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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
“คณุคาสงขลานครินทร ประจําป 2560”

(PRIDE OF PSU 2017)
เนื่องในวนัสถาปนามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ประจําป 2560

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
………………………………………………

ภาคเชา
เวลา 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน (รอบแรก)
เวลา 09.00 - 09.10 น. ชมวีดิทัศนชดุ “คุณคาสงขลานครินทรภายใตรมพระบารม”ี
เวลา 09.10 - 09.15 น. กลาวรายงาน

โดย รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบณัฑิตศึกษา

เวลา 09.15 - 09.20 น. กลาวเปดงาน
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล

อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
เวลา 09.20 - 10.10 น. พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2557

โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

เวลา 10.10 - 11.10 น. ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข”
หัวขอ “เรยีนรูวถีิพอเพ่ือกอประโยชนเพ่ือนมนุษย”
โดย ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล

กรรมการและเลขาธิการมลูนธิิชัยพัฒนา
เวลา 11.10 - 12.00 น. พิธีมอบเครือ่งหมายเชิดชเูกียรตคุิณผูปฏบิัตงิานเปนเวลานาน

โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวนั
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ภาคบาย
เวลา 12.00 - 12.15 น. ลงทะเบียน (รอบท่ีสอง)

(ผูรับโล/เกียรติบตัรภาคบาย สามารถลงทะเบียนไดตั้งแตรอบแรก
เวลา 08.00- 09.00 น.)

เวลา 13.00 - 16.30 น. พิธีมอบโล/เกียรตบิัตรเชิดชูเกียรติ
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล

อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
1. รางวลัความเปนเลศิดานการวจิยั

- นกัวจิยัท่ีผลงานวจิัยไดรบัรางวลัระดับชาติ
- นกัวจิยัท่ีผลงานวจิยัไดรบัรางวลัระดับนานาชาติ
- นกัวจิยัท่ีไดรับรางวลัจากการนําเสนอผลงานระดับชาติ
- นกัวจิยัท่ีไดรบัรางวลัจากการนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ
- นกัวจิยัท่ีผลงานไดรับการจดสทิธิบตัร
- นกัวจิยัท่ีผลงานไดรบัการจดอนสุิทธิบตัร
- นักวิจัยท่ีไดรับเชิญเปน Keynote Speaker

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- นกัวจิัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสดุ 20 อันดับแรก

จากฐานขอมูล Web of Science
- นกัวจิัยดานสงัคมศาสตรท่ีมจีํานวนผลงานตพิีมพสงูสดุ 5 อันดับแรก

จากฐานขอมูล Web of Science
- นักวิจัยท่ีเปน Corresponding Author ท่ีมีผลงานตีพิมพ

จากฐานขอมูล Web of Science ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป
- นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก

จากฐานขอมูล Web of Science
- นกัวิจยัท่ีผลงานวจิัยนําไปใชประโยชนในเชงิพาณิชย/นโยบาย/ชุมชน

2. บคุลากรดีเดนมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
3. อาจารยตวัอยางและผลงานดีเดนระดับคณะ/หนวยงาน
4. อาจารยตวัอยางรุนใหมระดับคณะ/หนวยงาน
5. อาจารยตวัอยางและผลงานดีเดนระดับมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร
6. อาจารยตวัอยางรุนใหมระดับมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
7. อาจารยท่ีคณะไดคัดเลอืกเปนอาจารยตวัอยางดานการเรยีนการสอนของคณะ
8. อาจารยท่ีไดรับการเสนอชือ่โดยนกัศึกษาในฐานะท่ีเปนท่ีรัก ชืน่ชม และศรัทธา
9. อาจารยท่ีไดรบัการเสนอชือ่โดยศิษยเกาในฐานะท่ีเปนท่ีรกั ชืน่ชม และศรัทธา

10. รางวลันกัวจิยัดีเดนคณะ/วทิยาลยั
11. รางวลันวตักรรมสงขลานครนิทร
12. รางวลัผลงานวจิยัท่ีมีประโยชนตอชุมชน
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13. รางวลันกัศึกษาตวัอยางมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
14. เครอืขายวจิยัดีเดน
15. อาจารยดีเดนแหงชาติ
16. ผูประกอบการภายใตการบมเพาะวิสาหกิจดีเดน
17. บคุคลากรดีเดนมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
18. 2016 PSU Researcher Grand Slam
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ปาฐกถาพิเศษ
“ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข”

ครั้งที่ 4

วันแหงคุณคา
สงขลานครนิทร
A PSU DAY OF PRIDE 2017
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ศาสตราจารย ดร.สตางค  มงคลสุข
(15 กรกฎาคม 2462 - 6 กรกฎาคม 2514)

ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญการวิจัยทางดานอินทรียเคมีและสมุนไพร
และเปนนักบริหารการศึกษาระดับสูงของประเทศไทย ทานเปนผูกอตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย และได
พัฒนาเปนคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  จนเปนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ปจจุบนั

ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คนท่ี 2 ซึ่งกอนท่ีทานจะดํารงตําแหนงเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทรนั้น   ทานยังเปนกําลังสําคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคของประเทศไทยในระยะเริ่มแรก ไดแก
มหาวทิยาลัยเชียงใหม และมหาวทิยาลยัขอนแกน มากอน

ประวัติ
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เกิดท่ีอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เปนบุตรคนท่ีสองของนายแจง และ

นางไน มงคลสุข มีพ่ีนองรวมบิดามารดา 1 คน คือ นายแสตมป มงคลสุข   ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข สมรสกับ
นางสาวยุพิน (เบญจกาญจน)  เมื่อป พ.ศ. 2490   มีบุตรธิดารวม 4 คน คือ

1. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิง มธุรส  รุจิรวัฒน  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล
2. ผูชวยศาสตราจารยศศพินทุ  ภูมิรัตน  ปจจุบันเปน  คณบดีคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล
3. พ.ญ.วีนิตา  กรเณศ  แผนกกุมารเวชศาสตร  โรงพยาบาลหัวเฉียว
4. ศาสตราจารย ดร.ศกรณ  มงคลสุข   ปจจุบันเปน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล
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การศึกษา
พ.ศ. 2481 - มัธยมศึกษาปท่ี 8  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พ.ศ. 2485 - ปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2487 - ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2493 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีอินทรีย  มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล  ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2494 - ทําการวจิัยเก่ียวกับยาปฏิชวีนะตอในประเทศอังกฤษ พรอมท้ังฝกงานการสกัดน้ํามันพืช

และดูงานอุตสาหกรรมทํายา จากโรงงานตางๆ ในประเทศอังกฤษ เยอรมน ีและสหรัฐอเมรกิา
พ.ศ. 2507 - สําเร็จ ว.ป.อ. รุนท่ี 7

การทํางาน
ตําแหนงวชิาการ
พ.ศ. 2486 - อาจารยผูชวยสอนแผนกเคม ี จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2488 - อาจารยโท แผนกเคมี  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2490 - ลาราชการเพ่ือศึกษาตอ ณ ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2493 - อาจารยโท แผนกเคมี  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2494 - อาจารยโท แผนกเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร  มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร
พ.ศ. 2496 - อาจารยเอก แผนกเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร  มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร
พ.ศ. 2502 - ศาสตราจารยแผนกเคมี  มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร

ตําแหนงบริหาร
พ.ศ. 2501 - ผูอํานวยการโรงเรียนเตรยีมวทิยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร
พ.ศ. 2503 - รกัษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวทิยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2503 - คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร (พ.ศ. 2512 เปลีย่นชื่อเปน

คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยมหิดล)
พ.ศ. 2511 - เปนรองอธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร  อีกตําแหนง
พ.ศ. 2512 - เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อีกตําแหนงหนึง่

ตําแหนงในสมาคมและองคกรตางๆ
- กรรมการมลูนธิิอานนัทมหิดล
- กรรมการสภามหาวทิยาลยัมหิดล
- กรรมการสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
- กรรมการสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม
- กรรมการสภามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
- กรรมการพัฒนามหาวทิยาลยั
- กรรมการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรประยุกต
- กรรมการดําเนินการเก่ียวกับการชวยเหลือในระดับอุดมศึกษา ในดานแพทยศาสตร เกษตรศาสตรและ

สงัคมศาสตร
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- กรรมการสภาวจิยัแหงชาติ
- กรรมการสภาการศึกษาแหงชาติ
- กรรมการรวมกับมลูนธิิรอ็กกิเฟลเลอร ประเทศสหรฐัอเมริกา สถาบนัประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลยี

เพ่ือจดัหาอาจารยจากตางประเทศ  จัดหาทุนใหอาจารยและนกัศึกษาไปศึกษาตอยังตางประเทศ

ผลงานวิจัย
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข มีความสนใจศึกษาเก่ียวกับยาปฏิชีวนะและสารประกอบทางเคมีท่ีสกัด

จากสมุนไพรของไทย และมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก ผลงานวิจัย
โดยสรปุมดัีงนี้

- การวิจัยเก่ียวกับยาปฏชิีวนะจาก Lichens บนภูกระดึง
- การพิสจูนโครงสรางของสารเคมีท่ีพบในตนไมหลายชนดิ (Coniferin) โดยวธีิการทางฟสกิส
- การศึกษาโครงสรางทางเคมีของยาขับพยาธิจากสมุนไพร ปวกหาด (Artrocarpus lakoocha)
- การศึกษาโครงสรางทางเคมีของยาขับพยาธิจากสมนุไพร มะเกลือ (Diospyros mollis)
- การศึกษาองคประกอบของสารเคมีจากสมุนไพรชนิดตางๆ เชน กระชาย รงทอง สะแก เจตมลูเพลิงแดง

เปนตน

ศิษยอาจารยสตางค
บรรดาลูกศิษยท่ีเคยศึกษาเลาเรียน และไดรับการอบรมสั่งสอนจากศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข  ปจจุบัน

ไดกลายมาเปนบุคคลสําคัญ ดํารงตําแหนงตางๆ ใน วงการศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร รวมท้ังเปนนักวิทยาศาสตร
ดีเดน และนกัวจิัยดีเดนของประเทศ เปนจํานวนมาก อาทิ

- ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ  นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2527

รฐัมนตรวีาการกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เปรมปรีด์ิ  อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

(พ.ศ. 2519-2534)
- ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุย้ิม   นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2528
- ศ.เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท   นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2529
- ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธ์ิ ใบไม   ราชบัณฑิต สาขาชีววิทยา นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2533
- ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ โศภน   นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2538
- ศาสตราจารย ดร. นพ.เรือน สมณะ   ราชบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
- รองศาสตราจารย ดร. คุณหณิง สุมณฑา พรหมบญุ   อดีตอธิการบดีมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ
- พลโท ประวิชช ตันประเสริฐ  เจากรมแพทยทหารบก
- ฯลฯ
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ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข
กับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทรในระยะเริ่มแรก โดยในป 2509 ทานไดรับ การทาบทามจากคณะกรรมการพัฒนาภาคใต  ซึ่งมี ฯพณฯ พันเอก
ถนัด คอมันต  (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น) เปนประธานคณะกรรมการฯ ใหชวยจัดตั้ง
มหาวทิยาลัยในภาคใต เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นวาทานเปนบุคคลสําคัญในการใหความชวยเหลอืกอตัง้มหาวทิยาลัย
ในสวนภูมิภาคใหประสบผลสําเร็จมาแลวกอนหนานี้ เชน ในภาคเหนือ ทานมีสวนในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  ทานมสีวนในการจดัตัง้มหาวทิยาลัยขอนแกน

ในการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทานศาสตราจารย ดร.สตางค  มงคลสุข มีสวนเปนกําลังสําคัญตั้งแต
เริ่มแรก จนถึงป 2514 ซึ่งทานถึงแกอนิจกรรมในขณะดํารงตําแหนงอธิการบดีคนท่ี 2  การท่ีทานสามารถบุกเบิก
กอสรางมหาวิทยาลัย 2 ศูนยพรอมกัน คือ ท่ีศูนย ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี  และท่ีศูนย ต.คอหงส อ.หาดใหญ
จ.สงขลา ใหประสบผลสําเร็จนั้น  นอกจากจะเปนเพราะความเกงของทานแลว ทานยังเปนคนมากบารมี มากลูกศิษย
มากกัลยาณมิตร เมื่อทานขอความชวยเหลือจากผูใด ทุกคนก็เต็มใจท่ีจะใหความชวยเหลือทาน ทําใหทานสามารถจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยท้ัง 2 ศูนย ใหมีคุณภาพมาตรฐานไดอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีประเทศไทยในขณะนั้นมีงบประมาณซึง่มอียูอยาง
จาํกัด

ระยะเวลาท่ีทานเริ่มรับผิดชอบจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกระท่ังถึงวันท่ีทานถึงแกอนิจกรรม ทานมีเวลา
เพียง 4 ปเทานั้น แตผลงานท่ีทานไดทําไวนั้นมีเปนจํานวนมาก  ทานไดวางรากฐานของมหาวิทยาลัยไวอยางมั่นคง ท้ังสิ่ง
กอสราง  อัตรากําลังคณาจารย  มาตรฐานของหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนการสอน  มาตรฐานของหองปฏิบัติการ
สวสัดิการของคณาจารยและบคุลากร  ความรวมมอืกับตางประเทศ ฯลฯ  ดังขอมูลสรปุการดําเนนิการของทานตามลาํดับ
ดังนี้

กุมภาพันธ  2510 - ทานไดรบัเชญิอยางเปนทางการจากรัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาภาคใตใหเขารวมจัดตัง้
มหาวทิยาลยัภาคใต

- ระยะนีท้านเริม่แสวงหาตัวบคุลากรเพ่ือเชญิชวนเปนอาจารยของมหาวทิยาลยัจาก
ผูสําเรจ็การศึกษาท่ีไดรบัทุนการศึกษาตอจากตางประเทศ

เมษายน  2510 - สภาการศึกษาแหงชาติ ใหมหาวิทยาลยัภาคใตประกาศรับสมคัรนกัศึกษาครัง้แรก ศึกษาใน
คณะวศิวกรรมศาสตร จํานวน 50 คน  ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัภาคใตยังไมมีความพรอมท้ัง
สถานท่ีและตวัอาจารย  ทานจงึนํานกัศึกษาดังกลาวไปฝากเรยีนกับคณะวทิยาศาสตรการแพทย
มหาวิทยาลยัมหิดล  ซึง่ในขณะนั้นทานดํารงตําแหนงเปนคณบดี

มิถุนายน  2510 - ทานไดรบัการแตงตัง้จากคณะกรรมการพัฒนาภาคใตใหเปนผูรบัผิดชอบการจดัตัง้มหาวิทยาลยั
ภาคใตอยางเปนทางการ

- ทานไดนําคณาจารยของมหาวทิยาลยัรุนแรก  จํานวน 5 ทาน  ม ี ดร.ประดิษฐ เชยจติร  ดร.ปรดีา
วิบูลยสวัสด์ิ  ดร.นาถ ตัณฑวิรุฬห  อาจารยเย็นใจ  เลาหวณิช  และนายนิพนธ  มาศะวิสุทธ์ิ
เดินทางไปดูสถานท่ีกอสรางมหาวิทยาลัย  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปตตานี   ในการเดินทาง
ไปดูสถานท่ีกอสรางจริงครั้งนี ้ ทําใหทานมีแนวคิดเปลีย่นแปลงรูปแบบการกอตัง้มหาวทิยาลยั
ครั้งสําคัญ  ไดแก
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1. ทานเห็นวาท่ี ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปตตานี  ไมเหมาะท่ีจะกอสรางอาคารของ
คณะวศิวกรรมศาสตร เนือ่งจากเปนดินออนและอยูใกลชายทะเล

2. ทานเดินทางมาท่ี อ.หาดใหญ จ.สงขลา ทําใหทานเห็นวาท่ี ต.คอหงส  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา
เปนสถานท่ีเหมาะสมท่ีจะจดัตัง้คณะวศิวกรรมศาตร  ทานจงึตดิตอขอซือ้จากทานคุณหญงิหลง
อรรถกระวสีนุทร เจาของท่ีดินดังกลาว แตปรากฏวาทานคุณหญงิหลงยินดีมอบใหเพ่ือใหเปน
พ้ืนท่ีจดัตัง้มหาวทิยาลยัภาคใต

3. ทานเห็นวาควรจดัตัง้คณะวิทยาศาสตร ท่ี อ.หาดใหญ กอนเพ่ือใหเปนคณะท่ีทําการสอนวชิา
พ้ืนฐานใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะอ่ืนๆ ท่ีจะจัดตั้งตอไป

สิงหาคม  2510 - ทานมอบหมายใหคณะทํางานเจรจาขอซือ้ท่ีดินกอสรางมหาวทิยาลยัท่ี ต.รสูะมแิล  อ.เมอืง  จ.ปตตานี
และท่ี ต.คอหงส  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  เพ่ิมเติม

กันยายน  2510 - มหาวิทยาลัยภาคใต  ไดรบัพระราชทานชื่อวา “มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร”  ในระยะนีท้านมี
ภารกิจสําคัญอยางย่ิงในการกอสรางมหาวิทยาลัยท้ัง 2 ศูนย  คือ
1. สรรหาคณาจารยผูมีความรูและประสบการณมาสอน ท้ังท่ีศูนย จ.ปตตานี  และท่ีศูนย

จ.สงขลา  โดยทาบทามจากผูจบการศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาจากตางประเทศ  ซึง่สวนใหญ
เปนนกัศึกษาทุนตามแผนโคลมัโบ

2. จัดทํา Masterplan ในการกอสรางอาคารตางๆ  ท้ังท่ีศูนย จ.ปตตานี และศูนย จ.สงขลา
โดยทานไดจางกลุมสถาปนกิอิสระ ใหออกแบบตามจินตนาการของทาน

3. ออกแบบครุภณัฑ อุปกรณ หองทดลอง และหองปฏิบัตกิาร ท้ังทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน
และดานวศิวกรรมศาสตร

มีนาคม  2511 - มีพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยัสงขลานครินทร  แบงสวนราชการของมหาวทิยาลัย ออกเปน
3 สวน  คือ
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะวทิยาศาสตร
3. คณะวศิวกรรมศาสตร

เมษายน  2511 - มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้ง พันเอกถนัด คอมันต  เปนอธิการบดี  และ ดร.สตางค
มงคลสุข เปนรองอธิการบดี

ธันวาคม  2511 - มีพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยฉบบัใหม  แบงสวนราชการของมหาวทิยาลยั โดยมี
คณะศึกษาศาสตรเพ่ิมเติมเปนคณะท่ี 3 ของมหาวิทยาลัย

มีนาคม  2512 - ทานแสวงหาความรวมมอืจากแหลงงบประมาณ และแหลงทุนตางๆ เพ่ือพัฒนามหาวทิยาลยั เชน
การเจรจาของบประมาณมากอสรางอางเก็บน้ํา อาคารกลุมคณะวศิวกรรมศาสตร  อาคารกลุม
วิทยาศาสตร  ศูนยเรียนรวม (อาคารฟกทอง) บานพัก  หอพักนักศึกษา  ท่ีศูนย อ.หาดใหญ
จ.สงขลา  และอาคารศึกษาศาสตร  บานพักอาจารย  หอพักนกัศึกษา  ท่ีศูนย อ.เมอืง  จ.ปตตานี
ในดานการขอความรวมมือจากตางประเทศ  ทานไดขอความชวยเหลอืภายใตโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาต ิ(UNDP)  การขออัตรากําลังอาจารยจากนักศึกษาทุนแผนโคลัมโบ
การขออาจารยสอนภาษาอังกฤษจากมลูนิธิฟูลไบรท และมูลนิธิจอหน เอฟ เคเนด้ี เปนตน

- ทานไดรับการโปรดเกลาฯ  ใหดํารงตําแหนงอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คนท่ี 2
ถัดจาก ฯพณฯ พ.อ.ถนัด คอมันต
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- มลูนธิิฟอรดเชญิทานไปดูงานบริหารมหาวทิยาลยั  เจรจาเพ่ือเตรียมการจัดตัง้คณะเกษตร
และเจรจาขอความชวยเหลือทางวิชาการ  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหพันธรัฐ
เยอรมนั

- มหาวิทยาลยัเริม่รบันกัศึกษา  คณะวิทยาศาสตรเปนปแรก
- ทานไดพยายามกอสรางมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม Masterplan  ท่ีทานไดจัดทําขึน้ แตตดิขัด

ดานงบประมาณ  ทานจงึเจรจาใหคณะรฐัมนตรีอนุมตัใินหลกัการท่ีจะสามารถสรางกลุมอาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร และอาคารเรียนรวม (ตึกฟกทอง) ใหเปนไปตาม
Masterplan ดังรูปแบบท่ีปรากฏในปจจุบัน

- ในชวงนีท้านมแีนวคิดพัฒนามหาวทิยาลยัอีกหลายโครงการ เชน
1. โครงการจดัตัง้คณะเกษตร  โดยขอความชวยเหลอืจากสมาคมนกัเรียนเกาญีปุ่น

ชวยประสานงานขอความรวมมือกับมหาวิทยาลยัตางๆ  ในประเทศญี่ปุน
2. โครงการจดัตัง้คณะแพทยศาสตร เพ่ือเปนเกียรตแิกสมเด็จพระราชบิดากรมหลวง

สงขลานครนิทร  โดยการพยายามเจรจากูเงินจากธนาคารโลก และขอความชวยเหลอืจาก
ศิษยของทานท่ีเปนอาจารย  และเพ่ือนๆ ของทานในมหาวทิยาลยัตางๆ จัดทําโครงการ
จดัตัง้คณะแพทยศาสตร

3. โครงการยกฐานะของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรใหเปนมหาวทิยาลยัชัน้นําของประเทศ
ใหเทาเทียมกับมหาวทิยาลยัชัน้นําของประเทศมาเลเซีย  ซึง่มีชายแดนติดกัน

4. โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร และโครงการจัดตัง้คณะสังคมศาสตร  ท่ีศูนย  จ.ปตตานี
5. การหาแนวทางจดัการสวสัดิการใหแกอาจารยและเจาหนาท่ีของมหาวทิยาลยั  เพ่ือท่ีจะ

สามารถดึงดูดอาจารยจากสวนกลางใหเดินทางไปประจําท่ีศูนย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา
และศูนย จ.ปตตานี  ซึง่ในขณะนัน้หาอาจารยไปอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวยากมาก

6 กรกฎาคม 2514 - ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ถึงแกอนจิกรรม ในขณะท่ีกําลังจะเดินทางไปตางประเทศ
เพ่ือเจรจาขอความรวมมอืในการพัฒนามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรตามแผนงานของทาน

รวบรวมสรุปโดย นิรนัดร สุมาล ี สํานกัวิจยัและพัฒนา

บรรณานุกรม
ดร.ประดิษฐ เชยจติร 2530 นอมรําลึกถึงมหาวิทยาลัยท่ีขาพเจารัก ใน อนุสรณ 20 ป

ม.อ. วิวัฒน สุทธิวิภากร บรรณิการ โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส กรุงเทพฯ.
http://th.wikipedia.org/wiki/สตางค_มงคลสขุ
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ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล

วัน เดือน ป สถานท่ีเกิด
26  สิงหาคม 2482   จังหวัดเพชรบุรี

อายุ
77 ป

การศึกษาในประเทศ
-   ระดับมัธยมศึกษา  วชิราวุธวิทยาลัย
-   วิทยาลัยการทัพบก  รุนท่ี 23
-   วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี 28
-   ประกาศนยีบตัร จากสมาคมสงเสริมกรรมการบรรษัทไทย

การศึกษาตางประเทศ
- Baccalaureate  ทางปรัชญา  มองเปลิเอ  ฝรั่งเศส
- ปรญิญาตรทีางรฐัศาสตร มหาวทิยาลยัเกรอนอบ ฝรัง่เศส
- ปรญิญาโททางรฐัศาสตร มหาวทิยาลยัมองเปลเิอ ฝรัง่เศส
- ปรญิญาเอกทางรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยมองเปลเิอ ฝรัง่เศส
- ประกาศนียบัตรการวางแผนเศรษฐกิจ IIAP สถาบันบริหารระหวางประเทศ  ปารีส  ฝรัง่เศส
- ประกาศนียบัตรทางการพัฒนาเศรษฐกิจ EDI  ธนาคารโลก  วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
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ประวัติการทํางาน
14 มิถุนายน 2531 – ปจจุบัน กรรมการและเลขาธิการมลูนธิิชัยพัฒนา
21 กันยายน 2536 – 9 กุมภาพันธ 2542 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ
1 ตุลาคม 2537 – 1 ธันวาคม 2539 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ

และเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

22 มีนาคม 2539 – 21 มีนาคม 2543 วฒิุสมาชกิ

เกียรติประวัติ
1. ไดรบัโลประกาศเกียรตคุิณ “บุคคลตัวอยางประจําป 2537” จากมูลนิธิรัฐบรุุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท

เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม 2538
2. ไดรบัรางวัลผูบริหารราชการดีเดน ประจําป 2538  (ครุฑทองคํา)  จากสมาคมขาราชการพลเรอืน

เมือ่วันท่ี 29 สงิหาคม 2539
3. ไดรับโลรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลผูประพฤติปฎบิัติตนชอบดวยความซือ่สัตยสุจรติจากสํานักงาน ป.ป.ป.

เมือ่วันท่ี 3 มนีาคม 2540
4. ไดรับรางวัลบุคคลดีเดนของชาต ิสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 จากสํานกังานคณะกรรมการเอกลักษณ

ของชาติ  เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2543
5. ไดรับโลรางวลั “มหิดลวรานสุรณ” ประจําป 2538 จากสภาสงัคมสงเคราะหแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ เมือ่วนัท่ี 15 มกราคม 2539
6. ไดรบัรางวลัเสาเสมาธรรมจักร ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา สาขาสงเสรมิการอนรุักษสิง่แวดลอม

ประจําป 2539 จากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ เมือ่วันท่ี 31 พฤษภาคม 2539
7. ไดรับรางวัลพอตวัอยางแหงชาต ิประจําป 2549 จากงานวันพอแหงชาติ เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2549
8. ไดรบัรางวัลมนษุยสมัพันธยอดเย่ียมแหงป 2553  จากสมาคมมนุษยสมัพันธแหงประเทศไทย

เมือ่วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2553
9. ไดรบัพระราชทานประกาศนยีบตัรในฐานะผูทรงคุณวฒิุ จากวทิยาลัยการทัพอากาศ

เมือ่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555
10. ไดรับรางวัลนยิมไทย จากสมาคมนิยมไทย เมือ่วนัท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
11. ไดรับโลเกียรติคุณรางวัลบคุคลผูทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจําป 2558

จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย

ปริญญากิตติมศักดิ์
1. ไดรับพระราชทานปรญิญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักด์ิ (การวางแผนและพัฒนาชุมชน)

จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2539
2. ไดรบัพระราชทานปรญิญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักด์ิ  (การพัฒนาชุมชน)

จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร เมือ่วันท่ี 17 ธันวาคม 2540
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3. ไดรับพระราชทานปรญิญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักด์ิ (รฐัศาสตร)
จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2541

4.   ไดรบัพระราชทานปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักด์ิ สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตร
จากมหาวทิยาลัยขอนแกน เมือ่วนัท่ี 17 ธันวาคม 2541

5. ไดรบัพระราชทานปรญิญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร
จากมหาวิทยาลยันเรศวร เมือ่วันท่ี 25 ธันวาคม 2541

6.   ไดรับปรญิญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวทิยาลยักรุงเทพ
เมือ่วันท่ี 21พฤศจิกายน 2545

7.   ไดรับพระราชทานปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการสิง่แวดลอม
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เมือ่วันท่ี 6 มกราคม 2548

8.  ไดรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ีเมื่อวันท่ี 9 มนีาคม 2549

9. ไดรบัพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎบีัณฑติกิตตมิศักด์ิ จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
เมือ่วันท่ี 21 กันยายน 2549

10. ไดรบัพระราชทานปรญิญารฐัประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตตมิศักด์ิ จาก
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา เมือ่วนัท่ี 26 กุมภาพันธ 2551

11. ไดรับปริญญาจิตวิทยาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ  จากมหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต
เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม  2553

12. ไดรบัพระราชทานปรญิญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักด์ิ
จากมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมือ่วันท่ี 15 มกราคม  2554

13. ไดรบัพระราชทานปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักด์ิ
จากมหาวทิยาลัยราชภฎัมหาสารคาม  เมือ่วันท่ี 6 พฤษภาคม  2556

14. ไดรบัพระราชทานปรญิญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักด์ิ
จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั  เมือ่วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

15. ไดรับพระราชทานปริญญาศึกษาดุษฎบีัณฑิตกิตตมิศักด์ิ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา
จากมหาวทิยาลยัทักษิณ เมือ่วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558

16. ไดรับพระราชทานปรญิญาปรชัญาดุษฎบีัณฑิตกิตตมิศักด์ิ สาขาวชิาวทิยาศาสตรการเกษตร
จากมหาวทิยาลยัพะเยา เมือ่วนัท่ี 13 กุมภาพันธ 2560

เคร่ืองราชอิสริยาภรณท่ีไดรับพระราชทาน
พ.ศ. 2534 มหาวชริมงกุฎ
พ.ศ. 2537 มหาปรมาภรณชางเผือก
พ.ศ. 2541 เหรยีญชัยมิตรภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พ.ศ. 2545 ปฐมจลุจอมเกลา
พ.ศ. 2548 Commandeur de l’ Ordre du Merite Agricole
พ.ศ. 2549 ปฐมดิเรกคุณาภรณ
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ภารกิจพิเศษ
1. ประธานมลูนธิิอุทยานสิง่แวดลอมนานาชาตสิิรนิธร
2. ประธานมลูนธิิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ
3. ประธานมลูนิธิคืนชางสูธรรมชาติ
4. ประธานมลูนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ
5. ประธานกิตติมศักด์ิมลูนธิิประเทศไทยใสสะอาด
6. ประธานท่ีปรึกษามลูนธิิการจดัการทรพัยากรอยางย่ังยืน
7. กรรมการผูจดัการมลูนธิิมหามกุฎราชวทิยาลยั
8. กรรมการมลูนธิิสวนหลวง ร.9
9. กรรมการมลูนธิิแมฟาหลวง

10. กรรมการมลูนธิิถันยรกัษ
11. กรรมการมลูนธิิพัฒนาชวีติชนบท
12.  กรรมการบรษิัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
13. อดีตนายกสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
14. อดีตนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี
15. อดีตกรรมการสภามหาวทิยาลยับรูพา
16. อดีตประธานมลูนธิิประเทศไทยใสสะอาด
17. อดีตประธานกรรมการมลูนธิิสถาบนัวจิัยและพัฒนาประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18. ผูบรรยายพิเศษในสถาบันตางๆ อาทิ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.)

วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.)  วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  โรงเรียนกิจการ
พลเรือน  กรมกิจการพลเรือนทหารบก  สถาบันพระปกเกลา  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(สํานักงาน ก.พ.)

ตําแหนงปจจุบัน
กรรมการและเลขาธิการมลูนธิิชัยพัฒนา
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2016 PSU Researcher Grand Slam
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รางวัล 2016 PSU Researcher Grand Slam นี้ มอบใหกับนักวิจัยหลักท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติในงานคุณคา
สงขลานครินทร 5 ปติดตอกัน (ป 2554-2558 หรือ 2555-2559) และไมเคยไดรับรางวัลนีม้ากอนในประเภทตอไปนี้

1. นกัวิจยัท่ีไดรับรางวลัระดับชาต/ิระดับนานาชาติ
2. นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (รางวัลอาจารยตัวอยางดานการวิจัย รางวัลผลงาน

ดีเดนสาขาการวิจยั รางวลัผลงานดีเดนสาขาการประดิษฐ รางวลัผลงานวิจยัท่ีมปีระโยชนตอชุมชน)
3. นกัวจิยัดีเดนของคณะ/วทิยาลยั
4. นักวจิัยท่ีมจีํานวนผลงานตีพิมพสูงสดุ 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
5. นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science
6. นกัวจิยัท่ีผลงานไดรบัการจดทะเบยีนสิทธิบตัร/อนุสทิธิบตัร/การรบัรองมาตรฐานระดับสากล
7. นักวจิัยท่ีคนพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมชีีวิตใหมของโลก (Novel Finding)
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2016 PSU Researcher Grand Slam

รองศาสตราจารย กําพล ประทีปชัยกูร
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร

1. นักวิจยัท่ีผลงานไดรับการจดทะเบยีนอนสุิทธิบตัร ประจําป 2554
2. ไดรับรางวัลผลงานดีเดนของมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร สาขาการประดิษฐ ประจําป 2555
3. นักวิจยัท่ีผลงานไดรับการจดทะเบยีนอนสุิทธิบตัร ประจําป 2555
4. ไดรับรางวัล Gold Prize สาขา Mechanics จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ งาน “Seoul Inter-

national Invention Fair “SIIF 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
5. ไดรับรางวลัผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการวจิัย  ประจําป 2556
6. ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ

(สาขาวศิวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวจิยั)
7. ไดรับรางวัล Silver Prize จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน “43rd International Exhibition of

inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสและรางวัล Special Prize จากประเทศกาตาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2555
2. นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2555
3. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2556
4. นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2556
5. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2557
6. นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2557
7. นกัวิจยัดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2558
8. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2558
9. นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2558
10. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2559
11. นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2559
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รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท
ภาควิชาเภสชัเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสชัศาสตร

1. นักวิจัยท่ีคนพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชวีิตใหมของโลก (Novel Finding) ประจําป 2555
2. นกัวจิัยดีเดนคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2556
3. นักวิจัยท่ีคนพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชวีิตใหมของโลก (Novel Finding) ประจําป 2556
4. ไดรบัรางวัลท่ัวไป ผลงานวิจยัท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2556
5. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2556
6. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2557
7. นักวิจัยท่ีคนพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชวีิตใหมของโลก (Novel Finding) ประจําป 2557
8. ไดรับรางวัลอาจารยตัวอยางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานการวิจัย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจําป 2557
9. ไดรับรางวัล Gold Medal จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ งาน The 64th Brussels Eureka: The

World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies (Brussels Innova 2015) ณ กรุงบรัสเซลส
ราชอาณาจักรเบลเยียม  และรางวัล Special Prize: This is a Good Idea in 2015 จาก Taiwan Prominent
Inventor Association, ประเทศไตหวัน

10. ไดรับรางวัล Bronze Prize จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ งาน Seoul International Invention
Fair” (SIIF2015) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  และรางวัล Special Prize: Certificate of Excellent Achievement
จาก Malaysian Association of Research Scientist (MARS), ประเทศมาเลเซีย

11. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2558
12. ไดรับรางวัล Gold Medal  และรางวัล Special Prize  จาก World Invention Intellectual Property

Association (WIIPA) จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ งาน 27th International Invention & Innovation
Exhibition 2016 (ITEX’16)  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

13. ไดรับรางวัล Gold Medal จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ งาน “10th International Warsaw
Invention Show (IWIS 2016) รางวัล Special Award (On Stage) จาก Malaysian Research & Innovation
Society  ประเทศมาเลเซีย และรางวัล Special Award จาก Taiwan International Invention Award Winners
Association ประเทศไตหวัน

14. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2559
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ศาสตราจารย ดร.รวี  เถียรไพศาล
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร

1. นกัวจิัยดีเดนคณะทันตแพทยศาสตร ประจําป 2555
2. ไดรบัรางวลัยอดเย่ียม ผลงานวิจยัท่ีมปีระโยชนตอชมุชน ประจําป 2556
3. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2557
4. นักวิจยัท่ีผลงานไดรับการจดทะเบยีนอนสุิทธิบตัร ประจําป 2558
5. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2558
6. ไดรับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแหงชาต ิดานสังคม ประจําป 2559
7. นักวิจยัท่ีผลงานไดรับการจดทะเบยีนอนสุิทธิบตัร ประจําป 2559

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
คณะแพทยศาสตร

1. นักวิจยัท่ีผลงานไดรับการจดทะเบยีนอนสุิทธิบตัร ประจําป 2555
2. นกัวจิัยท่ีผลงานไดรบัการจดทะเบยีนอนสุิทธิบตัรประจําป 2556
3. นกัวจิัยท่ีผลงานไดรบัการจดทะเบยีนอนสุิทธิบตัรประจําป 2557
4. ไดรับรางวัล International Early Career Physiologist Travel Award
5. นกัวจิัยท่ีผลงานไดรบัการจดทะเบยีนอนสุิทธิบตัรประจําป 2558
6. ไดรับรางวลัชมเชย นักวิจัยท่ีใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจําป 2559
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ดร.อนกุร ภูเรืองรัตน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร

1. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2555
2. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2556
3. นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2556
4. นักวิจัยท่ีมจีํานวนผลงานตีพิมพสูงสดุ 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2557
5. นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2557
6. นักวิจัยท่ีมจีํานวนผลงานตีพิมพสูงสดุ 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2558
7. นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2558
8. นักวิจยัท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสงูสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science ประจําป 2559
9. นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2559
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อาจารยดีเดนแหงชาติ
ประจําป 2559

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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อาจารยดีเดนแหงชาต ิประจําป 2559
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล
ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย (ปอมท.)

ชือ่งาน
การประชุมวิชาการประจําป ปอมท. พ.ศ. 2559

วันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2559
ณ หองนันทา โรงแรม นงนุช การเดน รีสอรท จังหวัดชลบุรี
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับชาติ/นานาชาติ  ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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นกัวิจยัทีผ่ลงานวิจยัไดรับรางวัล
ระดบัชาติและระดับนานาชาติ  ประจําป 2559

ระดับนานาชาติ

1. นักวิจัย ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับรางวัล The DaSilva Award 2016
ช่ืองาน 68th Annual Meeting of the Society for Biotechnology  จาก

The Society of Biotechnology, Japan (SBJ)
วัน/สถานท่ี 28-30 กันยายน 2559 Toyama International Conference Center, Japan

2. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร ววิัฒนปฐพี
นักวิจัยรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลทิพย วิวฒันวงศา
นกัศึกษา ดร.พัชรวลัย ใจสมทุร
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน In-situ nanoparticle forming systems containing synergistic combination of

natural compounds: curcumin/resveratro
ไดรับรางวัล 1. Gold Medal จาก World Invention Intellectual Property Associations

(WIIPA)
2. Best Invention Award จาก Korea University Invention Association (KUIA),

Republic of Korea
ช่ืองาน 2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE 2016)
วัน/สถานท่ี 9-11 ธันวาคม 2559 International Convention Center Kaohsiung (ICCK),

Kaohsiung, Taiwan

3. อาจารยท่ีปรึกษา ดร.แหลมทอง ชืน่ชม
นกัศึกษา นายณัฐนันท รตันชือ่สกุล

นางสาวอมลรดา สานงิ
นางสาวรชัฎาพร เก้ือสุข
นายปยมติร ทวมศรี
นางสาวหทัยชนก ชูเนตร

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน การเตรยีมวสัดุคารบอนท่ีมสีารแมเหลก็จากชานออยโดยกระบวนการไฮโดรเทอรมอล

คารบอไนเซชนัท่ีอุณหภูมติ่ํา



| 27งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

ช่ืองาน 2016 Kaohsiung International Invention and Design Expo (KIDE 2016)
ไดรับรางวัล 1. Gold Medal จาก World Invention Intellectual Property Associations

(WIIPA)
2. Special Prize (On Stage) จาก Malaysian Research & Innovation Society

(MyRIS), Malaysia
วัน/สถานท่ี 9-11 ธันวาคม 2559 International Convention Center Kaohsiung (ICCK),

Kaohsiung, Taiwan

4. นักวิจัย ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี
นักวิจัยรวม 1. ดร.วสิุทธ์ิ แกวสกุล

2. พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักด์ิโสภาคย
3. ดร.บงกช เศวตามร

นกัศึกษา นางสาวธีรรัตน เสงสุข
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มติิ (สําหรับงานพิสูจนหลกัฐาน)
ช่ืองาน Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)
ไดรับรางวัล 1. Silver Prize จาก Korea Invention Promotion Association; KIPA

2. Special Prize จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS),
Malaysia Seoul Invention 2016

วัน/สถานท่ี 1-4 ธันวาคม 2559  EXCO Hall, Seoul, Korea

5. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
นักวิจัยรวม 1. นางสาวจฑุาพร เกษร

2. Prof. Dr.Niamh NicDaeid
3. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
4. ดร.วชัรวดี ลิม่สกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน ชดุตรวจสารระเบดิราคาประหยัด
ช่ืองาน 44th International Exhibition of Inventions of Geneva
ไดรับรางวัล 1. Silver Medal จาก The World Intellectual Property Organization (WIPO)

2. Special Award จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers
วัน/สถานท่ี 13-17 เมษายน 2559  Palexpo  กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

โดยการสนบัสนนุของรฐับาลสวิส และองคกรทรพัยสนิทางปญญาแหงโลก
หรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization)
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6. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนัท
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน A topical solution for treatment of skin fungal infection made from

Rhinacanthus nasutus leaf extract obtained from green extraction method
ช่ืองาน 27th International Invention, Innovation & Technology Exhibition 2016 (ITEX)
ไดรับรางวัล 1. Gold Medal จาก ITEX, Malaysia

2. Special Prize จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)
วัน/สถานท่ี 12-14 พฤษภาคม 2559 Kualalumpur, Malaysia

7. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ภาคภมูิ พาณิชยูปการนันท
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภก.สุปรียา ยืนยงสวสัด์ิ

2. นางสาวพิรณุรัตน แซลิม้
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน A nutraceutical for cancer prevention made from chamuangone extract

with rice bran oil
ช่ืองาน 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016)
ไดรับรางวัล 1. Gold Medal จาก 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016)

2. Special Award (on Stage) จาก Malaysian Research & Innovation Society
ประเทศมาเลเซยี

3. Special Award จาก Taiwan International Invention Award Winners
Association ประเทศไตหวัน

วัน/สถานท่ี 10-12 ตุลาคม 2559 Warsaw, The Republic of Poland

8. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
นักวิจัยรวม 1. ดร.จฑุามาศ แกวมโน

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรริัตน เกียรติปฐมชัย
3. นางสาวปรารถนา อัตตะมณี
4. นายปฐมพงศ วงษเลี้ยง

หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน ชีวภัณฑ Bacillus subtilis เพ่ือผลิตผักไฮโดรโฟนิกสปลอดภัย
ช่ืองาน 2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE 2016)
ไดรับรางวัล 1. รางวัล Gold Medal Award จาก World Invention Intellectual Property

Associations (WIIPA)
2. รางวัล Best International Invention Award จาก

2016 Kaohsiung International Invention & Design EXPO, Taiwan
3. รางวัล Valuable Award จาก Highly Innovation Unique Foundation (HIUF),
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Saudi Arabia
วัน/สถานท่ี 9-11 ธันวาคม 2559 International Convention Center Kaohsiung (ICCK),

Kaohsiung, Taiwan

9. นักวิจัย ดร.พิพัฒน สรอยสุข
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ืองาน The 46th Annual Symposium of the North American Society for Bat Research
ไดรับรางวัล Spallanzani Award จาก North American Society for Bat Research (NASBR)
วัน/สถานท่ี 12-15 ตุลาคม 2559 San Antonio, Texas, USA

10. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ืองาน Innovation Forum: Discovery, Protection, Commercialization
ไดรับรางวัล ไดรับการจัดอันดับใหอยูในกลุม Top 1% of Researchers for Most Cited

Documents, in the Field of Agricultural Sciences Highly Cited Researchers
2016

หนวยงานท่ีมอบรางวัล บริษทั Thomson Reuters ผูจัดทําฐานขอมูลวารสารวชิาการระดับนานาชาติ
Web of Science

วัน/สถานท่ี 25 สิงหาคม 2559  โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit กรุงเทพฯ

11. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย วรวทิย วาณิชยสุวรรณ
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ตนัรตันกุล

2. รองศาสตราจารย เภสชักร ดร.ววิัฒน พิชญากร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
4. ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน นวตักรรมการผลติชดุอุปกรณรองรบัสิง่ขบัถายจากทวารเทียมดวยยางพาราสกัดโปรตนี
ช่ืองาน 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016
ไดรับรางวัล 1. Silver Medal จาก 44th International Exhibition and Invention of

Geneva 2016
2. Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA), Koria

วัน/สถานท่ี 13-17 เมษายน 2559 Palexpo กรงุเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
โดยการสนบัสนนุของรฐับาลสวิส และองคกรทรพัยสนิทางปญญาแหงโลก
หรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization)

12. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย เถกิง วงศศิริโชติ
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หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน แอพพลเิคชัน่ทดสอบการไดยินแบบพกพา
ช่ืองาน 44th International Exhibition of Inventions of Geneva 2016
ไดรับรางวัล Silver Medal จาก 44th International Exhibition of Inventions of Geneva 2016
วัน/สถานท่ี 13-17 เมษายน 2559 Palexpo กรงุเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

โดยการสนบัสนนุของรฐับาลสวิส และองคกรทรพัยสนิทางปญญาแหงโลก
หรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization)

13. นักวิจัย อาจารยกษิด์ิกฤษณ ดําเกลีย้ง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบปองกันและเตอืนอุบัตเิหตจุากอาการละเมอเดิน โดยใชสมารชวอชและสมารทโฟน
ช่ืองาน 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016
ไดรับรางวัล Silver Medal จาก 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016
หนวยงานท่ีมอบรางวัล รฐับาลสวสิ และองคกรทรพัยสนิทางปญญาแหงโลก หรอื WIPO

(The World Intellectual Property Organization)
วัน/สถานท่ี 13-17 เมษายน 2559 Palexpo กรงุเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

14. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี บรูณชัย
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
นกัศึกษา นางสาวฝนทิพย มากเกลีย้ง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ืองาน ตวัดูดซบัแมเหลก็ขนาดเลก็ชนดิใหมจากครยัโอเจล-ทอนาโนคารบอนท่ีมรีพูรนุ

สําหรบัการวเิคราะหพทาเลตเอสเทอรในตัวอยางอาหาร
ช่ือประชุม Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)
ไดรับรางวัล Gold Prize จาก Korea Invention Promotion Association; KIPA
วัน/สถานท่ี 1-4 ธันวาคม 2559  EXCO Hall, Seoul, Republic of Korea

15. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี บรูณชัย

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
นกัศึกษา นางสาวชรนิรตัน ศิรธิรรม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน คอลมันราคาประหยัดสําหรบัแยกและวเิคราะหสารพิษ
ช่ือประชุม Seoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)
ไดรับรางวัล Bronze Prize จาก Korea Invention Promotion Association; KIPA
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วัน/สถานท่ี 1-4 ธันวาคม 2559  EXCO Hall, Seoul, Republic of Korea

ระดับชาติ

1. นักวิจัย ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี
นักวิจัยรวม 1. พันตํารวจเอก กฤษฎากร เชวงศักด์ิโสภาคย

2. ดร.วสิุทธ์ิ แกวสกุล
3. นางสาวธีรรตัน เสงสุก
4. ดร.บงกช เศวตามร

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มติิ (สําหรับงานพิสูจนหลกัฐาน)
ช่ืองาน Regional Science Park Innovation Day 2016 (RSP)
ไดรับรางวัล รางวัลชนะเลศิ ประเภทนวตักรรมเชิงพาณิชย – ผลติภณัฑนวัตกรรม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานเลขานกุารคณะกรรมการสงเสรมิกิจการอุทยานวทิยาศาสตร (สอว.)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) รวมกับ อุทยานวทิยาศาสตรภูมภิาค 3 แหง
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต

วัน/สถานท่ี 9-10 กรกฎาคม 2559  ศูนยการคาเซ็นทรัลเวลิด  กรุงเทพฯ

2. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน จดัการอาหารสตัวน้ําโดยใชเทคโนโลยีของเอนไซมยอยอาหาร
ไดรับรางวัล รางวลันักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป 2559
ช่ืองาน การประชมุวิชาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 42

“ศาสตรแหงแผนดิน สูนวัตกรรม เพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน”
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มลูนธิิสงเสรมิวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชปูถัมภ
วัน/สถานท่ี 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซน็ทรลัพลาซา

ลาดพราว

3. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ  ชาติพันธุ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน คุณสมบตัิทางเคมกีายภาพและการตอบสนองในระบบไหลเวยีนโลหิตระดับจลุภาคของ

สารเพ่ิมน้ําเลอืดท่ีเตรยีมจากแปงมนัสําปะหลงัดิบ
ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย นักวิจัยท่ีใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร รางวลั สพสว. (IAD Award)

ประจําป 2559
ช่ือประชุม การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวทิยาศาสตร และงานแสดงสินคา ครัง้ท่ี 5
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสตัวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (สพสว.)
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สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.)
วัน/สถานท่ี 27 กรกฎาคม 2559 โรงแรมสวสิ โซเทล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ

4. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดรับรางวัล Thailand Rubber Technologist 2016
ช่ืองาน The 3rd Global Rubber, Latex & Tire Expo (GRTE) 2016 and

1st  Global Rubber Research Fair (GRRF) 2016
หนวยงานท่ีมอบรางวัล TechnoBiz and China United Rubber Corporation
วัน/สถานท่ี 9-11 มนีาคม 2559  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ

5. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนาโปรไบโอติกสแลกโตแบซลัสพาราเคซี SD1 เพ่ือใชปองกันฟนผุ:

ตนแบบการใชในสังคม
ไดรับรางวัล รางวัลชนะเลิศนวตักรรมแหงชาติ ดานสังคม ประจําป 2559
ช่ืองาน งานมอบรางวัล “วันนวัตกรรมแหงชาติ ประจําป 2559”
หนวยงานท่ีมอบรางวัล กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ(องคการมหาชน)

(สนช.) รวมกับมูลนธิิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมวทิยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ

วัน/สถานท่ี 5 ตลุาคม 2559 หองวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซน็ทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพราว กรงุเทพฯ

6. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช่ือผลงาน กิจกรรมการสงเสรมิพัฒนานวัตกรรมการประกอบอาชพีเกษตรกรรมเพ่ือชุมชน

การจัดตัง้กลุมเกษตรกรเพ่ือการพัฒนา
ไดรับรางวัล รางวลันวัตกรรมทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 ประจําป 2559 นักสงเสริมนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชมุชน
ช่ืองาน พลงัทองถ่ินไทยพัฒนาประเทศ “ไทยแลนด 4.0” เศรษฐกิจขับเคลือ่นดวยนวตักรรม

สูความมัน่คง มั่งค่ัง ย่ังยืน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มลูนิธิเพ่ือสงัคมไทย และสถาบันพัฒนาศักยภาพทองถ่ิน
วัน/สถานท่ี 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559  โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนเบย  ตําบลอาวนาง

อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

7. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
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นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล
2. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
3. Prof. Dr.Niamh NicDaeid

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน ชดุตรวจสารระเบดิไนโตรอะโรมาติกราคาถูก
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวจิยัแหงชาต:ิ รางวลัผลงานประดิษฐคิดคนประจําป 2559 รางวัลระดับดี

สาขาวทิยาศาสตรเคมแีละเภสชั
ช่ืองาน พิธีมอบรางวัลสภาวจิัยแหงชาต:ิ รางวลันักวิจยัดีเดนแหงชาต ิรางวัลผลงานวิจยั

รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2558 และรางวลัผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559
ในงานวันนกัประดิษฐ ประจําป 2559

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2-6 กุมภาพันธ 2559

8. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชตินนท บรูณชัย
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร

2. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
นกัศึกษา นายสาโรช ลีดํ่ารงวัฒนากุล
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบออพตคิอลโคฮีเรนทโทโมกราฟแบบมีการปรบัปรุงคุณภาพของภาพโครงสรางและ

ความเรว็ในเวลาเดียวกัน
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาต ิ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559 รางวลัระดับดี

สาขาวทิยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
ช่ืองาน พิธีมอบรางวัลสภาวจิัยแหงชาต:ิ รางวลันักวิจยัดีเดนแหงชาต ิรางวัลผลงานวิจยั

รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2558 และรางวลัผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559
ในงานวันนกัประดิษฐ ประจําป 2559

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2559  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

9. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชินวัชร สรุัสวดี
นักวิจัยรวม Prof. Dr.David H. Staelin
หนวยงาน บณัฑติวทิยาลยัสหวทิยาการวทิยาศาสตรระบบโลกและการจดัการภยัธรรมชาตอัินดามนั
ช่ือผลงาน www.worldmeteology.com และโปรแกรมประยุกตเคลื่อนท่ี WMApp ใหผล

การพยากรณอากาศความละเอียดสงูสําหรับเอเชียตะวนัอออกเฉียงใตและยุโรป
คาประมาณหยาดน้ําฟาท่ัวโลกจากการสังเกตของดาวเทียม ผลการพยากรณพายุหมนุ
เขตรอนสําหรบัมหาสมทุรแปซฟิกเหนอืดานตะวนัตกและรายงานแผนดินไหวท่ัวโลก

ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจยัแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559 รางวัลระดับดีมาก
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สาขาวศิวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวจิยั
ช่ืองาน พิธีมอบรางวัลสภาวจิัยแหงชาต:ิ รางวลันักวิจยัดีเดนแหงชาต ิรางวัลผลงานวิจยั

รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2558 และรางวลัผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559
ในงานวันนกัประดิษฐ ประจําป 2559

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 ศูนยนทิรรศการและการประชมุไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

10. นกัวจิยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี บรูณชัย
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
นกัศึกษา นางสาวฝนทิพย มากเกลีย้ง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ตวัดูดซบัแมเหลก็ขนาดเลก็ชนดิใหมจากครยัโอเจล-ทอนาโนคารบอนท่ีมรีพูรนุ

สําหรบัการวเิคราะหพทาเลตเอสเทอรในตัวอยางอาหาร
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาต ิ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559 รางวลัระดับดี

สาขาวทิยาศาสตรเคมแีละเภสชั
ช่ืองาน พิธีมอบรางวัลสภาวจิัยแหงชาต:ิ รางวลันักวิจยัดีเดนแหงชาต ิรางวัลผลงานวิจยั

รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2558 และรางวลัผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559
ในงานวันนกัประดิษฐ ประจําป 2559

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 ศูนยนทิรรศการและการประชมุไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

11. นกัวจิยั ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับรางวัล Ajinomoto Award นกัวจิยัดีเดนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร

(Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)
ประจําป 2559

ช่ืองาน Food Innovation Asia Conference 2016
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มลูนธิิอายิโนะโมะโตะ รวมกับ สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร

แหงประเทศไทย
วัน/สถานท่ี 16 มิถุนายน 2559 ศูนยนทิรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

12. นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร.นนัทกาญจน มรุศิต
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หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน การเคลอืบผิววสัดุดวยน้ํายากันน้ําย่ิงยวด
ไดรับรางวัล รางวลัรองชนะเลศิ ประเภทกระบวนการนวัตกรรม
ช่ืองาน Regional Science Park Innovation Day 2016 (RSP)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานเลขานกุารคณะกรรมการสงเสรมิกิจการอุทยานวทิยาศาสตร (สอว.)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) รวมกับ อุทยานวทิยาศาสตรภูมภิาค 3 แหง
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต

วัน/สถานท่ี 9 ธันวาคม - 10 กรกฎาคม 2559 ศูนยการคาเซ็นทรลัเวิลด กรุงเทพฯ

13. นกัวจิยั อาจารยสธุน แซวอง
นกัศึกษา 1. นายกชนฐั วิศกุล

2. นางสาวลักษกิา โลหสวุรรณ
3. นายธนพร หนวูิลยั

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ปารตีล้ิงค
ไดรับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปรแกรม เพ่ือความบันเทิง
ช่ืองาน งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 15

(Thailand IT Contest Festival 2016)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)
วัน/สถานท่ี 15-17 มนีาคม 2559 หอประชมุมหิศร อาคารเอสซบีีพารค

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ

14. อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยธัชชัย เองฉวน
นกัศึกษา 1. นายชูวงศ สีตะพงศ

2. นายเฉลิมชยั บัวชุม
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน แอปพลเิคชัน่การบริจาคโลหิต
ไดรับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Mobile Application โปรแกรมเพ่ือการ

ประยุกตใชงานบนเครือขายสําหรบัอุปกรณคอมพิวเตอรเคลือ่นท่ี
ช่ืองาน งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 15

(Thailand IT Contest Festival 2016)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)
วัน/สถานท่ี 15-17 มนีาคม 2559 หอประชมุมหิศร อาคารเอสซบีีพารค

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ

15. นกัวจิยั อาจารยสธุน แซวอง
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นกัศึกษา 1. นายธีรภทัร สนิทรัพย
2. นายธันวา หนูพลอย
3. นายวรกฤช สนุทรธรรมนติิ

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน แฮชแท็กปรินทติง้
ไดรับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกตใชงานสําหรับลินกุซ

(Linux Desktop Application)
ช่ืองาน งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 15

(Thailand IT Contest Festival 2016)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)
วัน/สถานท่ี 15-17 มนีาคม 2559 หอประชมุมหิศร อาคารเอสซบีีพารค

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ

16. นกัวจิยั อาจารยสธุน แซวอง
นกัศึกษา 1. นายพนธกร เมฆินทรางกูร

2. นายทรงยศ แมนประสาทกุล
3. นายธนกร ภทัรภากร

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โครงขายบลูทูธอัจฉรยิะเพ่ือการจดังานในสถานท่ีขนาดใหญ
ไดรับรางวัล รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 3 ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกตใชงานสําหรับสื่อสาร

ระหวางสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ช่ืองาน งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 15

(Thailand IT Contest Festival 2016)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)
วัน/สถานท่ี 15-17 มนีาคม 2559 หอประชมุมหิศร อาคารเอสซบีีพารค

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2016
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลยั ประจําป 2559

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารวุรรณ  หนองภิวงค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science

ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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นักวิจัยทีม่ีจํานวนผลงานตีพมิพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2559

1 ศาสตราจารย ดร.สุทธวฒัน  เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 45  บทความ
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนกุร  ภูเรืองรตัน คณะวทิยาศาสตร 24  บทความ
3 รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา คณะวทิยาศาสตร 16  บทความ
4 รองศาสตราจารย ดร.ปณต  ถาวรังกูร คณะวทิยาศาสตร 12  บทความ
5 ศาสตราจารย ดร.วชัรินทร  รุกขไชยศิรกุิล คณะวทิยาศาสตร 11  บทความ
6 รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร คณะวทิยาศาสตร 11  บทความ
7 ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย คณะวทิยาศาสตร 11  บทความ
8 รองศาสตราจารย ดร.เจรญิ  นาคะสรรค คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 10  บทความ
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี  บูรณชัย คณะวทิยาศาสตร 9  บทความ

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนญู  โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 9  บทความ
11 ศาสตราจารย ดร. นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 9  บทความ
12 Dr. ALAN  FREDERICK-GEATER คณะแพทยศาสตร 9  บทความ
13 รองศาสตราจารย ดร. นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร 8  บทความ
14 ศาสตราจารย ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8  บทความ
15 Dr. EDWARD  BRADDON MCNEIL คณะแพทยศาสตร 8  บทความ
16 รองศาสตราจารย ดร. ภก.ธีระพล  ศรีชนะ คณะเภสชัศาสตร 7  บทความ
17 รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนนัท คณะเภสชัศาสตร 7  บทความ
18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาระ  บํารุงศรี คณะวทิยาศาสตร 7  บทความ
19 รองศาสตราจารย ดร.ธนภร  อํานวยกิจ คณะเภสชัศาสตร 7  บทความ
20 Dr. ANIL  KUMAR คณะวศิวกรรมศาสตร 8  บทความ
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นักวิจัยดานสังคมศาสตรท่ีมีจํานวนผลงาน
ตีพิมพสูงสุด 5 อันดับแรก

จากฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2559

งานแหงคุณคา
สงขลานครนิทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
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นกัวิจยัดานสงัคมศาสตรทีม่จีํานวนผลงานตพีมิพสงูสดุ
5 อันดับแรก จากฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2559

1 ศาสตราจารย ดร. นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 4  บทความ
2 รองศาสตราจารย ดร. พญ.ทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร 2  บทความ
3 รองศาสตราจารย ดร.ประณีต  สงวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร 2  บทความ
4 รองศาสตราจารย ดร. นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร 2  บทความ
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นักวิจัยท่ีเปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพจากฐานขอมูล Web of Science

ต้ังแต 3 บทความข้ึนไป  ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
จากฐานขอมูล Web of Science ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป  ประจําป 2559

1 ศาสตราจารย ดร.สุทธวฒัน  เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 22  บทความ
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนกุร  ภูเรืองรตัน คณะวทิยาศาสตร 17  บทความ
3 รองศาสตราจารย ดร.เจรญิ  นาคะสรรค คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 7  บทความ
4 ศาสตราจารย ดร.วชัรินทร  รุกขไชยศิรกุิล คณะวทิยาศาสตร 6  บทความ
5 ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย คณะวทิยาศาสตร 6  บทความ
6 ศาสตราจารย ดร.พญ.สมจิตร  จารรุัตนศิรกุิล คณะแพทยศาสตร 5  บทความ
7 รองศาสตราจารย ดร. ภก.ธีระพล  ศรีชนะ คณะเภสชัศาสตร 5  บทความ
8 รองศาสตราจารย ดร. ภก.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนนัท คณะเภสชัศาสตร 5  บทความ
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  สหกะโร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 5  บทความ

10 รองศาสตราจารย ดร.จิรฐั  มเีสน คณะแพทยศาสตร 5  บทความ
11 รองศาสตราจารย ดร. นพ.พรพรต  ลิม้ประเสริฐ คณะแพทยศาสตร 5  บทความ
12 ศาสตราจารย ดร. พญ.สาวิตรี  อัษณางคกรชัย คณะแพทยศาสตร 5  บทความ
13 ศาสตราจารย ดร.ดวงพร  คันธโชติ คณะวทิยาศาสตร 5  บทความ
14 รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา คณะวทิยาศาสตร 4  บทความ
15 รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4  บทความ
16 รองศาสตราจารย ดร. ภญ.ประภาพร  บุญมี คณะเภสชัศาสตร 4  บทความ
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารนัย  สุขุมงักูร คณะวทิยาศาสตร 4  บทความ
18 รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา  ประเทพ คณะวทิยาศาสตร 4  บทความ
19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิสา  ศิรพิงศวฒิุกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4  บทความ
20 รองศาสตราจารย ดร.ธนภร  อํานวยกิจ คณะเภสชัศาสตร 3  บทความ
21 รองศาสตราจารย ดร.พรชัย  พฤกษภัทรานนต คณะวศิวกรรมศาสตร 3  บทความ
22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรงคพันธ  มุสิกะวงศ คณะวศิวกรรมศาสตร 3  บทความ
23 รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี คณะเภสชัศาสตร 3  บทความ
24 ศาสตราจารย ดร.วราภรณ  วุฑฒะกุล คณะวทิยาศาสตร 3  บทความ
25 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนพร  ไกรดิษฐ คณะแพทยศาสตร 3  บทความ
26 ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณ  ทองประจแุกว คณะวทิยาศาสตร 3  บทความ
27 รองศาสตราจารย ดร.สุภญิญา  ติ๋วตระกูล คณะเภสชัศาสตร 3  บทความ
28 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนชุ  แสงเจริญ คณะเภสชัศาสตร 3  บทความ
29 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  บุญเกิด คณะวทิยาศาสตร 3  บทความ
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นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด

20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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นกัวิจยัทีผ่ลงานตพีมิพไดรับการอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล Web of Science  ประจําป 2559

1 ศาสตราจารย ดร.สุทธวฒัน  เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,627  ครั้ง
2 รองศาสตราจารย พญ.ภัทรพิมพ  สรรพวรีวงศ คณะแพทยศาสตร 606  ครั้ง
3 รองศาสตราจารย นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธ์ิ คณะแพทยศาสตร 490  ครั้ง
4 นพ.ศรายุทธ  ลูเซียน  กีเตอร คณะแพทยศาสตร 338  ครั้ง
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนญู  โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 298  ครั้ง
6 รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา คณะวทิยาศาสตร 266  ครั้ง
7 ศาสตราจารย ดร. นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 260  ครั้ง
8 รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร คณะวทิยาศาสตร 253  ครั้ง
9 รองศาสตราจารย ดร.ภก.ธีระพล  ศรีชนะ คณะเภสชัศาสตร 228  ครั้ง

10 รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป คณะอุตสาหกรรมเกษตร 218  ครั้ง
11 รองศาสตราจารย ดร.ปณต  ถาวรังกูร คณะวทิยาศาสตร 216  ครั้ง
12 ศาสตราจารย ดร.วชัรินทร  รุกขไชยศิรกุิล คณะวทิยาศาสตร 212  ครั้ง
13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนกุร  ภูเรืองรตัน คณะวทิยาศาสตร 200  ครั้ง
14 ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย คณะวทิยาศาสตร 189  ครั้ง
15 รองศาสตราจารย ดร. พญ.สายบัว  ชี้เจริญ คณะแพทยศาสตร 165  ครั้ง
16 รองศาสตราจารย ดร.สุเมธา  สวุรรณบรูณ คณะวทิยาศาสตร 156  ครั้ง
17 ศาสตราจารย ดร.ดวงพร  คันธโชติ คณะวทิยาศาสตร 153  ครั้ง
18 ศาสตราจารย ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 148  ครั้ง
19 รองศาสตราจารย ดร.พงศธร  อมรพิทักษสุข คณะวทิยาศาสตร 147  ครั้ง
20 ดร.พรนภัส  สรุะสมบัตพัิฒนา คณะแพทยศาสตร 125  ครั้ง
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นักวิจัยท่ีผลงานไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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นกัวิจยัทีผ่ลงานไดรับการจดทะเบยีน
สทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ

ประจําป 2559

1. ช่ือผลงาน อุปกรณการเรยีนการสอน
ผูประดิษฐ ศาสตราจารย นพ.หเทิญ ถ่ินธารา
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
สิทธิบัตรเลขท่ี 48260
วันท่ีจดทะเบียน 25 กุมภาพันธ 2559

2. ช่ือผลงาน อุปกรณการเรยีนการสอน
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวทิย วาณิชยสวุรรณ
ผูประดิษฐรวม 1. นายอับดลอาซดี หนิมสุา

2. นางสมพร วรรณวงศ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 48261
วันท่ีจดทะเบียน 25 กุมภาพันธ 2559

3. ช่ือผลงาน อุปกรณทางการแพทย
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 50490
วันท่ีจดทะเบียน 13 กรกฎาคม 2559

4. ช่ือผลงาน อุปกรณทางการแพทย
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 50489
วันท่ีจดทะเบียน 21 กรกฎาคม 2559

5. ช่ือผลงาน อุปกรณทางการแพทย
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย นพ.รักชาย บุหงาชาติ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 51458
วันท่ีจดทะเบียน 15 กันยายน 2559
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นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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นกัวิจยัทีผ่ลงานไดรับการจดทะเบยีนอนสุทิธิบตัร
ประจําป 2559

1. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการเตรยีมจุลนิทรีย Lactobacillus paracasei เพ่ือใชในการยับย้ังการเจริญ
ของเชื้อกอโรคในชองปาก

ผูประดิษฐ ศาสตราจารย ดร.รวี  เถียรไพศาล
ผูประดิษฐรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทพญ.สพัุชรินทร  พิวัฒน
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11204
วันท่ีจดทะเบียน 17 กุมภาพันธ 2559

2. ช่ือผลงาน กระบวนการเลีย้งยีสตไขมนัสงูและสาหรายไขมนัสงูรวมกันในเมด็เจลโซเดียมอัลจเินต
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป
ผูประดิษฐรวม ดร.ศุลพีร กิจจะ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11205
วันท่ีจดทะเบียน 17 กุมภาพันธ 2559

3. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการวัดตาเขดวยระบบคอมพิวเตอรและแสดงผลแบบอัตโนมตัิ
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย พญ.สภุาภรณ  เตง็ไตรสรณ
ผูประดิษฐรวม รองศาสตราจารย ดร.พรชยั พฤกษภทัรานนต
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11206
วันท่ีจดทะเบียน 17 กุมภาพันธ 2559

4. ช่ือผลงาน กรรมวิธีเคลอืบโครงรางคํ้ายันสามมิตโิปรตนีไหมไฟโบรอินดวยเนือ้เย่ือในฟนท่ียอย
เอาเซลลออกไป (decellularized pulp)

ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.จิรฐั  มเีสน
ผูประดิษฐรวม 1. นางสาวสุภาพร แสงเกิด

2. รองศาสตราจารย ดร. ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11216
วันท่ีจดทะเบียน 17 กุมภาพันธ 2559
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5. ช่ือผลงาน แผนแปะผิวหนังชนิดถุงเก็บกักท่ีใชทางยาซึง่เตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนต่ํา
และกรรมวธีิผลติผลติภณัฑดังกลาว

ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวัฒน  พิชญากร
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย ดร. ภญ.ประภาพร บญุมี

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

หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11217
วันท่ีจดทะเบียน 17 กุมภาพันธ 2559

6. ช่ือผลงาน สตูรตํารบัยาสมนุไพรสําหรบัแกไอ
ผูประดิษฐ นายธีรวัฒน  สุดขาว
หนวยงาน คณะการแพทยแผนไทย
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11395
วันท่ีจดทะเบียน 4 เมษายน 2559

7. ช่ือผลงาน วสัดุทดแทนไมและกรรมวธีิการผลติ
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.สอาด  รยิะจันทร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11396
วันท่ีจดทะเบียน 4 เมษายน 2559

8. ช่ือผลงาน แผนยางปองกันแผลกดทับบริเวณหู
ผูประดิษฐ ดร.เอกวภิู  กาลกรณสรุปราณี
ผูประดิษฐรวม 1. นางสาวอุรา แสงเงิน

2. ดร.นิธินาถ แซตั้ง
3. รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวฒัน พิชญากร
4. ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวทิย วาณิชยสวุรรณ
5. นพ.คณุตม จารธุรรมโสภณ

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11545
วันท่ีจดทะเบียน 23 พฤษภาคม 2559
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9. ช่ือผลงาน กระบวนการผลิตน้ําตาลจากตนปาลมน้ํามนัท่ีโคนแลว
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11993
วันท่ีจดทะเบียน 15 กันยายน 2559

10. ช่ือผลงาน กรรมวธีิการผลติเบตา-กลแูคนจากเห็ดบรโิภคไดเพ่ือพัฒนาเปนผลติภณัฑเสรมิอาหาร
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทัด  วิเชยีรโชติ
ผูประดิษฐรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน ยูรวงศ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนพร ไกรดิษฐ
นกัศึกษา 1. นางสาวจิราพร ใจเกลีย้ง

2. นางสาวอัญชนา อําไพ
หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11990
วันท่ีจดทะเบียน 15 กันยายน 2559

11. ช่ือผลงาน ชดุตรวจสารระเบดิไนโตรอะโรมาตกิ
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร.อารีย  ชูดํา
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล

2. ดร.วชัรวดี ลิม่สกุล
3. นางสาวจฑุาพร เกษร

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11989
วันท่ีจดทะเบียน 15 กันยายน 2559

12. ช่ือผลงาน ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มติิ สําหรับงานพิสูจนหลักฐาน
ผูประดิษฐ ดร.เอกวภิู  กาลกรณสรุปราณี
ผูประดิษฐรวม 1. ดร.วสิุทธ์ิ แกวสกุล

2. ดร.บงกช เศวตามร
3. พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักด์ิโสภาคย
4. นางสาวธีรรัตน เสงสุข

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11992
วันท่ีจดทะเบียน 15 กันยายน 2559
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13. ช่ือผลงาน สารทดแทนฟอสเฟตและไบคารบอเนตในการปรบัปรงุคุณสมบตัคิวามสามารถในการอุมน้ํา
และน้ําหนักของเนือ้กุง

ผูประดิษฐ ศาสตราจารย ดร.สุทธวฒัน  เบญจกุล
ผูประดิษฐรวม นายภาสกร ก่ิงวัชระพงค
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11934
วันท่ีจดทะเบียน 2 กันยายน 2559

14. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการเตรยีมโพรบผสมเฮอรทู/นวิและเซพเซเวนทีน (HER2/neu/CEP17)
เพ่ือตรวจวดัยีนท่ีเก่ียวของกับมะเรง็เตานมโดยเทคนคิฟลอูอเรสเซนตอินไซตไูฮบริไดรเซชนั

ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย พญ.ภัทรพิมพ  สรรพวรีวงศ
ผูประดิษฐรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย พญ.อรณีุ เดชาพันธุกุล

2. รองศาสตราจารยปลืม้จิต บณุยพิพัฒน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พญ.สนิิจธร รจุิระบรรเจิด
4. รองศาสตราจารย นพ.พุฒิศักด์ิ พุทธวบิูลย
5. รองศาสตราจารย นพ.สมเกียรต ิสรรพวรีวงศ

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11740
วันท่ีจดทะเบียน 13 กรกฎาคม 2559

15. ช่ือผลงาน เครือ่งยึดกระดูกนิว้มอืภายนอกชนดิดึงและเคลือ่นไหวขอนิว้แบบแกนคูดานขาง
สําหรบัรกัษากระดูกขอนิว้กลางหลดุและหัก

ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค  อนนัตเสรี
ผูประดิษฐรวม นายวินยั วรีวฒันปรัชญา
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11743
วันท่ีจดทะเบียน 13 กรกฎาคม 2559

16. ช่ือผลงาน แผนยางท่ีมกีลิน่หอม
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวัฒน  พิชญากร
ผูประดิษฐรวม 1. ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชั ทวีปรดีา
3. ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวทิย วาณิชยสวุรรณ

หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11741
วันท่ีจดทะเบียน 13 กรกฎาคม 2559
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17. ช่ือผลงาน สูตรยางไลยุงแบบทาปาย
ผูประดิษฐ รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิวัฒน  พิชญากร
ผูประดิษฐรวม ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11742
วันท่ีจดทะเบียน 13 กรกฎาคม 2559

18. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการสกัดสารพิเพอลองกูมนิิน (Piperlonguminine) และ 5'-เดสเมท็อกซียาทีน
(5'-Desmethoxyyatein) จากพริกไทยดํา

ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนพร  ไกรดิษฐ
ผูประดิษฐรวม 1. ดร.สมชาย ศรวีิรยิะจนัทร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา สขุพรมา
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11991
วันท่ีจดทะเบียน 15 กันยายน 2559
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยนําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย/นโยบาย/ชุมชน  ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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นกัวิจยัทีผ่ลงานวิจยันําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย/นโยบาย/ชุมชน  ประจําป 2559

1. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.อารีย ชูดํา
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.พันธ ทองชมุนุม

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย วงศนริามยักุล
3. ดร.วชัรวดี ลิม่สกุล
4. นางสาวจฑุาพร เกษร

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน ชดุตรวจเมทแอมเฟตามนีราคาประหยัด
หนวยงานท่ีนําไปใช คายศูนยขวัญแผนดิน สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 อําเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต
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นักวิจัยท่ีไดรับเชิญเปน Keynote Speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน Keynote Speaker
ในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ ประจําป 2559

1. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน Silica-reinforced natural rubber tread compounds:

A challenge for more sustainable and eco-friendly tires
ช่ือการประชุม The 3rd Global Rubber, Latex & Tire Expo (GRTE) 2016 and

1st Global Rubber Research Fair (GRRF) 2016
วันท่ีนําเสนอ 9 มีนาคม 2559
สถานท่ีจัด/ประเทศ ศูนยนทิรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  กรุงเทพฯ

2. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน Compatibilized silica-reinforced natural rubber tire tread compounds by

epoxidized rubber in combination with silane coupling agent
ช่ือการประชุม The 15th International Seminar on Elastomer (ISE) 2016 and

Global Tire Tech Forum (GTTF) 2016
วันท่ีนําเสนอ 15 มิถุนายน 2559
สถานท่ีจัด/ประเทศ Hilton Golden Beach Hotel, Qingdao, China

3. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน Petroleum-based safe process oils: From solubility aspects to

practical use in carbon black-reinforced rubber compounds
ช่ือการประชุม The International Polymer Conference of Thailand (PCT-6)
วันท่ีนําเสนอ 30 มิถุนายน
สถานท่ีจัด/ประเทศ Pathumwan Princess Hotel, Bangkok

4. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน Sustainability of nutraceuticals and functional foods
วันท่ีนําเสนอ The 7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and

Nutrition (ISWHLN) 2016
วันท่ีนําเสนอ 4 พฤศจิกายน 2559
สถานท่ีจัด/ประเทศ Melia Purosani Hotel, Yogyakarta, Indonesia
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5. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เก้ืออนนัต เตชะโต
หนวยงาน คณะการจดัการสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน Illamination drop through green curtain
ช่ือการประชุม International Conference on Mechanical and Building Science
วันท่ีนําเสนอ 23-24 มนีาคม 2559
สถานท่ีจัด/ประเทศ Coimbatore, India

6. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยวรรณ วฒันจนัทร
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน Industry based on knowledges
ช่ือการประชุม The First International Conference Technology on Biosciences and

Social Sciences
วันท่ีนําเสนอ 17-18 พฤศจกิายน 2559
สถานท่ีจัด/ประเทศ Convention Hall, University of Andalas, Padang, Indonesia

7. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ชวีะเศรษฐธรรม
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน How to find the true value of volatile fatty acid, VFA, content in

Hevea brasiliensis latex?
ช่ือการประชุม HPI International Conference on Innovation in Polymer Science and

Technology 2016
วันท่ีนําเสนอ 7-10 พฤศจิกายน 2559
สถานท่ีจัด/ประเทศ JW Marriot Hotel & Resort Medan, North Sumatera, Indonesia

8. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Chemistry classroom to research for community: Agricultural innovation

to increase productivity and improve quality of rice
ช่ือการประชุม The 3rd International Conference on Research, Implementation and

Education of Mathematics and Science 2016
วันท่ีนําเสนอ 16-17 พฤษภาคม 2559
สถานท่ีจัด/ประเทศ Yogyakarta State University, Indonesia
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9. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร ลิม่บตุร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Electrochemical sensor for determination of 2,4,6-Trinitrotoluene based on

applylmelamine)/grapheme oxide modified electrode
ช่ือการประชุม 11th Joint Conference on Chemistry (JCC 2016)
วันท่ีนําเสนอ 16 กันยายน 2559
สถานท่ีจัด/ประเทศ Purwokerto, Java Tengah, Indonesia



| 61งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ

ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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นกัวิจยัทีไ่ดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดบัชาต/ินานาชาต ิประจําป 2559

ระดับนานาชาติ

1. นักวิจัย ดร.พรสวรรค ดวงสวุรรณ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Turtle in the sea
ช่ือรางวัล The Winner in Transmission Electron Microscopy Photo Contest
ช่ือประชุม The 11th Asia-Pacific Microscopy Conference,

The 33rd Annual Conference of Microscopy Society of Thailand and
The 39th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand

วันท่ี/สถานท่ี 23 - 27 พฤษภาคม 2559 Phuket Graceland Resort and Spa,
Phuket, Thailand

หนวยงานท่ีมอบรางวัล Microscopy Society of Thailand and Anatomy Association of Thailand
and Mahidol University

2. อาจารยท่ีปรกึษาหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุราพร วงศวัชรานนท
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. รองศาสตราจารย ดร.เอกสิทธ์ิ กุมารสิทธ์ิ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนัดี อุดมอักษร
3. ผูชวยศาสตราจารย นพ. ทพ.สุรพงษ วงศวัชรานนท

นกัศึกษา นายกีรติ นิยมรัตน
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Effects of Pueraria mirifica extract on depression-like behavior and

density of dopaminergic neurons in ovariectomized mousebrain
ช่ือรางวัล Best Presentation
ช่ือประชุม The 11th Asia-Pacific Microscopy Conference,

The 33rd Annual Conference of Microscopy Society of Thailand and
The 39th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand

วันท่ี/สถานท่ี 23-27 พฤษภาคม 2559 Phuket, Thailand
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Microscopy Society of Thailand and Anatomy Association of Thailand

and Mahidol University
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3. นักวิจัย รองศาสตราจารย ศิรริัตน ธานีรณานนท
หนวยงาน คณะศิลปศาสตร
ช่ือผลงาน Ultra-poor revisited, village leaders’ viewpoints
ช่ือรางวัล Best Presenter Award for Presenting Paper
ช่ือประชุม 8th International Graduate Students and Scholars Conference
วันท่ี/สถานท่ี 26-27 ตุลาคม 2559 Graduate School, Gadjah Mada University,

Yogyakarta, Indonesia
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Gadjah Mada University

4. อาจารยท่ีปรกึษาหลัก รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร อุทารพันธุ
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. ดร.พันทิพา รุณแสง

2. ดร.อรณิชา รตันาภรณ
นกัศึกษา นางสาวอารรีัตน เชาวนสมบูรณ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Cloning and characterization of the beta-glucan binding protein gene

from the Banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis)
ช่ือรางวัล Good Poster Presentation Award
ช่ือประชุม The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference –

BMB2016: Biochemistry and Molecular Biology for a Sustainable Future
วันท่ี/สถานท่ี 26-27 พฤษภาคม 2559 B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Faculty of Science, Prince of Songkla University in Association with

the Biochemistry and Molecular Biology Section, The Science Society of
Thailand Under the Patronage of His Majesty the King (BMB Thailand)

5. อาจารยท่ีปรกึษาหลัก รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร อุทารพันธุ
อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.พันทิพา รุณแสง
นกัศึกษา นางสาววไิลวรรณ เซงโหย
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Molecular cloning and characterization of a C-type lectin with

two carbohydrate recognition domains from Banana shrimp
Fenneropenaeus merguiensis

ช่ือรางวัล Good Poster Presentation Award
ช่ือประชุม The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference –

BMB2016: Biochemistry and Molecular Biology for a Sustainable Future
วันท่ี/สถานท่ี 26 - 27 พฤษภาคม 2559 B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand
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หนวยงานท่ีมอบรางวัล Faculty of Science, Prince of Songkla University in Association with
the Biochemistry and Molecular Biology Section, The Science Society of
Thailand Under the Patronage of His Majesty the King (BMB Thailand)

6. นักวิจัย ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
นักวิจัยรวม 1. Dr.Muralidharan Nagarajan

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
3. ดร.พรอุษา จิตพุทธิ

หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน Effects of bio-nanocomposite film from tilapia and squid skin gelatins

incorporate with ethanolic extract from coconut husk on storage stability
of mackerel meat powder

ช่ือรางวัล The Best Poster Presentation of Research Paper
ช่ือประชุม The EIQASFISH’16 International Conference on Emerging Issues in

Quality and Safety of Fish and Shellfish
วันท่ี/สถานท่ี 11-12 สิงหาคม 2559 TGA Auditorium, CEG Campus of Anna University,

Chennai, India
หนวยงานท่ีมอบรางวัล The Department of Fish Quality Assurance and Management,

Fisheries College and Research Institute, Tamil Nadu Fisheries University,
Tuticorin in cooperation with the Institute of Ocean Management of
Anna University, Chennai, India
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ระดับชาติ

1. นักวิจัย ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ
ช่ือรางวัล The Best Presentation
ช่ือประชุม NSTDA Investors’ Day 2016
วันท่ี/สถานท่ี 9-10 กันยายน 2559 ศูนยการประชมุแหงชาติสิริกิติ์ กรงุเทพมหานคร
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

2. นักวิจัย ดร.ขนิษฐา ศรนีวล
หนวยงาน คณะเทคนคิการแพทย
ช่ือผลงาน MiR-144 ควบคุมภาวะ oxidative stress ในผูปวย thalassemia

ผานยีนเปาหมาย NRF2
ช่ือรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานทางวิชาการ ประเภท Poster Presentation
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร ครัง้ท่ี 32

Healthcare in a Changing World
วันท่ี/สถานท่ี 3-5 สิงหาคม 2559  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

3. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนรุักษ สันปาเปา
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน การเปนปรสิตของสาหรายสีเขียว Cephaleuros Kunze ex E.M. Fries
ช่ือรางวัล ระดับดี ในการนําเสนอแบบโปสเตอร
ช่ือประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 17 ประจําป 2559
วันท่ี/สถานท่ี 25-26 มกราคม 2559  มหาวทิยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลัยขอนแกน  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

4. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนรุักษ สันปาเปา
นกัศึกษา นางสาวเพ็ญภสัสร บรรจงศิริ
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน การแยก การจัดจําแนกชนิดและลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของสาหรายปรสติพืช

Cephaleuros spp. บนอาหารสังเคราะห
ช่ือรางวัล ระดับดี ในการนําเสนอแบบโปสเตอร
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5. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรศิ ทาวจนัทร
นกัศึกษา นางสาวกนกกาญจน ตลึงผล
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน การครอบครองตนคะนาของเชื้อรา Metarhizium guizhouense PSUM04

ท่ีปลกูในระบบไฮโดรโปนิกส
ช่ือรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนําเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร

สาขาพืชผักและสมนุไพร
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 15

“พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งค่ัง และย่ังยืน”
วันท่ี/สถานท่ี 9-12 พฤศจิกายน 2559  โรงแรม ลีกาเดนส พลาซา

อําเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร  สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย

และสํานกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั

6. นักวิจัย ดร.วรดร ไผเรอืง
หนวยงาน คณะการจดัการสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน การประเมนิการปลดปลอยฝุนละอองจากการเผาชวีมวลในภาคเหนอืของประเทศไทย
ช่ือรางวัล รางวลัดีเดน การนําเสนอภาคบรรยาย
ช่ือประชุม การประชุมทางวชิาการ “ทรพัยากรธรรมชาติ สารสนเทศภมูศิาสตร และสิง่แวดลอม

นเรศวร ครั้งท่ี 1”
วันท่ี/สถานท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม มหาวทิยาลยันเรศวร

7. นักวิจัย ดร.กันยปรณิ ทองสามสี
นักวิจัยรวม ดร.อิสระ ทองสามสี
หนวยงาน คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ช่ือผลงาน อิทธิพลปฏสิัมพันธระหวางสภาพเศรษฐกิจและสภาพสงัคมท่ีมตีออัตราอาชญากรรม

ประเภทคดีประทุษรายตอทรพัยในประเทศไทย พ.ศ. 2557
ช่ือรางวัล บทความวจิยัดีเดน สาขานิตศิาสตรและรฐัศาสตร
ช่ือประชุม หาดใหญวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งท่ี 7
วันท่ี/สถานท่ี 23 มถุินายน 2559 มหาวทิยาลยัหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยหาดใหญ  สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สํานกังานสงเสริมการจดัประชมุและนทิรรศการ
และสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
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8. อาจารยท่ีปรกึษาหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. นางสาวอนิดา สงนุย

2. นายหิรญั กังแฮ
3. ดร.กองเกียรต ิกิตติวัฒนาวงศ

นกัศึกษา นางสาวจริพรรณ สจัจารกัษ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ผลของความลกึและชนิดของอาหารเม็ดตอการเจรญิเติบโตและประสิทธิภาพ

การใชอาหารของเตาตนุวัยออน (Chelonia mydas)
ช่ือรางวัล รางวลัดีเดนการนาํเสนอผลงานวชิาการภาคบรรยาย
ช่ือประชุม การประชุมวชิาการวทิยาศาสตรทางทะเลแหงชาติ ครั้งท่ี 5
วันท่ี/สถานท่ี 1-3 มิถุนายน 2559  โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ภาควิชาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสมาคมวทิยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย

9. นักวิจัย นางสาวสุชาดา กองสวัสด์ิ
นักวิจัยรวม นางสาววราภรณ หนสูงค
หนวยงาน คณะศิลปศาสตร
ช่ือผลงาน สภาพปญหาและความตองการสิง่สนบัสนนุในการทําวจิยัของอาจารยคณะศิลปศาสตร

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร วิทยาเขตหาดใหญ
ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (กลุมมนุษยศาสตรและ

สงัคมศาสตร)
ช่ือประชุม การประชมุวชิาการวจิยัระดับชาติสําหรบับคุลากรสายสนบัสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 8 ทองกวาววิชาการ’59: สงเสรมิงานวิจัย พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองคกร
วันท่ี/สถานท่ี 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชยีงใหม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล เครือขายหัวหนาธุรการภาควชิา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม

รวมกับท่ีประชมุสภาขาราชการ พนกังานและลกูจางมหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย
(ปขมท.) และเครือขายวจิยับุคลากรสายสนับสนุนในสถาบนัอุดมศึกษา

10. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารยเถลงิศักด์ิ อังกุรเศรณี
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน สถานการณการผลติโคเนือ้พ้ืนเมอืงและตลาดในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง
ช่ือรางวัล การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร ระดับดี สาขาสรีรวิทยาสัตว

การจดัการและการผลติสตัว
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการสตัวศาสตรแหงชาติ ครัง้ท่ี 5
วันท่ี/สถานท่ี 28-30 มิถุนายน 2559 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน
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หนวยงานท่ีมอบรางวัล ภาควิชาสตัวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน รวมกับภาคีเครอืขาย
สตัวศาสตร และสมาคมสตัวบาลแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

11. นักวิจัย ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ IGFI, PIT1 และ MC5R-1 ในไกเบตง
ช่ือรางวัล การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร ระดับดี สาขาพันธุศาสตรและ

ปรับปรุงพันธุสัตว
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการสตัวศาสตรแหงชาติ ครัง้ท่ี 5
วันท่ี/สถานท่ี 28-30 มิถุนายน 2559 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ภาควิชาสตัวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน รวมกับภาคีเครอืขาย

สตัวศาสตร และสมาคมสตัวบาลแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

12. นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยวรรณ วฒันจนัทร
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน การเปรียบเทียบวธีิการตกแตงซากแบบเลาะหนังกับแบบเผาขนตอเปอรเซ็นตซาก

และสวนประกอบของแพะลกูผสมบอร
ช่ือรางวัล การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร ระดับชมเชย สาขาโภชนศาสตร

สตัวเค้ียวเอ้ืองและวิทยาศาสตรเนือ้สัตว
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการสตัวศาสตรแหงชาติ ครัง้ท่ี 5
วันท่ี/สถานท่ี 28-30 มิถุนายน 2559 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ภาควิชาสตัวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน รวมกับภาคีเครอืขาย

สตัวศาสตร และสมาคมสตัวบาลแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

13. อาจารยท่ีปรกึษาหลัก ดร.อุทิศ สังขรัตน
นกัศึกษา นางสุภาวดี ทวบีุรษุ
หนวยงาน คณะศิลปศาสตร  คณะการจดัการสิง่แวดลอม
ช่ือผลงาน การประเมนิศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอมะนัง จังหวดัสตลู
ช่ือรางวัล Best National Paper Award
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2/2559 และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 3/2016 “

การทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือ ศ.ดร. แซงกุน ลี”
วันท่ี/สถานท่ี 21-22 มกราคม 2559 โรงแรมเพิรล ภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร มหาวทิยาลยัแมโจ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

University Sains Malaysia (Malaysia) Donchua University (Taiwan)
Paichai University (Korea) และ University of the East (Philippines)
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14. อาจารยท่ีปรกึษาหลัก ดร.จารวุรรณ มะยะกูล
อาจารยท่ีปรึกษารวม Dr.Stefano Giovanni Angelo Draisma
นกัศึกษา นางสาวกัตติกา พัฒราช
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน Genetic variations of Greenalgae : Genus Caulerpa in Thailand
ช่ือรางวัล รางวลัท่ี 2 การนําเสนอผลงานวชิาการภาคโปสเตอร
ช่ือประชุม การประชุมวชิาการวทิยาศาสตรทางทะเลแหงชาติ ครั้งท่ี 5
วันท่ี/สถานท่ี 1-3 มถุินายน 2559 โรงแรมรามาการเดนส กรงุเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ภาควิชาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมกับ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสมาคมวทิยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย

15. อาจารยท่ีปรกึษาหลัก ดร.สุรีรตัน เย็นชอน
อาจารยท่ีปรึกษารวม ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต
นกัศึกษา นางสาวนรูมา มาสากี
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน ผลของสารควบคุมการเจรญิเตบิโตตอการชกันําแคลลัสและยอดของฮาโวเทีย

ในหลอดทดลอง
ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลศิ การนําเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร สาขาไมดอกไมประดับ
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 15

“พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งค่ัง และย่ังยืน”
วันท่ี/สถานท่ี 9-12 พฤศจิกายน 2559 โรงแรม ลี กาเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร  สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

16. อาจารยท่ีปรกึษาหลัก ดร.สุรีรตัน เย็นชอน
อาจารยท่ีปรึกษารวม ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต
นกัศึกษา นางสาวชาคริยา นหิะ
หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจรญิเติบโตตอการชกันําโซมาตกิเอ็มบรโิอ

ของปาลมน้ํามันพันธุทรัพย ม.อ.
ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงาน ภาคบรรยาย สาขาไมผลไมยืนตน
ช่ือประชุม การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 15

“พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งค่ัง และย่ังยืน”
วันท่ี/สถานท่ี 9-12 พฤศจกิายน 2559 โรงแรม ลกีาเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร  สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)
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รางวัลเครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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เครือขายวิจัยดเีดน ประจําป 2559

รางวัลสถานวิจัยความเปนเลิศท่ีมีผลงานระดับดี

สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา ระยะท่ี 2

ผูอํานวยการสถานวิจัย   รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ  คณะเภสัชศาสตร

สถานวจิัยความเปนเลิศระบบนําสงยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร จดัตัง้ขึน้เมือ่ป พ.ศ. 2550
โดยพัฒนาจากกลุมวิจัย (RU- Research Unit) เปนสถานวิจัย (RC- Research Center) และพัฒนาสูสถานวิจัยความ
เปนเลิศ (CoE- Center of Excellence) เพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบนําสงยา การพัฒนารูปแบบนําสงยาใหมใหกับ
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

รางวัลสถานวิจัยท่ีมผีลงานระดับดี

1. สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยไบโอเซนเซอร ระยะท่ี 2

ผูอํานวยการสถานวิจัย   รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา  คณะวิทยาศาสตร

สถานวิจัยการวิเคราะหสารปรมิาณนอยและไบโอเซนเซอร (Trace Analysis and Biosensor Research Center)
ถูกกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2551 โดยรวมหนวยวิจัยสองหนวยไวดวยกันคือ หนวยวิจัยเคมีวิเคราะหและสิ่งแวดลอม/สาร
ปริมาณนอย (Analytical and Environmental Chemistry/Trace Analysis Research Unit) และหนวยวิจัยชีวฟสิกส:
ไบโอเซนเซอรและกระแสไฟฟาชีวภาพ (Biophysics Research Unit: Biosensors and Biocurrents) มีวัตถุประสงค
เพ่ือขยายงานวิจัยและการศึกษาเรียนรูท้ังสองดาน  ทางสถานวิจัยฯ สนใจในเรื่องของการเตรียมตัวอยางและเทคนิค
ในการวิเคราะหโดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟและไบโอเซนเซอร เพ่ือนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหในดานอุตสาหกรรม
สุขภาพ อาหารและสิ่งแวดลอม ประกอบไปดวย นักวจิัยจากคณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเทคโนโลยี
และสิง่แวดลอม

2. สถานวิจัยโรคท่ีพบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด ระยะท่ี 2

ผูอํานวยการสถานวิจัย  ศาสตราจารย ดร.รวี เถียรไพศาล  คณะทันตแพทยศาสตร

สถานวิจัยโรคท่ีพบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด เกิดจากกลุมนักวิจัยสหสาขาของคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซึ่งเคยทํางานรวมกันอยางเขมแข็งและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันศึกษาโรคท่ีพบบอยในชองปาก
ในภาคใตของประเทศไทย และเพ่ือหาแนวทางในการปองกันรักษาโรคท่ีพบบอยนั้นๆ โดยท่ีผานมามีผลงานทางวิชาการ
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เก่ียวกับวิทยาการระบาดของโรคในภาคใต  ซึง่เปนการสรางองคความรูใหมและไดรับการตพิีมพในวารสารระดับนานาชาติ
และนักวิจัยในกลุมไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนวิจัยตางๆ ใหดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องและมีความพรอมของหอง
ปฏิบัติการและครุภัณฑท่ีจะใชทําการวิจัย นอกจากนี้สถานวิจัยแหงนี้ยังทําหนาท่ีเปนแกนในการสรางนักวิจัยใหม และ
ประสานกับงานวจิัยของบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตรอีกดวย

รางวัลหนวยวิจัยท่ีมีผลงานระดับดีเดน

หนวยวิจัยนวัตกรรมผลติภณัฑทางการแพทยจากพอลเิมอรเชงิคลนิิก

หัวหนาหนวยวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวิทย  วาณิชยสุวรรณ  คณะแพทยศาสตร

หนวยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑทางการแพทยจากพอลิเมอรเชิงคลินิก สังกัดคณะแพทยศาสตร จัดตั้งขึ้นเพ่ือวิจัย
และพัฒนานวตักรรมตนแบบทางการแพทยจากวสัดุพอลเิมอรสําหรบัทดแทนการนําเขาวสัดุทางการแพทยจากตางประเทศ
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร
ประจําปการศกึษา 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศกึษา 2558

ระดับปรญิญาตรี

1. นกัศึกษา 1. นางสาวธนชัพร เรอืนแกว
2. นางสาวปยะลกัษณ หนฤูกษ

อาจารยท่ีปรกึษาหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส บญุเกิด
อาจารยท่ีปรึกษารวม รองศาสตราจารย ดร.เพรศิพิชญ คณาธารณา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน ตวัดูดซับของแข็งชนิดใหมกนกรองบุหรีเ่คลอืบพอลิอะนลิีนสําหรบัสกัด

สารโพลไีซคลกิอะโรมาตกิไฮโดรคารบอนในน้ํา
ช่ือรางวัล รางวลันวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558

รางวัลท่ี 2  สาขาวิทยาศาสตร

2. นกัศึกษา 1. นางสาวสวุรรณา ฤทธิดาหวี
2. นางสาวพนิดา ใบสะเมาะ

ผูรวมสรางสรรค 1. ดร.เอกวภิู กาลกรณสุรปราณี  คณะวิทยาศาสตร
2. นางนภาศิริ โชติแกว  คณะแพทยศาสตร
3. นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ  คณะแพทยศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ  คณะแพทยศาสตร

อาจารยท่ีปรกึษาหลัก ดร.นิธินาถ แซตั้ง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร  
ช่ือผลงาน อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยสําหรับจับขวดยาท่ีผลิตจากยางธรรมชาติ
ช่ือรางวัล รางวลันวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558

รางวัลท่ี 3  สาขาวิทยาศาสตร

3. นกัศึกษา 1. นางสาวกรณิการ แสงอําไพ คณะเภสชัศาสตร
2. นางสาวนาถชนก เพ็ชรรวง คณะเภสชัศาสตร

อาจารยท่ีปรึกษา ดร.กิตติโชติ วรโชติกําจร
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน ยาสฟีนสมนุไพรจากสารสกัดหญาดอกขาว
ช่ือรางวัล รางวลันวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558

รางวัลชมเชย  สาขาวิทยาศาสตร
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4. นกัศึกษา 1. นายอภมิขุ อินทรวงศ
2. นางสาวราตรี สุวรรณขํา

อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.องุน สงัขพงศ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณปอกลกูตาล
ช่ือรางวัล รางวลันวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558

รางวัลชมเชย  สาขาวิทยาศาสตร

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. นกัศึกษา นางสาวณัฏฐา เกิดสกุลดี
อาจารยท่ีปรกึษาหลัก รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร ววิัฒนปฐพี
อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรมิา มหัทธนาดุลย
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบนําสงเคอคูมนิโซลดิดิสเพอรชนัในรูปแบบกอแพเพ่ือรกัษาแผลในกระเพาะอาหาร
ช่ือรางวัล รางวลันวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558

รางวัลท่ี 1  สาขาวิทยาศาสตร

2. นกัศึกษา นางสาวชรนิรตัน ศิรธิรรม
อาจารยท่ีปรกึษาหลัก รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี บรูณชัย

2. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน คอลมันราคาประหยัดสําหรบัแยกและวเิคราะหสารพิษ
ช่ือรางวัล รางวลันวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558

รางวัลท่ี 2  สาขาวิทยาศาสตร

3. นกัศึกษา นายวรศักด์ิ สมบตัิแกว
อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.องุน สงัขพงศ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน มดีกรดีเปลอืกตนยางพารา
ช่ือรางวัล รางวลันวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558

รางวัลท่ี 3  สาขาวิทยาศาสตร
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4. นกัศึกษา นายมะหดี สาแม
อาจารยท่ีปรกึษาหลัก ดร.สมยศ จริสถิตสนิ
อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร. พญ.ไปรยา รุจโิรจนจนิดากุล
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน ชปิตรวจหมูเลอืด
ช่ือรางวัล รางวลันวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558

รางวัลชมเชย  สาขาวิทยาศาสตร

5. นกัศึกษา 1. นางสาววนิดา ยังอุน
2. นางสาวปยะรัตน จูดเกลี้ยง

อาจารยท่ีปรึกษา ดร.เอกวภิ ูกาลกรณสรุปราณี
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร
ช่ือผลงาน กระบวนการแปรรปูยางธรรมชาตแินวใหมโดยการใชกรตูารลัดีไฮดเปนสารเชือ่มขวาง
ช่ือรางวัล รางวลันวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558

รางวัลชมเชย  สาขาวิทยาศาสตร

6. นกัศึกษา 1. นายพิพัฒน จนัทรประดิษฐ  คณะการจดัการสิ่งแวดลอม
2. นางสาวยาสมี เลาหสกุล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารยท่ีปรกึษาหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะรัตน บุญแสวง
อาจารยท่ีปรึกษารวม รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน การผลติพอลเิมอรชวีภาพจากแบคทีเรียและการประยุกตใช
ช่ือรางวัล รางวลันวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2558

รางวัลชมเชย  สาขาวิทยาศาสตร
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รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2558

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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รางวัลผลงานวิจยัทีม่ปีระโยชนตอชุมชน
ประจําป 2558

รางวัลยอดเย่ียม

1. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
นักวิจัยรวม 1. ดร.จฑุามาศ แกวมโน คณะทรพัยากรธรรมชาติ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรตัน เกียรติปฐมชัย  คณะเศรษฐศาสตร
3. นายปฐมพงศ วงษเลี้ยง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4. นางสาวปรารถนา อัตตะมณี  ศูนยวจิัยควบคุมศัตรพืูชโดยชีวินทรยีแหงชาติ

หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน การใชชวีภัณฑ  Bacillus subtilis เพ่ือผลิตผักไฮโดรโพนิกสปลอดภัย

รางวัลท่ัวไป

1. นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา
นักวิจัยรวม 1. ดร.จรสัลกัษณ เพชรวัง  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ดร.บดี คําสีเขยีว  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจมาภรณ พิมพา

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. นายสาโรจน เรอืงสุวรรณ  สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี
5. นายอุทัย จุเสง  เกษตรกร

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช่ือผลงาน การศึกษาการจัดการสวนปาลมน้ํามนัของเกษตรกรรายยอยโดยใชหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจงัหวดัสรุาษฎรธานี
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อาจารยที่คณะไดคัดเลือกเปนอาจารยตัวอยาง
ดานการเรียนการสอนของคณะ ประจําป 2559
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อาจารยท่ีคณะไดคัดเลือกเปนอาจารยตัวอยาง
ดานการเรียนการสอนของคณะ  ประจําป 2559

1 อาจารย Kathleen Nicoletti คณะศิลปศาสตร
2 อาจารยกชกร สุขจนัทร อินทนูจติร คณะการแพทยแผนไทย
3 อาจารย ดร.กันยปรณิ ทองสามสี คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
4 อาจารยคมวทิย สุรชาติ คณะวทิยาศาสตร
5 อาจารยคัมภรี คลามนฤมล คณะสถาปตยกรรมศาสตร
6 รองศาสตราจารย ดร.จรสัศรี นวลศรี คณะทรพัยากรธรรมชาติ
7 อาจารย ดร.จารุวรรณ กฤตยประชา คณะพยาบาลศาสตร
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา รตันวฒิุ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 อาจารยใจเอก ฤทธิพฤกษ วทิยาลยันานาชาต ิวทิยาเขตหาดใหญ

10 รองศาสตราจารย ดร.ธนยิา เกาศล คณะวศิวกรรมศาสตร
11 อาจารย ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน คณะวทิยาการจดัการ
12 อาจารยนพวรรณ เมอืงแกว คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ
13 อาจารย ดร.นฤทธ์ิ ดวงสวุรรณ สถาบันสันตศึิกษา
14 อาจารยนจัมีย หมดัหมาน คณะรฐัศาสตร
15 ผูชวยศาสตราจารยปรตัถ พรหมมี คณะเศรษฐศาสตร
16 อาจารยปยนชุ รัตนานกูุล คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
18 ผูชวยศาสตราจารย พญ.มาลัย วองชาญชัยเลิศ คณะเทคนคิการแพทย
19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนดิา เจยีรกุลประเสรฐิ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรพิร ประดิษฐ สถาบนัทรพัยากรทะเลและชายฝง
21 ผูชวยศาสตราจารยสทิธิกร เทพสวุรรณ คณะวทิยาการสือ่สาร
22 ผูชวยศาสตราจารย ทพญ.สุพัชรินทร พิวฒัน คณะทันตแพทยศาสตร
23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชนา นังคลา คณะศิลปกรรมศาสตร
24 อาจารย ดร.อุษณีย วนรรฆมณี คณะเภสชัศาสตร
25 อาจารยฮานฟีะฮ เจะอาลี คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
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อาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยนักศึกษา
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ประจําป 2559

วันคุณคาสงขลานครินทร
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อาจารยท่ีไดรับการเสนอช่ือโดยนักศึกษา
ในฐานะท่ีเปนท่ีรัก ช่ืนชม และศรัทธา ประจําป 2559

1 อาจารย ดร.กําธร เกิดทิพย คณะวทิยาการสือ่สาร
2 อาจารย ดร.เกศริน มณีนนู คณะการแพทยแผนไทย
3 อาจารย คงศักด์ิ จะวะนะ คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริาภรณ เมืองประทับ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 รองศาสตราจารย ทพญ.จุฑาทิพย สมติไมตรี คณะทันตแพทยศาสตร
6 อาจารย ดร.ณัฐินี โมพันธุ คณะศึกษาศาสตร
7 อาจารย ดร.ธรรมรัตน  แกวมณี คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
8 อาจารยนภชา ประภาวดี คณะวเิทศศึกษา
9 อาจารย ดร.นฤบาล ยมะคุปต คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ

10 อาจารยนันทิยา โขยนึ่ง คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
11 อาจารย ดร.นภิา นยิมไทย คณะพยาบาลศาสตร
12 อาจารยนแิอ นแิต คณะศิลปกรรมศาสตร
13 รองศาสตราจารย พญ.พรรณทิพย ฉายากุล คณะแพทยศาสตร
14 รองศาสตราจารย ดร.โพยม วงศภวูรักษ คณะเภสชัศาสตร
15 อาจารยโรฮาณีย ปูเตะ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
16 รองศาสตราจารย ดร.วรรณนะ หนหูมืน่ คณะศิลปศาสตร
17 อาจารย ดร.วารุณี ณ นคร คณะรฐัศาสตร
18 อาจารยวิญชัย อุนอดิเรกกุล คณะวทิยาการจดัการ
19 อาจารย ดร.ศุภชัย ภสิัชเพ็ญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
20 อาจารย ดร.สรวฒัน ทองสงวน โครงการจดัตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร
21 รองศาสตราจารยสุธา วัฒนสิทธ์ิ คณะทรพัยากรธรรมชาติ
22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงสรุีย วสุพงศอัยยะ คณะวศิวกรรมศาสตร
23 อาจารย ดร.อซีส นันทอมรพงศ คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
24 อาจารย ดร.อรอนงค ลองพิชัย คณะเศรษฐศาสตร
25 อาจารยอาทิตยา นิตยโชติ วทิยาลยันานาชาต ิวทิยาเขตหาดใหญ
26 อาจารย ดร.อิสมาแอ กาเดะ วทิยาลยัอิสลามศึกษา
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อาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยศิษยเกา
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อาจารยท่ีไดรับการเสนอช่ือโดยศิษยเกา
ในฐานะท่ีเปนท่ีรัก ช่ืนชม และศรัทธา  ประจําป 2559

1 ผูชวยศาสตราจารยกรรนกิาร กาญจนชาตรี คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
2 อาจารย พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน คณะแพทยศาสตร
3 อาจารย ดร.เกศริน มณีนนู คณะการแพทยแผนไทย
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรีตัน รวมเจรญิ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 อาจารยจรงุวิทย บญุเพ่ิม คณะวทิยาการสือ่สาร
6 อาจารย ดร.จุฑารตัน อินทปน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 รองศาสตราจารย ถนอมศรี อินทนนท คณะพยาบาลศาสตร
8 อาจารย ดร.ธีราธร ลําเนาครุฑ คณะวเิทศศึกษา
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา อดุลยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

10 รองศาสตราจารย วบิุล วงศภวูรกัษ คณะเภสชัศาสตร
11 อาจารย ดร.วีระศักด์ิ คงฤทธ์ิ คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ
12 อาจารย ดร.ศักด์ิชัย คีรพัีฒน คณะเศรษฐศาสตร
13 ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรต ินาคกุล คณะวศิวกรรมศาสตร
14 อาจารย ดร.สมจินต รตันเสถียร คณะทันตแพทยศาสตร
15 รองศาสตราจารย ดร.สมหมาย เชีย่ววารสีัจจะ คณะทรพัยากรธรรมชาติ
16 รองศาสตราจารย ดร.สมัพันธ วงศนาวา คณะวทิยาศาสตร
17 ผูชวยศาสตราจารยสพุจน โกวิทยา คณะวทิยาการจดัการ
18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อะหมัด ย่ีสุนทรง วทิยาลยัอิสลามศึกษา
19 อาจารย ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินนท คณะศิลปศาสตร
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อาจารยตัวอยางและผลงานดีเดน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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อาจารยตัวอยางระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2559

อาจารยตัวอยางดานการวิจัย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย นายแพทย ดร. หัชชา ศรีปลั่ง

คณะแพทยศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารยตัวอยางดานการเรยีนการสอน
อาจารยจงกลนี รุงเรอืง

คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ

อาจารยตัวอยางดานบรกิารวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย ทันตแพทย สุรพงษ วงศวัชรานนท

คณะทันตแพทยศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศัย รุงวิชานิวฒัน
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยตัวอยางดานกิจการนกัศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย เอมอร เจยีรมาศ

คณะศิลปศาสตร

อาจารยตัวอยางดานทํานบํุารงุศิลปวัฒนธรรม
อาจารยตรีชาติ เลาแกวหนู
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ผลงานดีเดนระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2559

ผลงานดีเดนสาขาการวิจัย (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ช่ือผลงาน ลดโลกรอน เพ่ิมผลผลิตขาวดวยปุยชวีภาพแบคทีเรยีสงัเคราะหแสง
นักวิจัย ศาสตราจารย ดร. ดวงพร คันธโชติ
นกัศึกษา 1. ดร.โตมร นุนแกว

2. ดร.ธนวันต กันทา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาการวิจัย (ดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร)
ช่ือผลงาน บทบาทผูนํามุสลมิในการดูแลเยาวชนตามวถีิอิสลามเพ่ือเสรมิสรางสนัตสิขุ

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม
นักวิจัยรวม 1. รองศาสตราจารย ดร.ดลมนรรจน บากา

2. ผูชวยศาสตราจารย ฮัสบุลเลาะ ตาเฮ
3. ผูชวยศาสตราจารย สะสอืรี วาลี

หนวยงาน คณะศิลปศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาการประดิษฐ
ช่ือผลงาน ผลติภณัฑเคอคูมนิโซลดิดิสเพอรชนัในรปูแบบกอแพเพ่ือรกัษาแผลในกระเพาะอาหาร
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร ววิัฒนปฐพี
นักวิจัยรวม 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรมิา มหัทธนาดุลย

2. นางสาวณัฏฐา เกิดสกุลดี
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาการบริการวิชาการ
ช่ือผลงาน โครงการ “รอยใจสูชุมชน: การพัฒนาการประกอบอาชีพและเครอืขายภาคี

ของชุมชนตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”
นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ยุพาวดี สมบูรณกุล
หนวยงาน คณะวทิยาการจดัการ
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ช่ือผลงาน โครงการจดัวางทุนจอดเรอืเพ่ือการอนรุักษแนวปะการงัโดยกระบวนการมสีวนรวมเกาะเตา
จงัหวดัสรุาษฎรธานี

นักวิจัย อาจารยศักด์ิอนนัต ปลาทอง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาสาขาการแตงตํารา
ช่ือผลงาน Medical Parasitology and Entomology
ผูแตง ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานงค นพรตัน
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร

ช่ือผลงาน เคมแีละคุณภาพสตัวน้ํา
ผูแตง ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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อาจารยตัวอยางและผลงานดีเดนของคณะ
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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อาจารยตัวอยางของคณะ
ประจําป 2559

ดานการเรยีนการสอน
ดร.เกศรนิ  มณีนูน

คณะการแพทยแผนไทย
อาจารยคมวทิย  สุรชาติ

คณะวิทยาศาสตร
อาจารยจงกลนี  รุงเรือง

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ  ตันสูงเนิน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา

คณะพยาบาลศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  เมืองประทับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย ดร.ธนิยา  เกาศล
คณะวิศวกรรมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยรตัน  ศิริวงศไพศาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผูชวยศาสตราจารย พญ.มาลัย  วองชาญชยัเลิศ
คณะแพทยศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนดิา  เจียรกุลประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สพัุชรินทร  พิวฒัน
คณะทันตแพทยศาสตร
ดร.อุษณีย  วนรรฆมณี
คณะเภสชัศาสตร
ดร.ฮัมเดีย  มูดอ

คณะวิทยาการสื่อสาร
อาจารย Kathleen  Nicoletti

คณะศิลปศาสตร
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ดานการวิจัย
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  สหกะโร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร  คันธโชติ
คณะวิทยาศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง
คณะแพทยศาสตร

สาขามนุษศาสตรและสงัคมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชยั  และหีม

คณะศิลปศาสตร
อาจารยภัทรพงศ  เจรญิกิจจารกุร

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาภรณ  จนัทรอุดม

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินกีาญจน  คงสุวรรณ

คณะพยาบาลศาสตร
ดร.สมพร  คุณวิชิต

คณะวิทยาการจัดการ

ดานการบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร.กิตติกร  นิลมานัต

คณะพยาบาลศาสตร
ดร.ชลทิต  สนธิเมือง

คณะการแพทยแผนไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยรตัน  ศิริวงศไพศาล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.ภาณุพงศ  พุทธรักษ

คณะเภสชัศาสตร
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ดร.ศันสรียา  วังกุลางกูร
คณะวิทยาศาสตร

พญ.สุภาพร  โรยมณี
คณะแพทยศาสตร

ดร.สุรชาติ  เพชรแกว
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผูชวยศาสตราจารย ทพ.นพ.สุรพงษ  วงศวัชรานนท
คณะทันตแพทยศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศัย   รุงวิชานิวัฒน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารยตรีชาต ิ เลาแกวหนู
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ทพญ.อัจฉรา  วัฒนาภา
คณะทันตแพทยศาสตร

ดานกิจการนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรา  หมืน่ศรี

คณะพยาบาลศาสตร
อาจารยไพซอล  ดาโอะ

คณะรัฐศาสตร
อาจารยมณฑริา  เอียดเสน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดร.มรกต  แกวเพชร
คณะวิทยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชรินทร  แกวอภชิัย
คณะวิศวกรรมศาสตร
อาจารยศิริพร  เพ็งจนัทร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  เดชอดิศัย

คณะเภสชัศาสตร
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อาจารยสุธา  เกลาฉีด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดร.สุนิสา  สุชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิญญา  รัตนไชย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผูชวยศาสตราจารยเอมอร  เจยีรมาศ
คณะศิลปศาสตร
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อาจารยตัวอยางรุนใหมของคณะ
ประจําป 2559

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกพร  อังศุวิริยะ
คณะศิลปศาสตร

ดร.ธัญรดี  ทวกีาญจน
คณะวิทยาการจัดการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริศ  ทาวจันทร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผูชวยศาสตราจารย พญ.นิลภา  พฤกษานุศักด์ิ
คณะแพทยศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณณาณี  สัมภวะผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
คณะวิทยาศาสตร
ดร.เมธาวี  วองกิจ

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิินาฎ  จงคง

คณะวิศวกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรวีรรณ วริยิกุลโอภาศ

คณะเภสชัศาสตร
ดร.ทพญ.สุภาวดี  เนาวรุงโรจน

คณะทันตแพทยศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อโนมา  ธิติธรรมวงศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผลงานดีเดนของคณะ
ประจําป 2559

สาขาการวิจัย
ช่ือผลงาน  เทคโนโลยียางธรรมชาติเสริมแรงดวยซลิิกาเพ่ือการผลติยางลอประหยัดพลังงาน

นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  สหกะโร
หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ช่ือผลงาน  บทบาทผูนํามสุลมิในการดูแลเยาวชนตามวิถีอิสลามเพ่ือเสรมิสรางสันตสิุขในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต
นักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม

หนวยงาน  คณะศิลปศาสตร

ช่ือผลงาน  ลดโลกรอน เพ่ิมผลผลิตขาวดวยปุยชีวภาพแบคทีเรยีสังเคราะหแสง
นักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร  คันธโชติ

หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร

ช่ือผลงาน  พฤติกรรมการผสมพันธุและการพัฒนาระยะตัวออนของแมลงวันแตง, Bactrocera cucurbitae
(Couqillett) (Diptera: Tephritidae), ท่ีติดเชื้อรา Metarhizium anisopliae ไอโซเลท PSUM02"

นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรศิ  ทาวจนัทร
หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ช่ือผลงาน  ไมโครอิมัลชันและไมโครอิมลัชันเจลสําหรบันําสงยาและเวชสําอางทางผิวหนงั
นักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร  บุญมี

หนวยงาน  คณะเภสชัศาสตร

ช่ือผลงาน  กรรมวธีิการผลติแผนยางสําหรบัปรบัปรุงการบันทึกภาพดวยแมกเนตกิเรโซแนนซ
นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุญญานิช  อินทรพัฒน

หนวยงาน  คณะการจัดการสิง่แวดลอม

ช่ือผลงาน  การผลติกาซไฮโดรเจนและกาซมีเทนจากน้ําท้ิงโรงงานสกัดน้ํามนัปาลมโดยการหมกัแบบสองขัน้ตอน
ท่ีอุณหภมูสิูง พรอมการวิเคราะหโครงสรางจุลนิทรยี การขยายขนาดการผลิตและการประยุกตใชกาซผสมไฮเทน

นักวิจัย  ศาสตราจารย ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ
หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ช่ือผลงาน  การปรับตวัของระบบการผลิตยางพาราตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในเขตภาคใตตอนบน
นักวิจัย  ดร.ภาสกร  ธรรมโชติ

หนวยงาน  คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ

ช่ือผลงาน  ผลติภณัฑเคอคูมินโซลดิดิสเพอรชนัในรูปแบบกอแพเพ่ือรกัษาแผลในกระเพาะอาหาร
นักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.ภญ.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี

หนวยงาน  คณะเภสชัศาสตร

สาขาการประดิษฐ
ช่ือผลงาน  เจลสมนุไพรแตมสวิ

นักประดิษฐ  ดร.ก่ิงกาญจน บันลือพืช และ ดร.สุรศักด์ิ ลิม้สุวรรณ
หนวยงาน  คณะการแพทยแผนไทย

ช่ือผลงาน  กรรมวธีิผลติกลาเชือ้น้ําสมัสายชูแบบผงและผลิตภณัฑท่ีได
นักประดิษฐ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารวุรรณ หนองภิวงค

หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ช่ือผลงาน  องคประกอบของวคัซีนเชื้อตายแบบผสมสําหรบัปองกันโรคสเตรปโตคอคโคซีสในสัตวน้ํา
และกรรมวธีิการผลติองคประกอบของวคัซนีดังกลาว
นักประดิษฐ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรศ ซวนยุก

หนวยงาน คณะทรพัยากรธรรมชาติ

ช่ือผลงาน  การเตรยีมสารสกัดเปลอืกผลมังคุดท่ีม ี a-mangostin ดวยวิธีการสกัดท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอม
และตํารบัยาเจลสําหรบัรกัษาแผลเปอยในชองปาก

นักประดิษฐ  รองศาสตราจารย ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนัท
หนวยงาน  คณะเภสชัศาสตร

ช่ือผลงาน  แผนกาววองไวตอการกดจากยางธรรมชาติ เพ่ือใชประยุกตใชทางการแพทย
นักประดิษฐ  ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ และ ดร.เอกวิภ ูกาลกรณสุรปราณี

หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร

ช่ือผลงาน  ชดุน้ํายาและวธีิการตรวจหาปริมาณสารทีเอ็มทีดีและสงักะสีในน้ํายางและผลิตภัณฑ
นักประดิษฐ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม

หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ช่ือผลงาน  ธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดการและการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน
นักประดิษฐ  อาจารยสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ

หนวยงาน  คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ

ช่ือผลงาน  สือ่การเรยีนการสอนหุนกะโหลกศีรษะจําลองสําหรับการฝกปฏิบตัถิายภาพรังสี
และการแปลผลภาพรงัสขีองกะโหลกศีรษะและฟน
นักประดิษฐ  อาจารยอารีย กาญจนประภาส

หนวยงาน  คณะทันตแพทยศาสตร

สาขาการบริการวิชาการ
ช่ือผลงาน  การออกแบบระบบการปลกูพืชไรดินแนวตั้ง

นักวิจัย  นายปฐมพงศ  วงษเลี้ยง
หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ช่ือผลงาน  โครงการการเสยีบยอดพริกไทยท่ีปาพรุควนเครง็ ต.ทาเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช
นักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ วิสทุธิสมาจาร

หนวยงาน  คณะการจัดการสิง่แวดลอม

ช่ือผลงาน  สัปดาหเภสัชกรรม “เรื่องยา วางใจเภสชักร”
นักวิจัย  ฝายวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร

หนวยงาน  คณะเภสชัศาสตร

ช่ือผลงาน  โครงการ “รอยใจสูชุนชน : การพัฒนาการประกอบอาชีพและเครือขายภาคี ของชุมชนตําบลปากรอ
อําเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา

นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล
หนวยงาน  คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือผลงาน  โครงการจดัวางทุนจอดเรือเพ่ือการอนรุกัษแนวปะการัง โดยกระบวนการมีสวนรวมเกาะเตา
จงัหวดัสรุาษฎรธานี

นักวิจัย  อาจารยศักด์ิอนันต  ปลาทอง
หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร

ช่ือผลงาน  โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรือ่งการเพาะปลกูสมนุไพรภายใตมาตรฐานการเพาะปลกูท่ีดี
ในเขตจงัหวดัภาคใต

นักวิจัย  ดร.อธิป  สกุลเผือก
หนวยงาน  คณะเภสชัศาสตร
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สาขาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ช่ือผลงาน  แอปพลเิคชนัคํานวณเวลาละหมาดพรอมระบุทิศกิบลตัดวยอุปกรณเคลือ่นท่ีเวอรชัน 2

นักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย เถกิง  วงศศิริโชติ
หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร

ช่ือผลงาน  ชมรมดนตรลีูกทุงทรัพยจาง คณะทรพัยากรธรรมชาติ
นักวจิัย  หนวยกิจการนักศึกษา

หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาการแตงตํารา
ช่ือตํารา  Medical Parasitology and Entomology

ผูแตง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานงค นพรตัน
หนวยงาน  คณะแพทยศาสตร

ช่ือตํารา  Dielectric properties of human red blood cells investigated under influence of suspending
media and temperature

ผูแตง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชดาภัษท สุดศิริ
หนวยงาน  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือตํารา  ฟสิกสของยาง
ผูแตง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตุลยพงษ ตุลยพิทักษ

หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ช่ือตํารา  ตําราการบัญชีการเงิน
ผูแตง  อาจารยทีฆะทัศน ทองกูล

หนวยงาน  คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ

ช่ือตํารา  การเขียนโปรแกรมแบบโครงสรางโดยใชภาษา C
ผูแตง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล

หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ช่ือตํารา  การบรูณะฟนหนาดวยวสัดุเรซนิคอมโพสติ
ผูแตง  รองศาสตราจารย ท.พ.ญ.สายใจ ตณัฑนุช

หนวยงาน  คณะทันตแพทยศาสตร
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ช่ือตํารา  เคมีและคุณภาพสัตวน้ํา
ผูแตง  ศาสตราจารย ดร.สทุธวัฒน เบญจกุล

หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ช่ือตํารา  การสังเคราะหและสมบัตขิองวัสดุนาโน
ผูแตง  รองศาสตราจารย ดร.สุเมธา สุวรรณบรูณ

หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร

ช่ือตํารา  วนเกษตรยางพารา (Rubber Agroforestry)
ผูแตง  ดร.สุรชาติ เพชรแกว

หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ช่ือตํารา  เทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือเชือ้เพลิงสีเขยีว
ผูแตง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุิทย สวุรรณโณ

หนวยงาน  คณะการจัดการสิง่แวดลอม
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บุคลากรดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
PRIDE OF PSU 2017
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย ประจําป 2559

กลุมท่ี 1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชีย่วชาญ
ไดแก รองศาสตราจารย นพ.วรวทิย จติติถาวร คณะแพทยศาสตร

กลุมท่ี 2 ตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ
ตําแหนงประเภทท่ัวไป
ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุใจ สวนไพโรจน  คณะศึกษาศาสตร

กลุมท่ี 3 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหนงประเภทท่ัวไป
ไดแก นายอัครพงษ นาฏยาพิทักษ

ตําแหนงผูปฏบิัติงานพยาบาลชํานาญงาน  คณะแพทยศาสตร

กลุมท่ี 4 ตําแหนงลกูจางประจํา
ไดแก นายมนสั อินทรพันธ

ตําแหนงพนักงานหองปฏิบัตกิาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลุมท่ี 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ
ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.การณุ ทองประจุแกว  คณะวิทยาศาสตร

กลุมท่ี 6 พนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/
ตําแหนงประเภทท่ัวไป
ไดแก นางพจชนาถ พัทบุรี

ตําแหนงนกัวทิยาศาสตรชํานาญการ  ศูนยเครื่องมอืวทิยาศาสตร

กลุมท่ี 7 พนักงานเงนิรายไดและพนักงานราชการ
- วุฒติ่ํากวาปริญญาตรี
ไดแก นายอนสุรณ บัวสวุรรณ

ตําแหนงพนักงานโสตทัศนศึกษา  สํานกัวทิยบรกิาร
- วุฒปิริญญาตรีขึน้ไป
ไดแก นางสาวชุลพีร สะสม

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
กองกิจการนักศึกษา  สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตหาดใหญ
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บุคลากรดีเดนของคณะ/หนวยงาน
ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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บุคลากรดีเดนของคณะ/หนวยงาน
ประจําป 2559

กลุมท่ี 1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสงู (รองศาสตราจารย) ตําแหนงประเภทวชิาการ ระดับเชีย่วชาญ
1 รองศาสตราจารย ดร.ฉววีรรณ จัน่สกุล คณะการแพทยแผนไทย
2 รองศาสตราจารย ดร.ชดิชนก ลีธนะกุล คณะทันตแพทยศาสตร
3 รองศาสตราจารย ดร.ซกุรี หะยีสาแม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 รองศาสตราจารย ดร.ไตรภพ ผองสวุรรณ คณะวทิยาศาสตร
5 รองศาสตราจารย ดร.เถวียน วทิยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6 รองศาสตราจารย ดร.นิสากร จารุมณี คณะศิลปศาสตร
7 รองศาสตราจารย ดร.ปยะนุช จิตตนูนท คณะพยาบาลศาสตร
8 รองศาสตราจารย นพ.วรวทิย จติติถาวร คณะแพทยศาสตร
9 รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุมท่ี 2 ตําแหนงประเภทผูบรหิาร ตําแหนงประเภทวชิาการ/วชิาชพีเฉพาะ และตําแหนงประเภทท่ัวไป
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
2 ผูชวยศาสตราจารยกรรนกิาร กาญจนชาตรี คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
3 นายคนึง บัวพูล สํานกัทรพัยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง

อรรถกระวสีนุทร*
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรญัญา หุนศรสีกุล คณะทันตแพทยศาสตร
5 นางณัฏฐนนัท โรจนสกุลกิจ สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
6 นางสาวดวงพร วงษสวสัด์ิ สํานกังานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี
7 นายปฐมพงศ วงษเลี้ยง คณะทรพัยากรธรรมชาติ
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะรัตน บุญแสวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9 นางสาวมยุรา เหมสารา สํานกัสงเสรมิและการศึกษาตอเนือ่ง

10 นายมานะ รักษวงศ คณะการแพทยแผนไทย
11 นางเยาวนา เสสสระ คณะนติิศาสตร
12 นายเรวัต รตันกาญจน คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
13 นางศราวดี ศรเีก้ือ สํานักงานอธิการบดี
14 อาจารยศักด์ิอนนัต ปลาทอง คณะวทิยาศาสตร
15 นางสดุดี กุลสิรวชิย ศูนยสงเสรมิศิลปและวฒันธรรม
16 นายสมคิด จนีาพงษ คณะวศิวกรรมศาสตร
17 นายสมศักด์ิ รตันนอย สํานกัวทิยบรกิาร
18 ผูชวยศาสตราจารย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร
19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุใจ สวนไพโรจน คณะศึกษาศาสตร
20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล คณะเภสชัศาสตร
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21 นางสปุรดีา สุวรรณรัตน สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตภเูก็ต
22 นางอัญญรตัน ตัน่ไพโรจน คณะศิลปศาสตร
23 นางสาวอุไร ไปรฮูยัน วิทยาเขตตรัง

กลุมท่ี 3 ตําแหนงประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภทท่ัวไป
1 นางชอพฤกษา ทุมมา คณะทันตแพทยศาสตร
2 นายชาตรี ชุมพิบูลย สํานักงานอธิการบดี
3 นางดรณีุ จันทวงศ สํานกัทรพัยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง

อรรถกระวสีนุทร*
4 นายนพพร จนัทรแปน คณะศิลปศาสตร
5 นางสาวลดัดา นลิรัตน คณะวทิยาศาสตร
6 นายสมบตั ินพจนสุภาพ สํานกัวทิยบรกิาร
7 นางสนุันทา ออนแกว วิทยาเขตตรัง
8 นายอัครพงษ นาฏยาพิทักษ คณะแพทยศาสตร

กลุมท่ี 4 ตําแหนงลกูจางประจํา
1 นางเกษร สุวรรณรัตน คณะวทิยาศาสตร
2 นายแขม ลองนภา คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 นายณรงค ทองนวล คณะทรพัยากรธรรมชาติ
4 นางติ๋ว ภูมิพัฒน สํานกัสงเสรมิและการศึกษาตอเนือ่ง
5 นายพิเชฐร วิจติร สํานักงานอธิการบดี
6 นางพิราพร พันธุแกว คณะทันตแพทยศาสตร
7 นายมนสั อินทรพันธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8 นางวรรณล ีปราโมทยอนันต สํานกัวทิยบรกิาร
9 นายสมหมาย ศิรริัตน วิทยาเขตตรัง

10 นางสนุนัท ดวงสวุรรณ คณะศิลปศาสตร
11 นางโสภา ดวงสวุรรณ คณะแพทยศาสตร
12 นางอริสา ดวงสวุรรณ สํานกัทรพัยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง

อรรถกระวสีนุทร*

กลุมท่ี 5 พนกังานมหาวทิยาลัย ตําแหนงประเภทวชิาการ
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว คณะวทิยาศาสตร
2 รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร
3 อาจารย ดร.จนัทินี บญุชัย คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารวุรรณ หนองภวิงค คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวลิต เกิดทิพย คณะศึกษาศาสตร
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยมงคล เปยมพริ้ง คณะทันตแพทยศาสตร



108 | งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

7 อาจารยตรีชาติ เลาแกวหนู คณะสถาปตยกรรมศาสตร
8 อาจารย ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน คณะวทิยาการจดัการ
9 อาจารยนราภรณ ไชยรัตน คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ

10 รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11 อาจารย ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธ์ิ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาภรณ จนัทรอุดม คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ
13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชรินทร แกวอภิชยั คณะวศิวกรรมศาสตร
14 ผูชวยศาสตราจารย นพ.วรวทิย วาณิชยสวุรรณ คณะแพทยศาสตร
15 อาจารย ดร.สิริมา สิตะรุโน คณะเภสชัศาสตร
16 อาจารยสุดารัตน สกุาพัฒน คณะศิลปกรรมศาสตร
17 นายสรุินรตัน แกวทอง คณะนติิศาสตร
18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุลกัษณ วสิุนทร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฮัมเดีย มดูอ คณะวทิยาการสือ่สาร

กลุมท่ี 6 พนกังานมหาวทิยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ/ตําแหนงประเภทท่ัวไป
1 นายกิจจา จาระวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2 นางสาวจิราพร บญุชวย คณะศิลปศาสตร
3 นางสาวจุฬาลักษณ คงกัน คณะแพทยศาสตร
4 นางสาวทิพวรรณ ปนทองพันธ คณะวทิยาการจดัการ
5 นายธนากร เกียรติขวญับุตร คณะวศิวกรรมศาสตร
6 นางสาวธรรมรตัน แซตัน คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
7 นายธรรมรตัน สมัมะวัฒนา คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
8 นายธีรวัฒน สุดขาว คณะการแพทยแผนไทย
9 นางนิชาภา พฤกษวัลต คณะศิลปกรรมศาสตร

10 นายบุรนิทร สหะวิรยิะ คณะศึกษาศาสตร
11 นางสาวเบญจมาศ เลศิบวร สํานักงานอธิการบดี
12 นางสาวประทุมรัตน รตันนอย สํานกัวทิยบรกิาร
13 นางปราณี สุวรรณนติย สํานกังานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี
14 นายปรีชา นราประเสริฐกุล คณะทันตแพทยศาสตร
15 นางพจชนาถ พัทบุรี ศูนยเครือ่งมอืวิทยาศาสตร
16 นายมนตราช อินทรศิริ คณะวทิยาศาสตร
17 นางมยุร ีหมืน่ประเสริฐดี สถาบนัวฒันธรรมศึกษากัลยาณิวฒันา
18 นางสาวรตันา ฮกคี สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
19 นางวาสนา สลีาภเก้ือ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
20 นางวภิาพรรณ อินนุรกัษ วิทยาเขตตรัง
21 นางสนุีย เรอืงสุวรรณ วทิยาลยัชมุชนสรุาษฎรธานี
22 นางอมรรตัน จันทนาอรพินท คณะทรพัยากรธรรมชาติ
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23 นางอรชร สุขเปรม สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตภเูก็ต
24 นางสาวอรทัย จารุวเิศษ คณะวทิยาการสือ่สาร

กลุมท่ี 7.1  พนักงานเงินรายไดและพนักงานราชการ
1 นางสาวปนัดดา บญุมา สํานักงานอธิการบดี
2 นายปญญา ทับรอด คณะศิลปศาสตร
3 นางมีนะ แฉะ สํานกัสงเสรมิและการศึกษาตอเนือ่ง
4 นางสาววรรณา ใจดี คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 นายวรศักด์ิ เกียรตขิวัญบตุร คณะทันตแพทยศาสตร
6 นางวริัช ขันธสามล คณะศิลปกรรมศาสตร
7 นางสมหมาย พรหมณี คณะแพทยศาสตร
8 นายสิทธิพร เกิดทอง สํานกังานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี
9 นายสทิธิศักด์ิ มทีอง คณะวทิยาการสือ่สาร

10 นางหนเูลก็ หวานสนทิ วิทยาเขตตรัง
11 นายอนสุรณ บัวสวุรรณ สํานกัวทิยบรกิาร
12 นางอาภรณ อุไรกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลุมท่ี 7.2  พนักงานเงินรายได พนักงานราชการ
1 Dr.Alan Frederick-Geater คณะแพทยศาสตร
2 นายโกวิทย สุดใจ สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตภเูก็ต
3 นางสาวชลธิชา อนันทบริพงค สํานกัสงเสรมิและการศึกษาตอเนือ่ง
4 นางสาวชุลพีร สะสม สํานักงานอธิการบดี
5 นายนพรัตน อินอุทัย คณะศิลปศาสตร
6 นางสาวรตันาวไิล ถาวรสวุรรณ คณะการแพทยแผนไทย
7 นางสาวอัสมา สงเสรมิ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
8 นายอุทัย ทองบาง คณะวทิยาศาสตร
9 นางสาวฮาบีบ่ะ ละหมาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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รางวัลนักศึกษาตัวอยาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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รางวัลนกัศกึษาตวัอยาง
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  ประจําป 2559

ในปการศึกษา 2559 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหทุกมหาวิทยาลัยมกีารคัดเลือกนักศึกษา
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ มีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.75 มีการปฏิบัติกิจกรรมดีเดน และ
หรือมีผลงานดีเดนท่ีแสดงถึงคุณประโยชนตอสวนรวม สังคม ทองถ่ิน หรือชุมชน เปนท่ียอมรับตอสังคม แสดงถึง
คุณธรรมจรยิธรรมดีงามและสรางสรรค โดยมคีวามตอเนือ่งในการทํากิจกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ท้ัง 5 วิทยาเขต เสร็จเรียบรอยแลว และ
มีมติใหนักศึกษาดังตอไปนี้เปน “นักศึกษาดีเดน” สมควรไดรับการยกยอง รับโลเกียรติยศ ในวันคุณคาสงขลานครินทร
ประจําป 2559 ดังรายชื่อตอไปนี้

วิทยาเขตหาดใหญ
นางสาวอลสิา บินดุสะ

คณะนติิศาสตร

วิทยาเขตปตตานี
นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ

คณะรฐัศาสตร

วิทยาเขตสุราษฎรธานี
นางสาวตัสนีม หละตํา

คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ

วิทยาเขตภูเก็ต
นางสาวล้ําคา สทิธิศักด์ิ

คณะวเิทศศึกษา

วิทยาเขตตรัง
นางสาวกนกวรรณ นราจร

คณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ
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รางวัลผูประกอบการ
ภายใตการบมเพาะวิสาหกิจดีเดน

ประจําป 2560

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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รางวัลผูประกอบการภายใตการบมเพาะวิสาหกจิดเีดน
ประจําป 2560

นายอับดุลเลาะ  เจะอุบง
บริษัท เจบีโกล เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวคุณัญญา  แกวหนู
บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร จํากัด

นายพิชัย  จงไพรัตน
บริษัท สยามคลาสสิค เวลลเนส จํากัด2559
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ผูที่สมควรไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ
ผูปฏิบัติราชการเปนเวลานาน

ประจําป 2559

งานคุณคาสงขลานครนิทร
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ผูท่ีสมควรไดรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติคุณ
ผูปฏิบัติราชการเปนเวลานาน  ประจําป 2559

1 นางสาวกนกวรรณ สวุรรณรตัน คณะทันตแพทยศาสตร
2 นางสาวกมลรตัน ดินกามนิ คณะแพทยศาสตร
3 นางกมลวรรณ ทองศรี คณะแพทยศาสตร
4 รองศาสตราจารยกมลวชิ เลาประสพวัฒนา คณะแพทยศาสตร
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สหกะโร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 นางกัญฑิมา บุญยังดํารง คณะแพทยศาสตร
7 นางสาวกานดา ตองมิตร คณะแพทยศาสตร
8 อาจารย ดร.กิตตินนัท มลิวรรณ คณะวศิวกรรมศาสตร
9 อาจารย นพ.กิตติพงศ เรียบรอย คณะแพทยศาสตร

10 นางกิตตวิรรณ วรรณพฤกษ คณะการแพทยแผนไทย
11 อาจารย ดร.กุลจริา อุดมอักษร คณะเภสชัศาสตร
12 นายขจรศักด์ิ จารุพันธ สํานักงานอธิการบดี
13 นางขวัญใจ จตินุรกัษ คณะแพทยศาสตร
14 ผูชวยศาสตราจารยเขมกิา อุระวงค คณะวทิยาศาสตร
15 ผูชวยศาสตราจารยคณิตา กายะสุต คณะแพทยศาสตร
16 นางสาวคนงึ แซเจยีม คณะแพทยศาสตร
17 อาจารย ดร.คําแหง วฒันเสน คณะวทิยาศาสตร
18 นางจงดี บวรภทัรนานนท คณะแพทยศาสตร
19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรงค จงสถิตยไพบลูย คณะแพทยศาสตร
20 นายจรญั ขวญัไฝ สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรตัน สกุลรัตน คณะวศิวกรรมศาสตร
22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จนัทรพิมพ หินเทาว คณะทันตแพทยศาสตร
23 อาจารย ดร.จนัทวรรณ ปยะวฒัน คณะวทิยาการจดัการ
24 รองศาสตราจารย ดร.จนัทิมา ชัง่สิรพิร คณะวศิวกรรมศาสตร
25 นางจารียวรรณ กุกแกว คณะแพทยศาสตร
26 นายจารกึ กาหมนั คณะทันตแพทยศาสตร
27 นางสาวจรินนัท แกวอุบล คณะแพทยศาสตร
28 นางจิราพร คํามณี สํานักงานอธิการบดี
29 นางจริาพร ภมุรนิทร คณะแพทยศาสตร
30 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริาภรณ ไชยบญัดิษฐ คณะวทิยาศาสตร
31 นางจฬุาวรรณ ศิรยิอด คณะแพทยศาสตร
32 นางสาวจลูี่ ชาญสถาพร คณะแพทยศาสตร
33 นายเจรญิ หนูทอง สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
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34 นายแจง ถาวร สํานักงานอธิการบดี
35 นายใจ สวุรรณขํา คณะวทิยาศาสตร
36 นางชนิตา กาญจนารตัน คณะวทิยาการจดัการ
37 นางชวนพิศ วิรยิะสุข คณะแพทยศาสตร
38 นางชอจันทร แกวแสงออน คณะแพทยศาสตร
39 อาจารยชัชชัย ปรีชาไว คณะแพทยศาสตร
40 รองศาสตราจารย ดร.ซกุรี หะยีสาแม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
41 อาจารย ดร.ฐานนัดรศักด์ิ เทพญา คณะวศิวกรรมศาสตร
42 อาจารย ดร.ฐิติมา ดวงเงิน คณะเภสชัศาสตร
43 นายณรงค ผองสะอาด คณะเภสชัศาสตร
44 นายณรงควทิย อังกนะตระกูล สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
45 นางสาวณัชยาตา หมวกทอง คณะวทิยาศาสตร
46 นายณัฐนนท ก้ิมตัน้ คณะแพทยศาสตร
47 นางดวงเพ็ญ แวววันจติร คณะแพทยศาสตร
48 อาจารย ดร.ดวงรัตน ชูเกิด คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49 นายดํารหิ แกวไพบลูย คณะแพทยศาสตร
50 อาจารยเต็มเดือน เตาแกว คณะศึกษาศาสตร
51 รองศาสตราจารย ดร.ทวศัีกด์ิ เรืองพีระกุล คณะวศิวกรรมศาสตร
52 นางทัษนยี พิณสวุรรณ คณะแพทยศาสตร
53 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพมาส ชิณวงศ คณะพยาบาลศาสตร
54 ผูชวยศาสตราจารย นพ.ธนพันธ ชูบุญ คณะแพทยศาสตร
55 นายธนทั บุญคงวัฒน คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
56 นางธรรญชนก พิบูลย คณะแพทยศาสตร
57 ผูชวยศาสตราจารยธวชัชัย ทางรัตนสุวรรณ คณะวศิวกรรมศาสตร
58 นายธีรชาติ บุญสุข สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตภเูก็ต
59 นางนงลักษณ ไชยสวัสด์ิ คณะแพทยศาสตร
60 อาจารยนภาพร ทองนอย คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
61 นางนภาพร ศรวีภิากุล คณะแพทยศาสตร
62 นางสาวนรารัตน ประยูรชาติ คณะแพทยศาสตร
63 อาจารย ดร.นนัทพันธ นภทัรานนัทน คณะวศิวกรรมศาสตร
64 นางสาวนติยา บุญนวน คณะแพทยศาสตร
65 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา แม็คแนล คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
66 นางนริาภร ภูสาย คณะแพทยศาสตร
67 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวุรรณ ทับเท่ียง คณะวเิทศศึกษา
68 นางนุสรา นพรตัน คณะแพทยศาสตร
69 นางนรูียะ ยีดอเหลาะ คณะแพทยศาสตร
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70 อาจารยเนตรนภสิ อองสวุรรณ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
71 นางเนาวรัตน จารมุโนกุล คณะแพทยศาสตร
72 นางสาวบรรจง แทนประมลู คณะแพทยศาสตร
73 ผูชวยศาสตราจารยบัญชา สํารวจเบญจกุล คณะทันตแพทยศาสตร
74 นางบญุญา พรหมมา คณะแพทยศาสตร
75 อาจารย ดร.บุญโรม สวุรรณพาหุ คณะศึกษาศาสตร
76 นางสาวบุปผา อินทรตัน คณะแพทยศาสตร
77 นายประกอบ พรหมจันทร สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
78 นางประกายมาส บาหลัง วิทยาเขตตรัง
79 นายประคอง นวลละออง สํานักงานอธิการบดี
80 นางปรารถนา ไชยนิรมล คณะแพทยศาสตร
81 ผูชวยศาสตราจารยปริญญา แกวประดับ คณะเศรษฐศาสตร
82 ดร.ปรลิักษณ กลิน่ชาง คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
83 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรยีา แกวพิมล คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
84 นางสาวปาริชาต ไพนุพงศ คณะแพทยศาสตร
85 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
86 นางปุณิกา เผือกนอย สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
87 รองศาสตราจารย ดร.พรชยั พฤกษภทัรานนต คณะวศิวกรรมศาสตร
88 นางพรทิพย ลาภพงศธร คณะแพทยศาสตร
89 นางพรนภัสส นพัิทพงษ คณะแพทยศาสตร
90 อาจารย ดร.พรปวีณ ศรีงาม คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
91 อาจารย ดร.พรสวรรค ดวงสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร
92 รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวศิวกรรมศาสตร
93 นางพิกุล อนันต คณะทันตแพทยศาสตร
94 นางพิมพา ตันปติกร คณะแพทยศาสตร
95 นางสาวพิลาสลกัษณ จนัทรไฝ คณะแพทยศาสตร
96 นางสาวพุทธชาติ ชะนะชัย คณะแพทยศาสตร
97 นายเพ็ญ พรหมจนัทร สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
98 นางเพ็ญศิร ิชูสงแสง คณะแพทยศาสตร
99 นายมงคล รตันโสภา คณะทรพัยากรธรรมชาติ

100 นางสาวมยุรี กอรุงเรอืง คณะแพทยศาสตร
101 นางมะลิวลัย ปนเจรญิ สํานักงานอธิการบดี
102 นายมาโนช จันทรวฒัน คณะทันตแพทยศาสตร
103 นางสาวมาเรีย๊ะ สลีมนี คณะแพทยศาสตร
104 นางมนีา ทองวงศ คณะแพทยศาสตร
105 นางยุพา หนูฟอง คณะแพทยศาสตร
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106 นางสาวรติกร พรอนุวงศ คณะแพทยศาสตร
107 นางสาวรอสเมาะ มะมิง สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
108 นางระเบียบ พลันสังเกตุ คณะแพทยศาสตร
109 อาจารยรชัดา เชาวนเสฏฐกุล คณะศึกษาศาสตร
110 อาจารย ดร.รัตติกานต แซลิ่ม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
111 นางสาวรตันาภรณ ชูมิง่ คณะแพทยศาสตร
112 นางรุงฟา สราญเศรษฐ คณะแพทยศาสตร
113 นางรุงรัตน วรีะกุล คณะแพทยศาสตร
114 นางรุจริัชช เปรมนันทิวฒัน คณะแพทยศาสตร
115 นางละไม รัตนเตโช คณะทันตแพทยศาสตร
116 นางสาวลัดดาวลัย ไชยมณีุ คณะแพทยศาสตร
117 ผูชวยศาสตราจารยลอืลกัษณ ลอมลิม้ คณะเภสชัศาสตร
118 อาจารยเลอลกัษณ บุญล้ํา คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
119 อาจารยวนิดา สุเมธากุลวัฒน คณะวทิยาศาสตร
120 นางสาววรรณรักษ นรุักษ คณะวทิยาศาสตร
121 นางวรรนดี บญุรักษ คณะแพทยศาสตร
122 รองศาสตราจารย นพ.วรวทิย จติติถาวร คณะแพทยศาสตร
123 นางสาววันดี ชูชาติ คณะแพทยศาสตร
124 อาจารยวาสนา คงขนัธ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
125 นางวาสนา สุระสงัวาลย คณะพยาบาลศาสตร
126 นายวชิัย เพ็ชรศรี คณะแพทยศาสตร
127 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิัย หวงัวโรดม คณะทรพัยากรธรรมชาติ
128 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิราภรณ อัจฉรยิะเสถียร คณะแพทยศาสตร
129 นายวโิรจน พรมนกูุล คณะแพทยศาสตร
130 นายวโิรจน ภักดีรจุีรตัน คณะวทิยาศาสตร
131 นางสาววไิลลักษณ ปรชีาพานิช สํานักงานอธิการบดี
132 รองศาสตราจารย ดร.ภก.ววิัฒน พิชญากร คณะเภสชัศาสตร
133 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศราชัย กองศิริวงศ คณะวทิยาศาสตร
134 อาจารย ดร.ศริยา บิลแสละ คณะวทิยาการสือ่สาร
135 นางศรบีังอร อรญัเวทย คณะแพทยศาสตร
136 นางสาวศรวีรรณ ชวยนกูุล คณะแพทยศาสตร
137 นางศวิตา รักษจํารูญ คณะแพทยศาสตร
138 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิกานต กาละ คณะพยาบาลศาสตร
139 อาจารย ดร.ศุภชัย ภสิัชเพ็ญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
140 นางสาวศุลพีร หนย้ิูมซาย คณะแพทยศาสตร
141 นางเศรษฐินี อักษรพันธ คณะแพทยศาสตร
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142 นางสมจนัทร สวุสริกุิล คณะทันตแพทยศาสตร
143 นางสมจิตต อนันตถาวร คณะแพทยศาสตร
144 อาจารย ดร.สมชาย ศรวีิรยิะจันทร คณะวทิยาศาสตร
145 นายสมนกึ ชวยประสม คณะแพทยศาสตร
146 นายสมบัต ิเข็มเจษฎา คณะแพทยศาสตร
147 นายสมพล แปนทอง คณะแพทยศาสตร
148 นายสมพล รตันจินดา สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
149 นางสาวสมพิศ ทองมา คณะแพทยศาสตร
150 อาจารย ดร.สมรักษ พันธผล คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
151 นายสาคร ปานเพ็ชร คณะทันตแพทยศาสตร
152 ผูชวยศาสตราจารยสาวติร ตัณฑนุช คณะวศิวกรรมศาสตร
153 นายสนิ พรหมเทพ คณะทรพัยากรธรรมชาติ
154 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิจิธร รจุิระบรรเจดิ คณะแพทยศาสตร
155 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย คณะเภสชัศาสตร
156 นางสาวสุชาดา อัจนากิตติ คณะแพทยศาสตร
157 รองศาสตราจารย ดร.สชุาติ ลิม่กตญัู คณะวศิวกรรมศาสตร
158 นายสชุาติ สุขสวสัด์ิ คณะแพทยศาสตร
159 นางสุดารัตน สังขทอง คณะทันตแพทยศาสตร
160 นายสุธี ผดุงกูล ศูนยเครือ่งมอืวิทยาศาสตร
161 นางสาวสุนสิสา สุขบญุพันธ คณะแพทยศาสตร
162 นางสาวสุภา แกวบริสทุธ์ิ คณะแพทยศาสตร
163 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สภุาภรณ กานตสมเกียรติ คณะวทิยาศาสตร
164 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวภา โชติสวุรรณ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
165 ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงสรุีย วสุพงศอัยยะ คณะวศิวกรรมศาสตร
166 นายหวนัหมะ รตันญาติ คณะวศิวกรรมศาสตร
167 นางไหมมนูะ อาแย คณะแพทยศาสตร
168 นางอรนาถ สดุเดียวไกร คณะแพทยศาสตร
169 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ ตรีภกัด์ิ คณะวทิยาศาสตร
170 นางอรญัญา จันทรชู คณะแพทยศาสตร
171 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรยิา คูหา คณะศึกษาศาสตร
172 นายอัครพงษ นาฏยาพิทักษ คณะแพทยศาสตร
173 นายอังกูร ไพศาล คณะแพทยศาสตร
174 นางอัชรีดา วนัสไุลมาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
175 นางอัญชนา แวววรรณจติร คณะแพทยศาสตร
176 นางสาวอัญชล ีอินทสร คณะแพทยศาสตร
177 อาจารยอัฏฐพล คงพัฒน คณะศิลปกรรมศาสตร
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178 อาจารย ดร.อัตชัย เอ้ืออนันตสันต คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
179 อาจารย ดร.อาคม โสวณา คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
180 นางอําไพ แสงศรี คณะแพทยศาสตร
181 อาจารยอําไพพร กอตระกูล คณะพยาบาลศาสตร
182 นางสาวอินทิรา สวุรรณปรชีา สํานักงานอธิการบดี
183 อาจารยเอกนรินทร เอกอริยะสริิ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
184 นายเอกรักษ ใฝบุญ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
185 นางเอมรัตน ย่ิงคง คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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บุคลากรท่ีไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ประจําป 2559

ช้ันเครื่องราชฯ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
1 นายธเนศ สุขมาตย คณะศึกษาศาสตร
2 อาจารย ดร.ไพจิตร กชกรจารพุงศ คณะวศิวกรรมศาสตร
3 นายภทรธร เอ้ือกฤดาธิการ คณะการจดัการสิง่แวดลอม
4 อาจารย ดร.สมพร ชวยอารีย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 นายสมหมาย บญุลอย สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตภเูก็ต
6 อาจารยเสกสรรค สวุรรณมณี คณะวศิวกรรมศาสตร
7 นายเสถียร วาณิชวิรยิะ คณะวศิวกรรมศาสตร
8 อาจารย ดร.อนันตศักด์ิ ศักด์ิอํานวย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 อาจารย ดร.อัตชัย เอ้ืออนันตสันต คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

10 นายอานนท อุปบัลลังก คณะทรพัยากรธรรมชาติ
11 นางเกสร ีมณีกรอง คณะแพทยศาสตร
12 นางจวน จนัทนนท คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
13 นางสาวจารณีุ มหารัตน ศูนยเครือ่งมอืวิทยาศาสตร
14 นางสาวฐิตมิา เทพญา คณะวทิยาการสือ่สาร
15 นางสาวดารานาถ แตนสุย คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
16 อาจารย ดร.นารรีัตน วฒันเวฬุ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
17 นางนวิรรณ อินทรกัษา คณะเภสชัศาสตร
18 นางสาวปราณี แกวบริสุทธ์ิ คณะแพทยศาสตร
19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรยีา แกวพิมล คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
20 นางมนฑกาน อรรถสงเคราะห คณะศึกษาศาสตร
21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา ชชัเวช คณะพยาบาลศาสตร
22 นางสาววิชนยี สุวรรณสงัข คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
23 อาจารย ดร.วีรยา คุมเมือง คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
24 นางสาวศิรนิภา คงศักด์ิ คณะแพทยศาสตร
25 นางสาวสกัุญญา ทองดีนอก คณะศิลปศาสตร
26 นางสาวสจุริา ศรเีก้ือ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
27 นางสนุิดา อรรถอนชุิต คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
28 นางสภุาภรณ รกัลวน คณะทันตแพทยศาสตร
29 นางสภุาวดี หมาดเทง คณะแพทยศาสตร
30 นางสวุรรณี หลังปูเตะ วทิยาลยัอิสลามศึกษา
31 นางอาภรรตัน อองแกว คณะแพทยศาสตร
32 นางอินทิรา หิรัณยธร คณะพยาบาลศาสตร
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ชั้นเคร่ืองราชฯ ทวีตยิาภรณชางเผือก (ท.ช.)
1 นายกิตติ บริสุทธ์ิ สํานักงานอธิการบดี
2 นายจรูญ เก้ือชู สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตภเูก็ต
3 นายซยันรูดีน นมิา วทิยาลยัอิสลามศึกษา
4 จาเอกธวัช มุสิกธรรม สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตภเูก็ต
5 นายนรตุมชยั ดิษโสภา คณะนติิศาสตร
6 นายบดินทร แวลาเตะ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
7 นายประกิจ ทองคํา คณะทรพัยากรธรรมชาติ
8 นายประทีป เอ้ือนมงคล คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 นายปรารถนา ประเสรฐิ คณะแพทยศาสตร

10 นายพนัสพงศ อาวรเจรญิ คณะพยาบาลศาสตร
11 นายสมศักด์ิ รุกขสุคนธ คณะแพทยศาสตร
12 อาจารย ดร.สุรชาติ เพชรแกว คณะทรพัยากรธรรมชาติ
13 นายสุวฒัน อัครบวร คณะวทิยาการจดัการ
14 นายฮาเระ เจะโด วทิยาลยัอิสลามศึกษา
15 นางสาวกอบพร พสุนธราธรรม คณะวทิยาการจดัการ
16 นางกิจจา ปานะบุตร คณะแพทยศาสตร
17 นางกิตติมา หงษหิรญัเรือง คณะทันตแพทยศาสตร
18 นางสาวเกสิน ีพัฒนพิสุทธ์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร
19 ผูชวยศาสตราจารยเขมกิา อุระวงค คณะวทิยาศาสตร
20 นางจงกลนี ตงมิตร คณะวทิยาการจดัการ
21 นางสาวจนัทรจรสั เพชรรตันโมรา คณะศึกษาศาสตร
22 นางจิตติมา โพธ์ิเสนา คณะวทิยาศาสตร
23 นางจุติรตัน มากมิ่งจวน คณะแพทยศาสตร
24 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชดาภัษท สดุศิริ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 นางสาวชนกานต ทองจํานงค สํานักงานอธิการบดี
26 อาจารย ดร.ฐปรัตน รักษภาณุสทิธ์ิ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
27 นางสาวฐิติพร อารยะพงษ สํานักงานอธิการบดี
28 นางณัฐกมล มณีนวล คณะแพทยศาสตร
29 นางณัฐิณี พรหมประสิทธ์ิ สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
30 นางทิชาภรณ รัตนะ คณะทันตแพทยศาสตร
31 นางธนภรณ ปานเดย สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
32 นางธรรมสรณ ขุนรกัษ คณะแพทยศาสตร
33 นางธัญญมุนนิทร ปวนิทธนาธร คณะวศิวกรรมศาสตร
34 นางนงคราญ ศิริพันธุ คณะแพทยศาสตร
35 นางนภาศิริ โชติแกว คณะแพทยศาสตร
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36 นางนวลนอย เมืองชนะพวง สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
37 นางนิศากร ชางสุวรรณ สํานักงานอธิการบดี
38 ผูชวยศาสตราจารยนศิากร ทองนอก คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
39 นางสาวประภัสรา กิจไพบลูยทวี คณะวเิทศศึกษา
40 นางปราณี จันทรมณีย คณะแพทยศาสตร
41 นางปรีดา ณ นุวงศ คณะแพทยศาสตร
42 นางปานจิต ชูศรี คณะแพทยศาสตร
43 นางสาวปาริชาต ไพนุพงศ คณะแพทยศาสตร
44 นางปยะภรณ รยุออน สํานกัวจิยัและพัฒนา
45 นางพรนิภา พลฤทธ์ิ สํานกังานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี
46 นางสาวพรอําไพ โอชาพันธุ คณะวศิวกรรมศาสตร
47 นางสาวพิกุล แกวนอย ศูนยสงเสรมิศิลปและวฒันธรรม
48 นางพิมพพิมล พฤกษภัทรานนต ศูนยเครือ่งมอืวิทยาศาสตร
49 นางสาวเพ็ญประภา ลภีทัรกิจ คณะศิลปศาสตร
50 นางไพเราะ พอนุย คณะแพทยศาสตร
51 นางภวรัญชน ปญจระ คณะแพทยศาสตร
52 นางสาวภคัสราภรณ ประคําทอง บณัฑติวิทยาลยั
53 นางสาวมารยีะ บมูามะ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
54 นางยวงพร ปอมสกุล คณะแพทยศาสตร
55 อาจารย ดร.ยุพิน กรัณยเดช คณะวเิทศศึกษา
56 นางสาวเยาวภา สงวนทรพัย คณะแพทยศาสตร
57 นางสาวรงรอง เรอืงจริะอุไร คณะแพทยศาสตร
58 นางรสิกร หนเูกลีย้ง คณะแพทยศาสตร
59 นางรัตติยา เขียวแปน สํานักงานอธิการบดี
60 นางรุงฤดี หลังยาหนาย คณะแพทยศาสตร
61 นางวราภรณ กาวไธสง คณะแพทยศาสตร
62 นางสาววนัเพ็ญ วทิยะสนุทร สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
63 นางวัลภา จทุอง คณะแพทยศาสตร
64 นางวภิาว ีมชีภูัณฑ คณะแพทยศาสตร
65 นางวิลาวณัย ยืนชนม สํานกัสงเสรมิและการศึกษาตอเนือ่ง
66 นางสาวววิรรณดา ลาภวงศ คณะแพทยศาสตร
67 นางวีณา พัฒนเชียร สํานักงานอธิการบดี
68 นางสาวศศิธร คงทอง สํานกัวจิยัและพัฒนา
69 นางสาวศิริรัตน โตะปรีชา คณะแพทยศาสตร
70 นางสาวศุลพีร ชวยชูวงศ สํานกัทรพัยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง

อรรถกระวสีนุทร*
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71 นางสาคร หับเจรญิ คณะแพทยศาสตร
72 นางสายหยุด ขจรยุทธไกร คณะศึกษาศาสตร
73 นางสาริษฐา บวัทอง คณะแพทยศาสตร
74 นางสาวสขิเรศ แสงขํา คณะทรพัยากรธรรมชาติ
75 นางสกัุลญา พรหมาด คณะแพทยศาสตร
76 นางสาวสุขศร ีวเิชียรบรรณ สํานกังานอธิการบดี วทิยาเขตภเูก็ต
77 นางสาวสจุิวรรณ มานะ สํานักงานอธิการบดี
78 นางสนุนัทา แกวเจรญิ สํานักงานอธิการบดี
79 นางสาวสภุาวดี คีรีเพ็ชร คณะแพทยศาสตร
80 นางสาวสุรรีัตน เจะและ คณะแพทยศาสตร
81 นางสุวล ีรัตนพล คณะแพทยศาสตร
82 นางสุวิมล บุญทองขาว คณะแพทยศาสตร
83 นางสาวเสาวรตัน มานสะอาด คณะเภสชัศาสตร
84 นางอรนาถ สดุเดียวไกร คณะแพทยศาสตร
85 นางอรพิน เพชรสวุรรณ คณะแพทยศาสตร
86 นางสาวอรวรรณ สวุรรณรตัน คณะแพทยศาสตร
87 นางสาวอรณุพร สุดาวรีะ สํานักงานอธิการบดี
88 นางสาวอวยพร พืชนกูุล คณะแพทยศาสตร
89 นางอัญญรตัน ตัน่ไพโรจน คณะศิลปศาสตร
90 นางอารีย ยะนาย คณะแพทยศาสตร
91 นางอุทัยวรรณ ซายเกลีย้ง คณะแพทยศาสตร
92 นางอุไรวรรณ พลจร คณะแพทยศาสตร
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ชั้นเคร่ืองราชฯ ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)
1 นายดุษิต พรมชาย คณะแพทยศาสตร
2 นายธีรพล สวุรรณสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3 นายอัครพงษ นาฏยาพิทักษ คณะแพทยศาสตร
4 นายอาวุธ มุสิกพันธ คณะแพทยศาสตร
5 นางกอบกุล ยกศิริ คณะแพทยศาสตร
6 นางก่ิงแกว คงขวัญ คณะแพทยศาสตร
7 นางสาวถนอม บุญโชติ คณะแพทยศาสตร
8 นางนฤมล สวุรรณมาลา คณะแพทยศาสตร
9 นางนยันา ลกัษณะพริ้ม คณะแพทยศาสตร

10 นางนิตยา มณีนวล คณะแพทยศาสตร
11 นางสาวประคอง ศรเีพชร คณะแพทยศาสตร
12 นางปยนุช โกศล คณะแพทยศาสตร
13 นางสาวพรผุสดี หลอตระกูล สํานักงานอธิการบดี
14 นางพรพรรณ ไชยศิริ คณะแพทยศาสตร
15 นางพัทธธีรา ไตรพงศรัตน คณะแพทยศาสตร
16 นางสาวเพชรรตัน ผิวทองงาม คณะแพทยศาสตร
17 นางรมดี เพชรพิศาล คณะแพทยศาสตร
18 นางราเจล วทิยวีรศักด์ิ คณะทันตแพทยศาสตร
19 นางวรรณี วรรณเพ็ชร คณะแพทยศาสตร
20 นางสาววนัดี ธรรมทินนะ คณะแพทยศาสตร
21 นางสาวสุทิน สขุขวญั คณะแพทยศาสตร
22 นางอุไร เขียวนุย คณะแพทยศาสตร
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ช้ันเครื่องราชฯ ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)
1 นายขจรศักด์ิ จารุพันธ สํานักงานอธิการบดี
2 นายจรญั มสุิกะไชย คณะแพทยศาสตร
3 นายเตมิ จนัทวงศ คณะพยาบาลศาสตร
4 นายนริันดร โทบรุี คณะศึกษาศาสตร
5 นายบรรทม แกวจงัหวดั คณะแพทยศาสตร
6 นายเปลือน ณ มณี คณะทรพัยากรธรรมชาติ
7 นายวรรณซิน้ สีปะณะ คณะแพทยศาสตร
8 นายสมพล แปนทอง คณะแพทยศาสตร
9 นางสาวกฤติกา หนูเกลีย้ง คณะแพทยศาสตร

10 นางกัญรดา โรจจารภุทัร สํานักงานอธิการบดี
11 นางกาญจนา สวิายะวิโรจน คณะแพทยศาสตร
12 นางเกศนภิา กูลแกว คณะแพทยศาสตร
13 นางสาวเขมนิจ บวัก่ิง คณะเภสชัศาสตร
14 นางเครอืวลัย เสนหา คณะแพทยศาสตร
15 นางจรรยา สวัสดิรักษา คณะทันตแพทยศาสตร
16 นางจรพิร พิรนีันท คณะแพทยศาสตร
17 นางฉวี จรยิา คณะแพทยศาสตร
18 นางสาวชนสันนัท จอนสวุรรณ คณะแพทยศาสตร
19 นางชนุตธณัฐ ขุนทอง สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
20 นางชวัลรตัน พรหมเดช คณะแพทยศาสตร
21 นางฐิติกานต ตันชนะวงศ คณะแพทยศาสตร
22 นางสาวดารนิ วนัแอเลาะ คณะแพทยศาสตร
23 นางทัศนีย ย้ิวเห้ียง คณะแพทยศาสตร
24 นางธัญญลักษณ ตรีรญัเพ็ชร คณะทันตแพทยศาสตร
25 นางสาวธัญญาภรณ รกัเลศิ คณะแพทยศาสตร
26 นางนฤภคั ปรดีีนรากร คณะแพทยศาสตร
27 นางนนัทินาฏ ละอองแกว คณะแพทยศาสตร
28 นางนัยนา ชัยชนะ คณะแพทยศาสตร
29 นางประภา จันทรโชติ คณะแพทยศาสตร
30 นางสาวปราณี คงเจรญิ คณะวศิวกรรมศาสตร
31 นางสาวปราณี จลุโสภณ คณะแพทยศาสตร
32 นางปยา บุญเชิด คณะแพทยศาสตร
33 นางพรทิพย แกวฉิมพลี คณะแพทยศาสตร
34 นางพรธิภา สวัสดี คณะแพทยศาสตร
35 นางพรรณี เพ็ชรศรชีัย คณะแพทยศาสตร
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36 นางพิมพใจ ซุนทรพัย คณะแพทยศาสตร
37 นางมณฑา รตันโสภณภาคย คณะแพทยศาสตร
38 นางสาวมณี อินทสโร คณะแพทยศาสตร
39 นางมะลิ แปนแกว คณะแพทยศาสตร
40 นางมาลี เจตวิจติร คณะทรพัยากรธรรมชาติ
41 นางเยาวณี นววธิากาญจน คณะแพทยศาสตร
42 นางราตรี อมแกว คณะแพทยศาสตร
43 นางเรณู ยอดสุรางค คณะแพทยศาสตร
44 นางสาววนิตย ยกศิริ คณะแพทยศาสตร
45 นางวรรณา จนัทรสองภพ สํานักงานอธิการบดี
46 นางวลัภา มชีัย คณะแพทยศาสตร
47 นางศรสีดุา ขาวอินทร คณะแพทยศาสตร
48 นางศิรพัิชร ลอยประเสริฐ คณะแพทยศาสตร
49 นางสาวสคราญ ตนัเจรญิ คณะแพทยศาสตร
50 นางสาวสมจิตร คุณาพรธีรกุล คณะวทิยาศาสตร
51 นางสมใจ บญุโท คณะแพทยศาสตร
52 นางสมภรณ วรรณโชติ คณะแพทยศาสตร
53 นางสมมาศ นลิเพชร คณะแพทยศาสตร
54 นางสมศร ีสวุลกัษณ คณะแพทยศาสตร
55 นางสวาท เนาวรัตน คณะแพทยศาสตร
56 นางสาระภ ีคลอยอุดม คณะแพทยศาสตร
57 นางสุดใจ รอดขํา คณะแพทยศาสตร
58 นางสวุรรณี วถีิเทพ คณะศึกษาศาสตร
59 นางหัสนา หมัดคง คณะแพทยศาสตร
60 นางอรทัย มากมี คณะแพทยศาสตร
61 นางอวยพร มีคง คณะแพทยศาสตร
62 นางอาภรณ เพ็ญสวสัด์ิ คณะวทิยาศาสตร
63 นางอําไพ แสงศรี คณะแพทยศาสตร
64 นางอุบล เสือแกว คณะแพทยศาสตร
65 นางอุษา พรหมอินทร คณะแพทยศาสตร
66 นางเอ้ือจติร บุญกูล คณะแพทยศาสตร



| 131งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

ชัน้เคร่ืองราชฯ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
1 นายจักรกริช ซึ้งประสิทธ์ิ สํานักงานอธิการบดี
2 อาจารย นพ.จักร ีหิรญัแพทย คณะแพทยศาสตร
3 นายชาญวทิย เบญจมะ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 นายถาวร เสงนนท คณะแพทยศาสตร
5 ผูชวยศาสตราจารยทวีศักด์ิ นยิมบัณฑติ คณะทรพัยากรธรรมชาติ
6 รองศาสตราจารย ทพ.ธงชยั นันทนรานนท คณะทันตแพทยศาสตร
7 นายธนากร ทองอนันต คณะวทิยาศาสตร
8 รองศาสตราจารย ดร.ภก.ธีระพล ศรชีนะ คณะเภสชัศาสตร
9 นายนวุธ ถาวรจิตต คณะทันตแพทยศาสตร

10 นายผดุงศักด์ิ อรนพ สํานักงานอธิการบดี
11 นายพลภทัร กุลฑล สํานักงานอธิการบดี
12 นายพัน ย่ีสิ้น คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
13 นายไพรตัน จีรเสถียร สํานกัสงเสรมิและการศึกษาตอเนือ่ง
14 รองศาสตราจารย ดร.ภาคภมูิ พาณิชยูปการนันท คณะเภสชัศาสตร
15 ผูชวยศาสตราจารยรักษเกียรติ จริันธร คณะเภสชัศาสตร
16 รองศาสตราจารย ดร.วนัชยั ธรรมสัจการ คณะศิลปศาสตร
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิัย กิตติดําเกิง คณะทันตแพทยศาสตร
18 นายววิฒัน ลีลาสําราญ คณะแพทยศาสตร
19 นายสมบตั ินพจนสุภาพ สํานกัวทิยบรกิาร
20 นายสมบูรณ พรพิเนตพงศ คณะวศิวกรรมศาสตร
21 นายสัมฤทธ์ิ แกวนอย สํานักงานอธิการบดี
22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สจุรติ สวนไพโรจน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุทร วทูิสรุพจน คณะวศิวกรรมศาสตร
24 นายสุพจน ตรีรญัเพ็ชร คณะทันตแพทยศาสตร
25 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุิทย จนัทรเพ็ชร วิทยาเขตตรัง
26 นายอดิศร วังปรีชา คณะวทิยาศาสตร
27 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศัย รุงวิชานิวฒัน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
28 นายอนุชา อโณทัยสุขวเิศษ คณะแพทยศาสตร
29 นางกมลทิพย ภกัดีฉนวน คณะทันตแพทยศาสตร
30 นางสาวกรรยา พิทักษฉนวน คณะวทิยาศาสตร
31 นางสาวกอบกุล เยาเฉื้อง คณะแพทยศาสตร
32 นางสาวกาญจนา แซโล คณะแพทยศาสตร
33 รองศาสตราจารย ดร.กานดา ปานทอง คณะวทิยาศาสตร
34 นางการตนีี แวอาแซ คณะแพทยศาสตร
35 นางเกตุวดี สิทธิชัย สํานักงานอธิการบดี
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36 นางเครือสิร ีเดชชนนิทร คณะทันตแพทยศาสตร
37 นางจรยิา สายวารี คณะแพทยศาสตร
38 นางสาวจนิดา ปรชีาวรีกุล คณะแพทยศาสตร
39 นางสาวจมิร ีแกวงาม คณะทันตแพทยศาสตร
40 นางจิระวฒัน พิสุทธ์ิพิทยากุล สํานกัทรพัยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง

อรรถกระวสีนุทร*
41 นางสาวจลิา ทัศนลลีพร สํานกัวจิยัและพัฒนา
42 นางจุฑารัตน ผดุงศักด์ิ คณะทันตแพทยศาสตร
43 นางเจียมจิตร บุญขวัญ คณะทันตแพทยศาสตร
44 นางฉลอง เอ้ืองสุวรรณ คณะแพทยศาสตร
45 นางฉัตรมณี เมฆไพศาลศิลป คณะทันตแพทยศาสตร
46 นางชนิศา นิมิตปญญากุล คณะแพทยศาสตร
47 นางชุติมา โภคา คณะแพทยศาสตร
48 นางญาพิสุทธ์ิ วงศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร
49 รองศาสตราจารย ดร.ฐิตมิา สุนทรสจั คณะแพทยศาสตร
50 นางณัฏฐินี บุญรัศมี คณะแพทยศาสตร
51 นางณัฐพร อ่ิมอุไร คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
52 นางดนยา วราสิทธิชัย ศูนยคอมพิวเตอร
53 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร เกิดผล คณะทันตแพทยศาสตร
54 นางดวงรชัน ีคูณรงัษสีมบรูณ คณะแพทยศาสตร
55 นางดวงรตัน หมายดี คณะแพทยศาสตร
56 นางตวนยามลีา อัลอิดรสุ คณะศึกษาศาสตร
57 นางเต็มดวง ขุนอิน คณะแพทยศาสตร
58 นางเตือนใจ บุญรังษี คณะทันตแพทยศาสตร
59 นางสาวธันยมัย ศรหีมาด คณะแพทยศาสตร
60 นางนงเยาว ภรูิวฒันกุล คณะแพทยศาสตร
61 นางสาวนงเยาว อุไรรตัน คณะทันตแพทยศาสตร
62 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธมน วัฒนอรณุวงศ คณะทันตแพทยศาสตร
63 นางนนัทา เกลี้ยงเกิด คณะแพทยศาสตร
64 นางสาวนภิาวรรณ ชามทอง คณะแพทยศาสตร
65 นางสาวนรูอัยนี หะยีอาแว คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
66 นางเนาวนติย เสยีมไหม คณะแพทยศาสตร
67 นางบริมาส ศักด์ิจิรพาพงษ คณะแพทยศาสตร
68 ผูชวยศาสตราจารย ทพญ.บุญรตัน สตัพัน คณะทันตแพทยศาสตร
69 นางบุษยา ดานเดชา คณะแพทยศาสตร
70 รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาศ จนัทรฉวี คณะวทิยาศาสตร
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71 นางปทิตตา ทองประเสริฐ สํานกัทรพัยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง
อรรถกระวสีนุทร*

72 นางสาวประไพ จนัทรอินทร สํานกัทรพัยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง
อรรถกระวสีนุทร*

73 นางสาวเปรมจติ อาภรณแมกลอง คณะทันตแพทยศาสตร
74 นางสาวพรพรรณ วงศแหลมสงิห คณะทรพัยากรธรรมชาติ
75 นางพรรณี เจริญธนวธิ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
76 นางภาวไิล หงสวรรณากร คณะทันตแพทยศาสตร
77 นางมณฑา ชาลีทา คณะเภสชัศาสตร
78 นางมะลิ นยิมบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร
79 นางมาลัย ปตพัฒน คณะทันตแพทยศาสตร
80 นางยินดี ไชยจิตร คณะทันตแพทยศาสตร
81 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รตันา เวทยประสิทธ์ิ คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม
82 รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร ววิัฒนปฐพี คณะเภสชัศาสตร
83 นางวนดิาพร จนัทรอินทร คณะทันตแพทยศาสตร
84 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ คงสวุรรณ คณะพยาบาลศาสตร
85 นางวินา หวานดี คณะแพทยศาสตร
86 นางสาววลิาวณัย จอมทอง คณะแพทยศาสตร
87 อาจารย ดร.วีณา คันฉอง คณะพยาบาลศาสตร
88 นางสาวศัลสนยี ภูเจรญิธนะศักด์ิ คณะแพทยศาสตร
89 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรมิา มหัทธนาดุลย คณะเภสชัศาสตร
90 อาจารย ดร.สมจินต รตันเสถียร คณะเภสชัศาสตร
91 นางสักกินะ หวนัสกุล ศูนยคอมพิวเตอร
92 นางสาวมยุรา เหมสารา สํานกัสงเสรมิและการศึกษาตอเนือ่ง
93 นางสริพิร หิรญัแพทย คณะแพทยศาสตร
94 นางสวิินยี ศรษีะสมทุร คณะทันตแพทยศาสตร
95 นางสาวสุจริา วิชยัดิษฐ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
96 นางสาวสุดา แซคู คณะทันตแพทยศาสตร
97 นางสุปรียา วาณิชยปกรณ คณะทันตแพทยศาสตร
98 นางสาวสุพาณี บรูณธรรม คณะทันตแพทยศาสตร
99 นางสุมรวดี มุสกิพันธ คณะแพทยศาสตร

100 ผูชวยศาสตราจารยสวุรรณา เศรษฐวัชราวนชิ คณะแพทยศาสตร
101 นางสุศิษฎา คอวิเชยีรกุล คณะแพทยศาสตร
102 นางเสาวภา สทุธมุสกิ คณะทันตแพทยศาสตร
103 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสเพ็ญ ชูนวล คณะพยาบาลศาสตร
104 นางโสมนสั นาคนวล คณะแพทยศาสตร



134 | งานคุณคาสงขลานครินทร
PRIDE OF PSU 2017

105 นางอภลิักษณ ตรงเมือง คณะแพทยศาสตร
106 นางสาวอรพรรณ ไชยเพชร คณะแพทยศาสตร
107 นางสาวอรวรรณ โกสมุ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
108 นางอรญัญา ธรานเุวชน คณะทรพัยากรธรรมชาติ
109 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา เธียรมนตรี คณะทันตแพทยศาสตร
110 นางอัญชล ีสุวรรณโร คณะทันตแพทยศาสตร
111 นางอาภรณ สวุลกัษณ คณะแพทยศาสตร
112 นางอารีย สุขฤกษ คณะแพทยศาสตร
113 นางอารีรตัน รามจนัทร คณะแพทยศาสตร

ชั้นเคร่ืองราชฯ ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.) , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
1 นายสทัุศน  เผือดผอง คณะแพทยศาสตร
2 นางสาวสายัณห  สุริโยทัย คณะทันตแพทยศาสตร
3 นางอาภรณ  ศรีผอง คณะทรพัยากรธรรมชาติ

ชั้นเคร่ืองราชฯ ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
1 นางวีณา  ฤทธ์ิรักษา สํานกัทรพัยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง

อรรถกระวสีนุทร*
2 นางแวรอบิยะ  เจะอะ วทิยาลยัอิสลามศึกษา
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คณะกรรมการจัดงาน
“วันแหงคุณคาสงขลานครินทร

(A PSU DAY OF PRIDE 2017)
ประจําป 2560

วันแหงคุณคา
สงขลานครนิทร
A PSU DAY OF PRIDE 2015
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