผลการดําเนนิงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ปละ 1 ครัง้

- กําหนดนโยบาย “คณะสีเขียว” (Green Faculty) โดยผูนํารวมประชาสัมพันธ
และเชญิชวนบุคลากรเขารวมโครงการดวยตนเองผานกิจกรรม Coffee with
the Dean และกิจกรรมการเย่ียมภาควชิา

2. การวางแผนเชงิกลยุทธ - ทบทวนแผนงาน และปรบัแผนปฏบิัตกิารใหม จากการวิเคราะหขอมลูอยาง
เปนระบบ

- กําหนดทิศทาง/กรอบดานการวจิยั เพ่ือมุงเนนดานการวิจยัเฉพาะทางท่ีชดัเจน
3. การมุงเนนลกูคา - ทบทวนคุณสมบัตติามคุณลกัษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคท้ังระดับปรญิญาตรี

และระดับบัณฑติศึกษา กําหนดใหทุกหลกัสูตรจัดทํา Skill Matrix ท่ีสอดคลอง
กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcome)

- เพ่ิมชองทางการรับนักศึกษา และการปรับรปูแบบการประชาสมัพันธผาน
โครงการ Road Show

- ประเมนิความผูกพัน (เพ่ิมเติมจากการประเมนิความพึงพอใจทุกป)
- นําเสยีงสะทอนจากนกัศึกษามาปรบัปรุงกระบวนการ
- กําหนดแผนงานการพบปะพูดคุยกับผูบริหาร และนักศึกษาของคณะท่ีมาใช

บรกิารในรายวชิาพ้ืนฐาน
- ปรบัปรงุชองทางและกระบวนการจดัการขอรองเรยีน
- กําหนดชมุชนเปาหมาย และจัดทําแผนงานบรกิารวชิาการท่ีครอบคลมุ

4. การวัด การวเิคราะห และ - จดัตัง้กรรมการวดัและประเมนิผลสมัฤทธ์ิการดําเนนิงาน คณะวทิยาศาสตร
การจดัการความรู - จดัทําระบบสารสนเทศการจดัการความรู (Sc-KM) เพ่ือจดัเก็บองคความรู

ท่ีสําคัญขององคกร
5. การมุงเนนบุคลากร - ใชระบบประเมิน TOR online และ Competency Online

- ปรบัปรงุกระบวนการสนบัสนนุการขอตําแหนงทางวชิาการ
- จดัระบบพ่ีเลีย้งของสายวชิาการและสายสนบัสนนุ
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7.2 งบประมาณท่ีใชในการจัดโครงการ – กิจกรรม (ถามี)
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

(TQA)”  จํานวน 524,550 บาท (หาแสนสองหมืน่สี่พันหารอยหาสิบบาทถวน)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)” จํานวน

18,005 บาท (หนึง่หมืน่แปดพันหาบาทถวน)
3. คาใชจายในการอบรมหลักสูตร TQA Criteria และ TQA Report Writing รวมเปนเงิน 103,950

บาท (หนึง่แสนสามพันเการอยหาสิบบาทถวน)
ท้ังนี ้ ไมรวมคาใขจายในการจดัประชมุคณะทํางานตลอดระยะเวลาในการดําเนนิการ

8. การวัดผลและผลลัพธ (Measures) แสดงระดับแนวโนมขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (3 ป) และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก

จากการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบงานตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา ทําใหคณะวิทยาศาสตรไดรับ
การคัดเลือกใหเปน 1 ใน 3 ของหนวยงาน/สถาบัน ท่ีไดเขารวมโครงการ EdPEx200 ครั้งท่ี 2 (2554-2558) โดยมี
ตวัอยางของผลลพัธท่ีสําคัญในแตละดานดังนี้

8.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรยีนและดานกระบวนการ
- ผลประเมินความสามารถของบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งประเมินโดย

ผูใชบัณฑิต อยูในเกณฑดี (ไมนอยกวา 4.00) ทุกปการศึกษา

ตารางท่ี 2  (ตอ)

                 หมวด ตัวอยาง การปรับปรุง/พัฒนาระบบงาน

- สนบัสนนุสวสัดิการพ้ืนฐานใหแกพนกังานเงินรายไดเพ่ิมเตมิจากท่ีมหาวทิยาลยัฯ
จดัให

6. กระบวนการทํางาน - นําเสยีงสะทอนจากนกัศึกษามาปรบัปรงุกระบวนการคัดเลอืกสาขาวชิาเอก
- กําหนดใหทุกหนวยงานใช PDCA และ LEAN ในการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการ
- ดําเนนิการเชิงรุกเพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายนกัวจิยัเพ่ิมขึน้
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- ผลประเมินความสามารถของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในเรื่องความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสามารถ
ในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานท่ีทํา ความสามารถในการเรียนรู ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม แสวงหาความรูใหม
และความคิดรเิริม่สรางสรรค พบวาผูใชบณัฑิตมคีวามพึงพอใจอยูในเกณฑดี (ไมนอยกวา 4.00) ทุกปการศึกษา

- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
ไมนอยกวารอยละ 80 ทุกปการศึกษา

- จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/
นานาชาติ มีแนวโนมเพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่ง

8.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
- ผลประเมนิความพึงพอใจของนกัศึกษาตออาจารยผูสอนอยูในระดับดีมาก (ไมนอยกวา 4.50)
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- ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอปจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ความปลอดภยั ซึง่ประเมนิโดยนักศึกษาทุกชัน้ป มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับดี และมแีนวโนมสงูขึน้

8.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
- รอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)

มแีนวโนมเพ่ิมสงูขึน้

- จํานวนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ISI/Scopus) ของอาจารยประจํา
และนกัวิจัย เฉลี่ย 0.8 paper/คน/ป

- จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
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8.4 ผลลัพธดานการนําองคการและธรรมาภิบาล
- นอกจากผลการดําเนินการในเรื่องการจัดการคารองเรียนอยูในระดับท่ีดีแลว ผลลัพธการนําองคกรโดย

คํานึงถึงประสิทธิภาพเพ่ือการควบคุมตนทุนในการบริหารจัดการดานคาบริการจางเหมาทําความสะอาด คาบริการ
จางเหมาเครื่องถายเอกสาร และคาการจัดการซื้อวัสดุโดยรวมของปงบประมาณ 2557 ลดลงอยางเห็นไดชัดจากปที่
ผานมา

8.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
- รายไดสทุธิท่ีเกิดจากการบรกิารวชิาการ เพ่ิมสูงขึน้อยางตอเนือ่ง

จากผลการดําเนินการดังกลาว ทําใหคณะวิทยาศาสตรไดรับการติดตอเพ่ือขอศึกษาดูงานจากหลายองคกร/
หนวยงาน เรื่องการบรหิารจดัการองคกรตามแนวทางเกณฑ EdPEx และระบบสารสนเทศท่ีใชในการบรหิารจดัการ เชน

- คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร และสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร
(1 สิงหาคม 2558)

- คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (24 ตลุาคม 2558)
- โครงการจดัตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร (22 ตุลาคม 2558)
- มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (3 กุมภาพันธ 2559)
- คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (5 กุมภาพันธ 2559)

9.  การเรียนรู (Study/Leaning)
9.1 แผนหรอืแนวทางการพฒันาคุณภาพอยางตอเนือ่งในอนาคต

1) สรางนวัตกรรมจากการทํางานประจํา โดยใชระบบ LEAN
2) ปรับปรุงระบบงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผน

โดยมกีารประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ทุกป
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3) กําหนดเปาหมายในการรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองคการดวยเกณฑ EdPEx
(สกอ.) โดยมีผลการประเมินระดับ 300 คะแนน (เต็ม 1,000) ภายในปการศึกษา 2560

9.2 จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ
1) ผูนําและผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และดําเนนิการดวยตวัเองในการสงเสรมิ

และสรางบรรยากาศของการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ
2) บุคลากรใหความรวมมือในการรวมกันพัฒนาระบบงานในสวนท่ีรับผิดชอบ ดวยความมุงมั่นและตั้งใจ

เพ่ือใหองคกรบรรลวุิสยัทัศนและพันธกิจ ทําใหเกิดการบรูณาการงานรวมกันอยางมีระบบและมปีระสิทธิภาพ
3) SPIRIT ของผูรวมงานในการมุงพัฒนาคุณภาพ

9.3 กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ
1) วสิยัทัศนของผูนําองคกร
2) การมุงเนนคุณภาพในกระบวนการทํางานของทุกหนวยงาน
3) การสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการองคกร
4) การสราง SPIRIT ของคนในองคกร

9.4 ความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพขององคกร
1) มีเปาประสงคชัดเจนในการนําองคกร
2) มกีระบวนการพัฒนาท่ีเปนวงลอตามวงจรคุณภาพ
3) มีการคํานึงถึงการสราง Successor ในองคกร

10. บทสรุป
คณะวิทยาศาสตรใชกลไกการพัฒนาระบบงานเพ่ือใหเกิดคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ผานกระบวนการใหความรู

เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจและเห็นภาพเปาหมายความสําเร็จรวมกัน ใชกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการเปนเครื่องมือ
ในการทบทวนกระบวนการ ปรับปรุงกระบวนการ ควบคูไปกับการรายงานผลการดําเนินงานและการประเมิน ซึ่งทําให
มองเห็นโอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุง (OFI) และจัดทําแผนการปรับปรุงผานท่ีประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ  รวมถึง
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีจําเปนหลายระบบงาน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการของคณะฯ สงผลใหคณะวิทยาศาสตรไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ EdPEx200 ของ สกอ.
โดยมีผลการประเมนิคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ผานเกณฑ 200 คะแนน

11. เอกสารอางอิง
1. หนังสือท่ี ศธ0506(3)/965 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การแจงผลการพิจารณาการเขารวม

โครงการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนนิการท่ีเปนเลศิมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ครัง้ท่ี 2
2. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนนิการท่ีเปนเลศิ 2556-2557
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