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เนื่่� องในวัันสถาปนามหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์

13 มีี นาคม 2565

สารอธิิ การบดีี

มหาวิิ ทยาลัั ยสงขลานคริิ นทร์์

มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ ได้้รัับการจััดตั้้�งขึ้้�นเป็็นมหาวิิทยาลััยแห่่งแรกในภาคใต้้ โดยมีีจุุดมุ่่�งหมาย
เพื่่อเป็็นที่่�พึ่่�งด้้านวิิชาการและการสร้้างกำำ�ลัังคนที่่�มีีคุุณภาพให้้กัับสัังคมภาคใต้้และของประเทศ ชื่่อมหาวิิทยาลััย
สงขลานคริิ น ทร์์ ได้้ รัั บ พระราชทานจากพระบาทสมเด็็ จพร ะบรมชนกาธิิ เ บศร มหาภูู มิิ พล อดุุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร เมื่่อวัันที่่� 22 กัันยายน 2510 ตามพระนามฐานัันดรศัักดิ์์�ของสมเด็็จพระราชบิิดา เจ้้าฟ้้ามหิิดลอดุุลเดช
กรมหลวงสงขลานคริินทร์์ และในวัันที่่� 12 มีีนาคม 2511 ได้้มีีพระบรมราชโองการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ขึ้้�น โดยมีีผลบัังคัับใช้้ในวัันถััดไป มหาวิิทยาลััยจึึงกำำ�หนดให้้วัันที่่� 13 มีีนาคมของทุุกปีี
เป็็นวัันสถาปนามหาวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ ได้้มุ่่�งมั่่�นในการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสถาบัันการศึึกษาที่่�ยึึดมั่่�นในพระราชปณิิธาน
ของพระราชบิิ ด า ที่่� ข อให้้ “ยึึ ด ถืื อ ผลประโยชน์์ เ พื่่ อ นมนุุ ษ ย์์ เ ป็็ น กิิ จ ที่่� ห นึ่่� ง ” เสมอมา แม้้ ว่่ า ปัั จจุุ บัั น จะมีี ก าร
เปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์ต่่าง ๆ นำำ�ไปสู่่�การใช้้ชีีวิิตแบบใหม่่ เราชาวสงขลานคริินทร์์ยัังคงต้้องผลิิตกำำ�ลัังคน
สรรค์์ ส ร้้ า งงานวิิ จัั ย นวัั ต กรรม เป็็ น ที่่� พึ่่� ง ให้้ กัั บ สัั ง คมและประเทศชาติิ และกำำ� หนดให้้ มีี ก ารจัั ดกิิ จ กรรมงาน
“คุุณค่่าสงขลานคริินทร์์” ในวัันที่่� 13 มีีนาคมของทุุกปีี เพื่่อเป็็นการรำำ�ลึึกถึึงวัันสถาปนามหาวิิทยาลััย และยกย่่อง
เชิิดชููบุุคลากร นัักวิิจััย และนัักศึึกษาที่่�ได้้ทำำ�ประโยชน์์ให้้แก่่สัังคม ตลอดจนสร้้างชื่่อเสีียงให้้กัับมหาวิิทยาลััยอย่่าง
ต่่อเนื่่อง สำำ�หรัับปีี 2565 นี้้� มหาวิิทยาลััยได้้จััดให้้มีีปาฐกถาพิิเศษเพื่่อสะท้้อนความเป็็นคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์ต่่อ
สัังคมในอนาคต การเสวนาของศิิษย์์เก่่าที่่�ออกไปทำำ�ประโยชน์์แก่่สัังคมทั่่�วโลก การเสวนาของสถานประกอบการ
ที่่�ได้้นำำ�ผลผลิิตที่่�พััฒนาขึ้้�นจากบุุคลากรของมหาวิิทยาลััย เพื่่อสะท้้อนให้้เห็็นถึึงคุุณค่่าที่่�มหาวิิทยาลััยได้้มอบให้้แก่่
สัังคม รวมถึึงจััดให้้มีีการมอบรางวััลอัันทรงคุุณค่่าให้้กัับบุุคลากร นัักวิิจััย และนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ ขอแสดงความยิินดีีกัับบุุคลากร นัักวิิจััย และนัักศึึกษา ที่่�ได้้มุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเท
แรงกายแรงใจ และสติิ ปัั ญ ญา เพื่่ อ สร้้ า งผลงานอัั น เป็็ น เกีี ย รติิ ปร ะวัั ติิ สรรค์์ ส ร้้ า งผลงานวิิ จัั ย และนวัั ต กรรม
ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ใ ห้้ กัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย สัั ง คม ชุุ ม ชน และประเทศชาติิ ม าอย่่ า งต่่ อ เนื่่ อ ง เพื่่ อ ให้้ ส มกัั บ ปณิิ ธ านที่่�
ชาวสงขลานคริิ น ทร์์ ไ ด้้ ยึึดมั่่� น ร่่ ว มกัั น ตามแนวพระราโชวาทของสมเด็็ จพร ะมหิิ ตล าธิิ เ บศร อดุุ ล ยเดชวิิ ก รม
พระบรมราชชนกที่่�ให้้ “ยึึดถืือผลประโยชน์์เพื่่อนมนุุษย์์เป็็นกิิจที่่�หนึ่่�ง”
สููจิิบััตรนี้้�ได้้บัันทึึกเกีียรติิประวััติิของทุุกท่่านที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการสร้้างคุุณค่่าให้้กัับมหาวิิทยาลััย และแสดง
ถึึงความมุ่่�งมั่่�นของบุุคลากร นัักวิิจััย และนัักศึึกษา สมกัับคำำ�ว่่า “คุุณค่่าสงขลานคริินทร์์” อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อ
ประเทศชาติิและสัังคมอย่่างแท้้จริิง

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นิิวััติิ แก้้วประดัับ
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อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564 ด้้านกิิจการนัักศึึกษา

รางวััลอาจารย์์ ตััวอย่่ างรุ่่�นใหม่่ ดีีเด่่ น ประจำำ�ปีี 2564

1. รองศาสตราจารย์์อนุุรัักษ์์ สัันป่่าเป้้า
หน่่วยงาน
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อรุุณีี เดชาพัันธุ์์�กุุล
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
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รางวััลผลงานดีี เด่่ น ประจำำ�ปีี 2564

1. ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
ผลงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564
สาขาสร้้างสรรค์์ด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ชื่่อผลงาน
คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนัังปลา
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เกศริิน มณีีนููน
หน่่วยงาน
คณะการแพทย์์แผนไทย
ได้้รัับรางวััล
ผลงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564
สาขาทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม
ชื่่อผลงาน
โครงการไหว้้ครููการแพทย์์แผนไทย คณะการแพทย์์แผนไทย ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
3. อาจารย์์สมโภชน์์ เกตุุแก้้ว และอาจารย์์เสาวณีีย์์ บางโรย
หน่่วยงาน
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
ผลงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564
สาขาทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม
ชื่่อผลงาน
โครงการบููรณาการการเรีียนการสอนกัับการทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปะวััฒนธรรมและการบริิการ
วิิชาการ กรณีีศึึกษากระบวนการแสดงโขนสงขลานคริินทร์์วิิทยาเขตตรััง
4. อาจารย์์วริิศรา โสรััจจ์์
หน่่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ผลงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564
สาขาการบริิการวิิชาการ
ชื่่อผลงาน
โครงการเสริิมสร้้างศัักยภาพด้้านการป้้องกัันการติิดเชื้้�อและการดููแลจิิตใจ
สำำ�หรัับพนัักงานของโรงแรมเพื่่อรัับมืือสถานการณ์์ COVID 19
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณััฏฐพงศ์์ กาญจนฉายา
หน่่วยงาน
คณะศึึกษาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ผลงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564
สาขาการบริิการวิิชาการ
ชื่่อผลงาน
โครงการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�เพื่่อพััฒนาทัักษะด้้านโค้้ดดิ้้�งสู่่�สัังคมดิิจิิทััล
ในอนาคต โดยสำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (depa) กระทรวงดิิจิิทััล
เพื่่อเศรษฐกิิจ และสัังคม ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเครืือข่่าย
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6. ศาสตราจารย์์ธงชััย นัันทนรานนท์์
หน่่วยงาน
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ผลงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564
สาขาการแต่่งหนัังสืือ
ชื่่อผลงาน
ดิิสแทรกชัันออกติิโอแจนเนสิิสของกระดููกขากรรไกรและใบหน้้า :
ความรู้้�พื้้�นฐานและประยุุกต์์ใช้้ทางคลิินิิก
7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กมล คงทอง
หน่่วยงาน
คณะศึึกษาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ผลงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564
สาขาสร้้างสรรค์์ด้้านสุุนทรีียะ ศิิลปะ
ชื่่อผลงาน
การพััฒนาผลงานสร้้างตามแนวความคิิด “จัังหวะการซ้ำำ��ของรููปทรงเส้้นสีี”
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รางวััล

เชิิดชูู อาจารย์์ และบุุ คลากร
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลอาจารย์์ ตััวอย่่ าง และอาจารย์์ ตััวอย่่ างรุ่่� นใหม่่
ของคณะ/หน่่ วยงาน ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลอาจารย์์ ตััวอย่่ าง
และอาจารย์์ ตััวอย่่ างรุ่่�นใหม่่ ของคณะ/หน่่ วยงาน
ประจำำ�ปีี 2564
รางวััลอาจารย์์ ตััวอย่่ าง ประจำำ�ปีี 2564

1. รองศาสตราจารย์์ณััฎฐา จิินดาเพ็็ชร์์
หน่่วยงาน
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่าง ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
2. รองศาสตราจารย์์ทิิพรััตน์์ หงภััทรคีีรีี
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่าง ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
3. รองศาสตราจารย์์ไชยรััตน์์ เฉลิิมรััตนโรจน์์
หน่่วยงาน
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่าง ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จรััสลัักษณ์์ เพชรวััง
หน่่วยงาน
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จัันทรา พรหมน้้อย
หน่่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
6. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ไชยวรรณ วััฒนจัันทร์์
หน่่วยงาน
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จิินดา คงเจริิญ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
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8. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชััยวััฒน์์ เลิิศวิิริิยะนัันทกุุล
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วีีรพงศ์์ วััฒนาวนิิช
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
10. อาจารย์์ภััทรศศิิร์์ เหล่่าจีีนวงค์์
หน่่วยงาน
คณะการแพทย์์แผนไทย
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
11. อาจารย์์จิินดา สวััสดิ์์�ทวีี
หน่่วยงาน
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
12. อาจารย์์พิิมพ์์วรา ตัันเวชศิิลป์์
หน่่วยงาน
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน 
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
13. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ตติิยาพร จารุุมณีีรััตน์์
หน่่วยงาน
คณะการบริิการและการท่่องเที่่�ยว
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
14. อาจารย์์ศุุภชััย สร้้อยจิิต
หน่่วยงาน
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
15. อาจารย์์ฬุุลิิยา ธีีระธััญศิิริิกุุล
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
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16. อาจารย์์ปพิิชญา แซ่่ลิ่่�ม
หน่่วยงาน
คณะเศรษฐศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
17. อาจารย์์อััสมา ทรรศนะมีีลาภ
หน่่วยงาน
วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
18. อาจารย์์กิ่่�งกนก รััตนมณีี
หน่่วยงาน
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
19. อาจารย์์นููรอาซีีกีีน ยีีสมััน
หน่่วยงาน
คณะศึึกษาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
20. อาจารย์์ลภััสวััฒน์์ ศุุภผลกุุลนัันทร์์
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการเรีียนการสอน
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
21. ศาสตราจารย์์สุุชาติิ ลิ่่�มกตััญญูู
หน่่วยงาน
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
22. รองศาสตราจารย์์อภิิรดีี แซ่่ลิ่่�ม
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
23. รองศาสตราจารย์์ศรีีสุุรางค์์ สุุทธปรีียาศรีี
หน่่วยงาน
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
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24. รองศาสตราจารย์์พจนพร ไกรดิิษฐ์์
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
25. รองศาสตราจารย์์สัันทััด วิิเชีียรโชติิ
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
26. รองศาสตราจารย์์สมหวััง เล็็กจริิง
หน่่วยงาน
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
27. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุพััตรา พุุฒิิเนาวรััตน์์
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
28. Assoc. Prof. Raymond James Ritchie
หน่่วยงาน
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
29. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นนทิิภััค เพีียรโรจน์์
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
30. อาจารย์์กฤติิยา ดวงมณีี
หน่่วยงาน
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
31. อาจารย์์บุุญสนอง วิิเศษสาธร
หน่่วยงาน
คณะศึึกษาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม
สาขามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
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32. ศาสตราจารย์์สมปอง เตชะโต
หน่่วยงาน
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
33. รองศาสตราจารย์์พััชริินทร์์ ภัักดีีฉนวน
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
34. รองศาสตราจารย์์ศรััญญูู ชููศรีี
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
35. รองศาสตราจารย์์ปรเมศวร์์ เหลืือเทพ
หน่่วยงาน
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
36. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เบญจมาภรณ์์ พิิมพา
หน่่วยงาน
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
37. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธวััช นุ้้�ยผอม
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาการอิิสลาม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
38. รองศาสตราจารย์์สุุนิิสา ศิิริิพงศ์์วุุฒิิกร
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
39. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วิิชาญ เกตุุจิินดา
หน่่วยงาน
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
40. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เอกริินทร์์ ซื่่อธานุุวงศ์์
หน่่วยงาน
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
41. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เธีียรศัักดิ์์� ชููชีีพ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
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42. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มููฮััมหมััดรอฟีีอีี มููซ
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
43. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สริินฎา ปุุติิ
หน่่วยงาน
คณะศึึกษาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
44. Asst. Prof. Helmut Josef Durrast
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
45. อาจารย์์ชููศัักดิ์์� ชููศรีี
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
46. อาจารย์์อภิิรมย์์ พรหมจรรยา
หน่่วยงาน
คณะการบริิการและการท่่องเที่่�ยว
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านการบริิการวิิชาการ
47. รองศาสตราจารย์์ขวััญจิิต อึ๊๊�งโพธิ์์�
หน่่วยงาน
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม
48. รองศาสตราจารย์์ปาริิชาติิ วิิสุุทธิิสมาจาร
หน่่วยงาน
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม
49. รองศาสตราจารย์์ศัักดิ์์�ชััย แซ่่เฮ้้ง
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านกิิจการนัักศึึกษา
50. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เกษมสิิริิ จัันทรโชติิ
หน่่วยงาน
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านกิิจการนัักศึึกษา
51. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารยกมลธรรม อ่ำำ��สกุุล
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านกิิจการนัักศึึกษา
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52. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พวงทิิพย์์ แก้้วทัับทิิม
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านกิิจการนัักศึึกษา
53. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วิิชุุตา แซ่่เจีีย
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านกิิจการนัักศึึกษา
54. อาจารย์์จริิยภััทร รััตโณภาส
หน่่วยงาน
คณะเศรษฐศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างดีีเด่่น ด้้านกิิจการนัักศึึกษา

รางวััลอาจารย์์ ตััวอย่่ างรุ่่�นใหม่่ มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์ ประจำำ�ปีี 2564

1. Assoc. Prof. Karthikeyan Venkatachalam
หน่่วยงาน
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นราธิิป จิินดาพิิทัักษ์์
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณััฐพล บุุญนำำ�
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นาบิิล หะยีีมะแซ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มััทนา ฆัังคะมโณ
หน่่วยงาน
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
6. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พงศกร พิิชยดนย์์
หน่่วยงาน
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
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7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พิิมพ์์ชนก บััวเพชร
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
8. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วารุุณีี ณ นคร
หน่่วยงาน
คณะรััฐศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
9. อาจารย์์ชมพููนุุท ด้้วงจัันทร์์
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
10. อาจารย์์ชุุลีีพร พรหมพาหกุุล
หน่่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
11. อาจารย์์พััชรวลััย ใจสมุุทร
หน่่วยงาน
คณะการแพทย์์แผนไทย
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
12. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พลชาติิ โชติิการ
หน่่วยงาน
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
13. อาจารย์์ธีีรภััทร นวลน้้อย
หน่่วยงาน
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
14. อาจารย์์ฮามีีด๊๊ะ มููสอ
หน่่วยงาน
คณะศึึกษาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
15. อาจารย์์นพวรรณ เมืืองแก้้ว
หน่่วยงาน
วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
16. อาจารย์์อริิศ หััสมา
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาการอิิสลาม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
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รางวััล
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รางวััลยกย่่ องเชิิดชูู เกีี ยรติิ พี่่�เลี้้� ยงอาจารย์์ ใหม่่
ประจำำ�ปีี 2564
ประเภท เข็็ มทองคำำ �ขั้้� นสูู ง

1. รองศาสตราจารย์์กีีรติิ หงษ์์สกุุล
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์สุุรสิิทธิ์์� อรรคไกรสีีห์์
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
2. รองศาสตราจารย์์วีีระวััฒน์์ คิิดดีี
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ณััฐชาดา ตัันสืืบเชื้้�อสาย
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์บุุญชััย หวัังศุุภดิิลก
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ณััฐชาดา ตัันสืืบเชื้้�อสาย
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศรีีลา สำำ�เภา
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์วงศกร เชาว์์ชาญกิิจ
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
5. รองศาสตราจารย์์ศิิวศัักดิ์์� จุุทอง
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ปััญญ์์ชลีี แก่่นเมืือง
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
6. รองศาสตราจารย์์ธีีระ พิิรััชวิิสุุทธิ์์�
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์อภิิชาติิ แก้้วเดช
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
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7. รองศาสตราจารย์์พรชััย สถิิรปััญญา
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ธััญลัักษณ์์ อมรพจน์์นิิมมาน
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
8. ศาสตราจารย์์สุุรศัักดิ์์� สัังขทััต ณ อยุุธยา
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อรรถวิิท มัังกรวงษ์์
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์

ประเภท เข็็ มทองคำำ �

1. รองศาสตราจารย์์วราห์์ ยืืนยงวิิวััฒน์์
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์จิิรฐิิตม์์ อนุุศิิษฎ์์วิิวััฒน์์
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์คณิินทร์์ เอี่่�ยมธนาภรณ์์
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์จิิรฐิิตม์์ อนุุศิิษฎ์์วิิวััฒน์์
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์งามจิิตร์์ ภััทรวิิทย์์
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ธิิติิกาญจน์์ คุุณาไพศาล
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
4. รองศาสตราจารย์์บดิินทร์์ ขวััญนิิมิิตร
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ณััฏฐกา สถาพร
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
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5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุมิิตรา ประเทพ
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์อสมาพร พืืชน์์ไพบููลย์์
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
6. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มณีี วิิทยานนท์์
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ธนศัักดิ์์� แซ่่เลี่่�ยว
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เสาวคนธ์์ วััฒนจัันทร์์
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ธนศัักดิ์์� แซ่่เลี่่�ยว
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
8. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิิเวศน์์ อรุุณเบิิกฟ้้า
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ธัันยากร ตุุดเกื้้�อ
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธวััช นุ้้�ยผอม
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาการอิิสลาม
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์อริิศ หััสมา
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาการอิิสลาม
10. รองศาสตราจารย์์นิิเลาะ แวอุุเซ็็ง
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาการอิิสลาม
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ยุุทธนา เกื้้�อกููล
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาการอิิสลาม
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11. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ซััมซูู สาอุุ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาการอิิสลาม
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์สุุไม บิิลไบ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาการอิิสลาม
12. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์รััตนา เวทย์์ประสิิทธิ์์�
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์นรเทพ รััตนวิิภานนท์์
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์

ประเภท โล่่ เชิิ ดชูู เกีี ยรติิ

1. ศาสตราจารย์์บุุญเลิิศ กู้้�เกีียรติิตระกููล
หน่่วยงาน
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์พิิชชาพร โฆษะโก
หน่่วยงาน
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
2. รองศาสตราจารย์์จารุุริินทร์์ ปิิตานุุพงศ์์
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กััตติิก์์ สถาพร
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
3. รองศาสตราจารย์์จุุฑารััตน์์ สถิิรปััญญา
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ภููมิิใจ สรเสณีี
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พลเทพ วิิจิิตรคุุณากร
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ภููมิิใจ สรเสณีี
หน่่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์์
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5. รองศาสตราจารย์์วิิไลวรรณ โชติิเกีียรติิ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์อุุไรพรรณ แซ่่ตััน
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
6. รองศาสตราจารย์์อััญชนา ประเทพ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์เอกลัักษณ์์ รััตนโชติิ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
7. รองศาสตราจารย์์ชััชชััย พุุทซ้้อน
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ภาณุุ ไทยนิิรมิิตร
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
8. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สมชาย ศรีีวิิริิยะจัันทร์์
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์สุุชารััศมิ์์� ตั้้�งสุุขฤทััย
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สถาพร พฤฒิิพรรลาย
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์สุุชารััศมิ์์� ตั้้�งสุุขฤทััย
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
10. รองศาสตราจารย์์ชิิตนนท์์ บููรณชััย
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กิิตติิรััตน์์ ภู่่�พลัับ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
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11. ศาสตราจารย์์ดำำ�รงศัักดิ์์� ฟ้้ารุ่่�งสาง
หน่่วยงาน
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ยงยุุทธ์์ เทพรััตน์์
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
12. ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 อาจารย์์กฤษณะ นิิลสุุวรรณ
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 อาจารย์์ Avtar Singh
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
13. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศุุภชััย ภิิสััชเพ็็ญ
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 อาจารย์์กฤษณะ นิิลสุุวรรณ
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 อาจารย์์ Avtar Singh
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
14. รองศาสตราจารย์์สัันทััด วิิเชีียรโชติิ
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 อาจารย์์วรพนิิต จัันทร์์สุุวรรณ์์
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 อาจารย์์ปรีียาภรณ์์ เดชอรััญ
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
15. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วัันจิิตรา โต๊๊ะหวัันหลง
หน่่วยงาน
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์สรณ์์สิิริิ พงศ์์ภััทรวััต
หน่่วยงาน
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
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16. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศิิริิวรรณ ขจรกสิิรััตน์์
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 อาจารย์์รััตนศัักดิ์์� เหมะ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 อาจารย์์ณััฐพร ทองศรีี
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 3 อาจารย์์กฤษฎา พวงสุุวรรณ
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม

ประเภท ประกาศนีี ยบััตร

1. รองศาสตราจารย์์อรทััย เนีียมสุุวรรณ
หน่่วยงาน
คณะการแพทย์์แผนไทย
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ปััญจพร สัันทััดเลขา
หน่่วยงาน
คณะการแพทย์์แผนไทย
2. รองศาสตราจารย์์จำำ�เป็็น อ่่อนทอง
หน่่วยงาน
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์จัักรกฤษณ์์ พููนภัักดีี
หน่่วยงาน
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นเรศ ซ่่วนยุุก
หน่่วยงาน
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์นััทท์์ นัันทพงศ์์
หน่่วยงาน
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
4. รองศาสตราจารย์์วัันวิิศาข์์ งามผ่่องใส
หน่่วยงาน
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์นุุจิิรา ทัักษิิณานัันต์์
หน่่วยงาน
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
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5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรางคณา ชััชเวช
หน่่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์มิ่่�งกมล อุุตตสุุรดีี
หน่่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์์
6. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กานดา จัันทร์์แย้้ม
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์พิิชามญชุ์์� บุุญสิิทธิ์์�
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์
7. รองศาสตราจารย์์ปััญญา เทพสิิงห์์
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ธิิติิพััทธ์์ บุุญปก
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์
8. รองศาสตราจารย์์เอมอร เจีียรมาศ
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์อัับดุุลเลาะ เจ๊๊ะหลง
หน่่วยงาน
คณะศิิลปศาสตร์์
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ฐะปะนีีย์์ เทพญา
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 อาจารย์์นวพล แก้้วสุุวรรณ
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 อาจารย์์ร่่มฉััตร ขุุนทอง
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
10. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์รุุสลััน อุุทััย
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ยููเนีียนสาสมีีต้้า สาเมาะ
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
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11. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณชพงศ จัันจุุฬา
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จิิรััชยา เจีียวก๊๊ก
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
12. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เอกริินทร์์ ต่่วนศิิริิ
หน่่วยงาน
คณะรััฐศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์อัันวาร์์ กอมะ
หน่่วยงาน
คณะรััฐศาสตร์์
13. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธีีร ศรีีสวััสดิ์์�
หน่่วยงาน
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์รพีีวรรณ โสวรรณปรีีชา
หน่่วยงาน
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
14. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรารถนา หลีีกภััย
หน่่วยงาน
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์เทพยุุดา เฝื่่อคง
หน่่วยงาน
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
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สงขลานคริินทร์์
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รางวััล

เชิิดชูู อาจารย์์ และบุุ คลากร
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลบุุ คลากรดีี เด่่ นของมหาวิิ ทยาลัั ยสงขลานคริิ นทร์์
ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลบุุ คลากรดีี เด่่ นของมหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
ประจำำ�ปีี 2564

กลุ่่�มที่่� 1 สายวิิชาการ
1.1 ตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ ตำำ�แหน่่งรองศาสตราจารย์์
ได้้แก่่  ศาสตราจารย์์สมจิิตร์์ จารุุรััตนศิิริิกุุล คณะแพทยศาสตร์์
1.2 ตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ตำำ�แหน่่งอาจารย์์
ได้้แก่่  ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ตรีีชาติิ เลาแก้้วหนูู คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์

กลุ่่�มที่่� 2 สายสนัับสนุุน
		 2.1 ตำำ�แหน่่งประเภทวิิชาชีีพเฉพาะหรืือเชี่่�ยวชาญเฉพาะ ระดัับเชี่่�ยวชาญ ระดัับชำำ�นาญการพิิเศษ
ระดัับชำำ�นาญการ ตำำ�แหน่่งประเภททั่่�วไป ระดัับชำำ�นาญงานพิิเศษ
ได้้แก่่ นางกิิติิยาภรณ์์ สิินศุุภเศวต คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
2.2 ตำำ�แหน่่งประเภทวิิชาชีีพเฉพาะหรืือเชี่่�ยวชาญเฉพาะ ระดัับระดัับปฏิิบััติิการ
ตำำ�แหน่่งประเภททั่่�วไป ระดัับปฏิิบััติิงาน ระดัับชำำ�นาญงาน
ได้้แก่่ นางสาวอรชร ลั่่�นเต้้ง สำำ�นัักงานวิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี

กลุ่่�มที่่� 3 ลููกจ้้างประจำำ�
ได้้แก่่  นายองอาจ บุุญล้้วน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตหาดใหญ่่

กลุ่่�มที่่� 4 พนัักงานเงิินรายได้้
ได้้แก่่ นายสิิรดนััย สุุหลง คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
			
นางสาวเสาวรส สุุวรรณโณ คณะวิิทยาศาสตร์์
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สงขลานคริินทร์์
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รางวััล

เชิิดชูู อาจารย์์ และบุุ คลากร
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลบุุ คลากรดีี เด่่ นของคณะ/หน่่ วยงาน
ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลบุุ คลากรดีี เด่่ นของคณะ/หน่่ วยงาน
ประจำำ�ปีี 2564
กลุ่่�มที่่� 1.1 สายวิิชาการ

1. ศาสตราจารย์์สุุเมธ ไชยประพััทธ์์
หน่่วยงาน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ศาสตราจารย์์
2. รองศาสตราจารย์์ปััญญา เทพสิิงห์์
หน่่วยงาน คณะศิิลปศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์
3. รองศาสตราจารย์์จิิราภรณ์์ เมืืองประทัับ
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์
4. รองศาสตราจารย์์สุุชาดา ทิิพย์์มนตรีี
หน่่วยงาน วิิทยาลััยนานาชาติิ
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์
5. Associate Professor Karthikeyan Venkatachalam
หน่่วยงาน โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์
6. รองศาสตราจารย์์จงดีี บููรณชััย
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์
7. รองศาสตราจารย์์นริิศ ท้้าวจัันทร์์
หน่่วยงาน คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์
8. รองศาสตราจารย์์วราภรณ์์ คงสุุวรรณ
หน่่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์
9. รองศาสตราจารย์์ธนภร อำำ�นวยกิิจ
หน่่วยงาน คณะเภสััชศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์
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10. รองศาสตราจารย์์เกื้้�ออนัันต์์ เตชะโต
หน่่วยงาน คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์
11. รองศาสตราจารย์์อภิิชาติิ หีีดนาคราม
หน่่วยงาน วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์
12. รองศาสตราจารย์์ซุุกรีี หะยีีสาแม
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์

กลุ่่�มที่่� 1.2 สายวิิชาการ

1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กุุสุุมา กููใหญ่่
หน่่วยงาน คณะวิิทยาการสื่่อสาร
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อัับดุุลฮากััม เฮ็็งปิิยา
หน่่วยงาน คณะวิิทยาการอิิสลาม
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จงกลนีี รุ่่�งเรืือง
หน่่วยงาน คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เรวดีี อึ้้�งโพธิ์์�
หน่่วยงาน คณะศิิลปศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นนทิิภััค เพีียรโรจน์์
หน่่วยงาน คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
6. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณปภััช ทองวิิจิิตร
หน่่วยงาน วิิทยาลััยนานาชาติิ
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
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7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พิิมลศรีี มิิตรภาพอาทร
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
8. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กรกช นาคคนอง
หน่่วยงาน คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กัันตพร ยอดใชย
หน่่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
10. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธีีรศัักดิ์์� จิินดาบถ
หน่่วยงาน คณะวิิทยาการจััดการ
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
11. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุรศัักดิ์์� ลิ้้�มสุุวรรณ
หน่่วยงาน คณะการแพทย์์แผนไทย
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
12. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มนตรีี เลื่่องชวนนท์์
หน่่วยงาน คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
13. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์คีีต์์ตา อิิสรั่่�น
หน่่วยงาน คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
14. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปุุณณาณีี สััมภวะผล
หน่่วยงาน คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
15. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิิคม สุุวรรณวร
หน่่วยงาน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
16. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณััฐพงศ์์ ทองเทพ
หน่่วยงาน วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
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17. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ประวิิทย์์ คงจัันทร์์
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
18. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วศิิน สุุวรรณรััตน์์
หน่่วยงาน คณะนิิติิศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
19. อาจารย์์นฤมล ทองหนััก
หน่่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
ตำำ�แหน่่ง
อาจารย์์
20. อาจารย์์กิิตติิโชติิ วรโชติิกำำ�จร
หน่่วยงาน คณะเภสััชศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
อาจารย์์
21. อาจารย์์รุุศดา ณััฐภาสวิิรตา
หน่่วยงาน คณะศึึกษาศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
อาจารย์์
22. อาจารย์์สมนรพรรษ สุุระสมบััติิพััฒนา
หน่่วยงาน คณะแพทยศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
อาจารย์์
23. อาจารย์์ดนััย ทิิพย์์มณีี
หน่่วยงาน คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
ตำำ�แหน่่ง
อาจารย์์

กลุ่่�มที่่� 2.1 สายสนัั บสนุุ น

1. นางสาวเยาวลัักษณ์์ คุุณาวรกุุล
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตหาดใหญ่่
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ชำำ�นาญการ
2. นางสาวอารยา พวงแก้้ว
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน ชำำ�นาญการ
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3. นางสาวอมรพรรณ พััทโร
หน่่วยงาน สำำ�นัักวิิทยบริิการ
ตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้าสำำ�นัักงานเลขานุุการ
4. นางสาวนาซีีมะห์์ อาลีี
หน่่วยงาน คณะวิิทยาการอิิสลาม
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ชำำ�นาญการ
5. นายไพรััตน์์ จีีรเสถีียร
หน่่วยงาน สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการเกษตร ชำำ�นาญการ
6. นางประกายมาศ บาหลััง
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตตรััง
ตำำ�แหน่่ง
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป ชำำ�นาญการ
7. นางสาวสุุชาดา กองสวััสดิ์์�
หน่่วยงาน คณะศิิลปศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ชำำ�นาญการ
8. นางสาวลัักขณา ฉุ้้�นทิ้้�ง
หน่่วยงาน คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ชำำ�นาญการ
9. นางสาวปริิศนา ชััยดวง
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการศึึกษา ชำำ�นาญการ
10. นางสาวสุุพรรณพร วรรณเวช
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการศึึกษา ชำำ�นาญการ
11. นางสาวผุุสดีี มุุหะหมััด
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิทยาศาสตร์์ ชำำ�นาญการพิิเศษ
12. นายสััตยา บุุญรััตนชูู
หน่่วยงาน ส.เครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
ตำำ�แหน่่ง
วิิศวกร ชำำ�นาญการ
งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2

31

13. นางศิิริิพร พรหมพััฒน์์
หน่่วยงาน คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ตำำ�แหน่่ง
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป ชำำ�นาญการ
14. นางสุุพร ลิ่่�มสกุุลภัักดีี
หน่่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป ชำำ�นาญการ
15. นายศิิริิพงษ์์ ศิิริิวรรณ
หน่่วยงาน คณะเภสััชศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ ชำำ�นาญการ
16. นายมานะ รัักษ์์วงศ์์
หน่่วยงาน คณะการแพทย์์แผนไทย
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการศึึกษา ชำำ�นาญการพิิเศษ
17. นางภััทรา ปรีีชาวีีรกุุล
หน่่วยงาน คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ตำำ�แหน่่ง
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป ชำำ�นาญการ
18. นายบููคอรีีย์์ แก้้วกัับทอง
หน่่วยงาน คณะศึึกษาศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ชำำ�นาญการ
19. นางปาริิดา จัันทร์์สว่่าง
หน่่วยงาน คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิทยาศาสตร์์ ชำำ�นาญการ
20. นางสาวจิิราพร ยะถาวร
หน่่วยงาน คณะนิิติิศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ชำำ�นาญการ
21. นางโสภณา ว่่องทวีี
หน่่วยงาน คณะแพทยศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
พยาบาล ชำำ�นาญการพิิเศษ
22. นายสมศัักดิ์์� บััวทิิพย์์
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิทยาศาสตร์์ ชำำ�นาญการพิิเศษ
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กลุ่่�มที่่� 2.2 สายสนัั บสนุุ น

1. นายอนุุกิิจ ชาติิดำำ�
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตหาดใหญ่่
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
2. นายณััฐพร ศิิริิรััตน์์
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานสภามหาวิิทยาลััย
ตำำ�แหน่่ง
นัักตรวจสอบภายใน ปฏิิบััตการ
3. นายนวนิิก จุุลนพ
หน่่วยงาน สำำ�นัักการศึึกษาและนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
4. นางสาวลััดดา เพชรนวล
หน่่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี ปฏิิบััติิการ
5. นางสาวรุ่่�งประกาย ธรานุุเวชน์์
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
6. นายอนุุภาพ ด้้วงนิ่่�ม
หน่่วยงาน สำำ�นัักวิิทยบริิการ
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
7. นางยุุพดีี อุุดมพงษ์์
หน่่วยงาน คณะวิิทยาการสื่่อสาร
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
8. นายณรงค์์ฤทธิ์์� บุุตรมาตา
หน่่วยงาน สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
9. นางสาวธััญญพััทธ์์ กิิตติิคุุณวิิทยาภา
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตตรััง
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
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10. นางสาวอรุุณพร แซ่่เตีีย
หน่่วยงาน คณะศิิลปศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
11. นางปราณีี สุุวรรณนิิตย์์
หน่่วยงาน คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
12. นายเอกชััย แทนสุุวรรณ
หน่่วยงาน วิิทยาลััยนานาชาติิ
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
13. นางสาวอมรทิิพย์์ นิิลสม
หน่่วยงาน ค.จััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
14. นายอิิสรภาพ ชุุมรัักษา
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
15. นายยุุทธชััย เรืืองรััตน์์
หน่่วยงาน ส.เครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
ตำำ�แหน่่ง
วิิศวกร ปฏิิบััติิการ
16. นางวารีี หอมสวััสดิ์์�
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตภููเก็็ต
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
17. นายเทอดพงษ์์ แก้้วประกอบ
หน่่วยงาน คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ ปฏิิบััติิการ
18. นายปรีีชา นราประเสริิฐกุุล
หน่่วยงาน คณะทัันตแพทยศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ทัันตแพทย์์ ปฏิิบััติิการ
19. นายธัันยพงศ์์ อััมพุุกานน
หน่่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
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20. นายชััยมนััส ลีีงาล่่าห์์
หน่่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ ปฏิิบััติิการ
21. นางสาวสาวนฤมล คููนิิอาจ
หน่่วยงาน คณะเภสััชศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
22. นางสาวโรสนานีี แวหะยีี
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
23. นายธนััท เต็็งพาณิิชยกุุล
หน่่วยงาน คณะการแพทย์์แผนไทย
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
24. นางสาวพรจรััส สุุทธิินัันท์์
หน่่วยงาน คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ ปฏิิบััติิการ
25. นางสาวเทีียนศิิริิ ทวีีผลทรััพย์์
หน่่วยงาน คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี ปฏิิบััติิการ
26. นายสมนึึก แก้้วมีีศรีี
หน่่วยงาน คณะศึึกษาศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ช่่างเทคนิิค ชำำ�นาญงาน
27. นายสมศัักดิ์์� ลิิขิิตขจรนุุวััฒน์์
หน่่วยงาน คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ ปฏิิบััติิการ
28. นางสาวนิิปาตีีเมาะ หะยีีหามะ
หน่่วยงาน สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิจััย ปฏิิบััติิการ
29. นางสาวลลิิลทิิพย์์ ก้้องพานิิชกุุล
หน่่วยงาน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
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30. นายณััฐพััชร์์ ณ สุุวรรณ
หน่่วยงาน คณะนิิติิศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
31. นางอััจฉรา พร้้อมมููล
หน่่วยงาน คณะแพทยศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
พยาบาล ปฏิิบััติิการ
32. นางสาวเกตุุวดีี ขอเจริิญ
หน่่วยงาน วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา ปฏิิบััติิการ
33. นางสาวสุุดารััตน์์ ภู่่�พงษ์์
หน่่วยงาน คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิจััย ปฏิิบััติิการ

กลุ่่�มที่่� 3 สายสนัั บสนุุ น

1. นายประธรรม แกล้้วทนงค์์
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
ตำำ�แหน่่ง
ช่่างปรัับซ่่อมครุุภััณฑ์์สำำ�นัักงาน ช.2
2. นายมานพ แซ่่อ๋๋อง
หน่่วยงาน สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
ตำำ�แหน่่ง
พนัักงานขัับรถยนต์์
3. นางเพ็็ญประภา ศรีีประสม
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
พนัักงานธุุรการ ส.3
4. นางนิิศมา สุุวรรโณ
หน่่วยงาน คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ตำำ�แหน่่ง
พนัักงานเก็็บเอกสาร บ.2
5. นางธััญญา เจริิญผล
หน่่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ครููพี่่�เลี้้�ยง ส.2
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6. นางปรีีชา ธรรมสะโร
หน่่วยงาน คณะเภสััชศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
พนัักงานห้้องปฏิิบััติิการ ส.2
7. นางชนนิินาถ บุุญรัักษา
หน่่วยงาน คณะศึึกษาศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
แม่่บ้้าน บ.2
8. นางอััจฉรา ผ่่องผิิว
หน่่วยงาน คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ตำำ�แหน่่ง
พนัักงานห้้องปฏิิบััติิการ ส.2
9. นางสาวพรพิิมล แสนสุุข
หน่่วยงาน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
พนัักงานห้้องปฏิิบััติิการ ส.1
10. นายแขม ล่่องนภา
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ตำำ�แหน่่ง
พนัักงานห้้องปฏิิบััติิการ ส.3

กลุ่่�มที่่� 4 สายสนัั บสนุุ น

1. นายเกีียรติิศัักดิ์์� คมขำำ�
หน่่วยงาน สำำ�นัักการศึึกษาและนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการศึึกษา
2. นายเรืืองฤทธิ์์� พรหมดำำ�
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิทยาศาสตร์์
3. นายรอกิิ เจ๊๊ะเต้้
หน่่วยงาน วิิทยาการอิิสลาม
ตำำ�แหน่่ง
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป
4. นางสาวชลธิิชา อนัันทบริิพงค์์
หน่่วยงาน สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
ตำำ�แหน่่ง
พนัักงานบริิหารทั่่�วไป
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5. นางชนััญญา มีีงาม
หน่่วยงาน คณะศิิลปศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการอุุดมศึึกษา
6. นายปิิยะพล สุุทธิิพัันธ์์
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการศึึกษา
7. นายอััครพงษ์์ แซ่่จอง
หน่่วยงาน ส.เครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์
8. นางสาวลีีน่่า บิิลหยา
หน่่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี
9. นางสาวชนม์์ธิิดา สุุขเมืือง
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการศึึกษา
10. นางสาวสิิริิพร จารุุกิิตติ์์�สกุุล
หน่่วยงาน คณะการแพทย์์แผนไทย
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยสอน
11. นางสาวสุุธาวััลย์์ เสถีียรวิิริิยะ
หน่่วยงาน คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ตำำ�แหน่่ง
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเทศสััมพัันธ์์
12. นางสาวทิิตยา ศรีีสุุวรรณ
หน่่วยงาน คณะศึึกษาศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป
13. นายสุุวิิชาญ เตีียวสกุุล
หน่่วยงาน คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิทยาศาสตร์์
14. นายอนุุชิิต ศรีีไชย
หน่่วยงาน สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
ตำำ�แหน่่ง
นัักวิิชาการศึึกษา
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15. นายเกีียรติิศัักดิ์์� สุุขใส
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตหาดใหญ่่
ตำำ�แหน่่ง
พนัักงานรัักษาความปลอดภััย
16. นางสาวสุุภาวดีี มโนรััตน์์สกุุล
หน่่วยงาน สำำ�นัักวิิทยบริิการ
ตำำ�แหน่่ง
เจ้้าหน้้าที่่�ห้้องสมุุด
17. นางสาววััลลภา ภู่่�วานิิชย์์
หน่่วยงาน คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ปฏิิบััติิงานบริิหาร
18. นางสาวปรีีดา พรมรััตนศรีี
หน่่วยงาน คณะรััฐศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
แม่่บ้้าน
19. นางกรััณรััตน์์ สิิงห์์สิิทธิ์์�
หน่่วยงาน สำำ�นัักงานวิิทยาเขตภููเก็็ต
ตำำ�แหน่่ง
แม่่บ้้าน
20. นายอำำ�นาจ ยอดมุุณีี
หน่่วยงาน คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยช่่างทั่่�วไป
21. นางสุุมาลีี อิินทะมณีี
หน่่วยงาน คณะเภสััชศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
พนัักงานสถานที่่�
22. นายจตุุพร อิินสุุวรรณโณ
หน่่วยงาน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ช่่างเทคนิิค
23. นายนคร แก้้วสามกููล
หน่่วยงาน คณะนิิติิศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ปฏิิบััติิงานบริิหาร
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เชิิดชูู อาจารย์์ และบุุ คลากร
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
เครื่่� องหมายเชิิ ดชูู เกีี ยรติิ คุุณผู้้� ปฎิิ บััติิงานเป็็ นเวลานาน
ประจำำ�ปีี 2565
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เครื่่�องหมายเชิิดชูู เกีี ยรติิ คุุณผู้้� ปฎิิ บััติิงานเป็็นเวลานาน
ประจำำ�ปีี 2565

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ศาสตราจารย์์ปริิศวร์์ ยิ้้�นเสน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ศาสตราจารย์์พีีระพงศ์์ ทีีฆสกุุล
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
รองศาสตราจารย์์ณฐิินีี โล่่ห์์พััฒนานนท์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
รองศาสตราจารย์์ราม แย้้มแสงสัังข์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
รองศาสตราจารย์์ศัักดิ์์�ชาย เรืืองสิิน
คณะแพทยศาสตร์์
รองศาสตราจารย์์ศุุภิิกา กฤษณีีไพบููลย์์
คณะแพทยศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชััยวััฒน์์ ผดุุงพงษ์์
คณะศึึกษาศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นรารัักษ์์ หลีีสกุุล
คณะวิิทยาศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์บดีี คำำ�สีีเขีียว
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ประวิิทย์์ คงจัันทร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มณีีรััตน์์ ภููวนัันท์์
คณะแพทยศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มนููญ มาศนิิยม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์รััชฎาภรณ์์ จัันทร์์อุุดม	วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุวลัักษณ์์ วิิสุุนทร
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
อาจารย์์ชนิินทร์์ ดำำ�รััสการ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
อาจารย์์ซิิดดิิก อาลีี
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
อาจารย์์ณฐ ย่่าหลีี
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
อาจารย์์ทิิพวรรณ จัันทมณีีโชติิ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
อาจารย์์ธนาวุุธ แสงกาศนีีย์์
คณะวิิทยาการจััดการ
อาจารย์์ธััญจิิรา เทพรััตน์์
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
อาจารย์์ธีีระยุุทธ รััชชะ
คณะศึึกษาศาสตร์์
อาจารย์์พรทิิพย์์ จิิระธำำ�รง
คณะวิิทยาการจััดการ
อาจารย์์ศิิวศิิษย์์ วิิทยศิิลป์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
อาจารย์์สมโภชน์์ เกตุุแก้้ว
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
อาจารย์์สุุจรรยา บุุญประดิิษฐ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
อาจารย์์สุุทธิิพงษ์์ ทิิพชาติิโยธิิน
คณะแพทยศาสตร์์
อาจารย์์อรวรรณ ชาญสัันติิ
คณะแพทยศาสตร์์
Mr.Alan Frederick Geater
คณะแพทยศาสตร์์
นางกัันยารััตน์์ จัันทร์์เมืือง
คณะแพทยศาสตร์์
นางขััติิยาภรณ์์ เจริิญวััฒน์์อนัันต์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นางจรููญ แก้้วสุุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์์
นางจารุุณีี ขาวบ้้านแพ้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
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นางจิิราภรณ์์ คงสุุข	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นางจุุฬาลัักษณ์์ ยอดแก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
นางใจปรานีี บุุญพงษ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางใจปรานีี บุุญพงษ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางช่่อลดา หนููอุุไร
คณะแพทยศาสตร์์
นางชอุ่่�ม จัันทร์์ทอง
คณะแพทยศาสตร์์
นางณััฐณิิชา ขุุนเพ็็ชร
คณะแพทยศาสตร์์
นางดวงกมล พงศ์์ศรีีโรจน์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางดวงใจ หล่่อเพชร
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นางดััชรีีรััช จิินตภากร
คณะแพทยศาสตร์์
นางธััญญาพร ศรีีประสิิทธิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
นางนวรััตน์์ วรรณชิิต
คณะแพทยศาสตร์์
นางนััสมา บิิลอาด	
คณะแพทยศาสตร์์
นางนาตยา ทองนุ้้�ย	
คณะแพทยศาสตร์์
นางเนาวรััตน์์ นิิมะ
คณะศึึกษาศาสตร์์
นางประมวล โชติิธรรม
คณะแพทยศาสตร์์
นางปััญจนุุช วสุุเดชธารา
คณะแพทยศาสตร์์
นางพรเพ็็ญ ขาวแก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
นางพรรณีี ทิิพย์์แก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
นางเพ็็ญประภา ไชยบุุญ
คณะแพทยศาสตร์์
นางมััตติิการ์์ ภาณุุภาพย์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางยุุพดีี อุุดมพงษ์์
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
นางเยาวรััตน์์ ทวีีวงศ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางใยนุุง โตจั่่�น	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
นางรััชดา มะเอีียด	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
นางวรััชยา เขีียวบุุญจัันทร์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางวไลพรรณ เอีียดเจริิญ	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
นางวิิภาพร ใหม่่ทอง
คณะแพทยศาสตร์์
นางศิิริิญญา สุุวรรณรััตน์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางศิิริิพร สิิทธิิพงศ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางศุุภลัักษณ์์ แก้้วชููเชิิด	
คณะแพทยศาสตร์์
นางโศภิิดา มาลา
คณะแพทยศาสตร์์
นางโศรดา จัันทเลิิศ
คณะแพทยศาสตร์์
นางสุุกัันยา แก้้วศรีีดำำ�	
คณะแพทยศาสตร์์
นางสุุขภิิญญา พวงสุุวรรณ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2

68. นางสุุปรีีดา พงศ์์สุุด	
คณะแพทยศาสตร์์
69. นางสุุพิิศ หนููฤทธิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
70. นางสุุภาพร ถิิระผะลิิกะ
คณะแพทยศาสตร์์
71. นางสุุมาพร คำำ�แก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
72. นางเสาวลัักษณ์์ วั่่�นเซ่่ง
คณะแพทยศาสตร์์
73. นางอรนุุช ขวััญศรีีเพ็็ชร
คณะศึึกษาศาสตร์์
74. นางอััมพร บุุญฤทธิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
75. นางอุุไร เหมรััญ
คณะแพทยศาสตร์์
76. นางอุุไรรััตน์์ ดำำ�ดีี
คณะแพทยศาสตร์์
77. นางอุุษา หาญณรงค์์
คณะแพทยศาสตร์์
78. นางเอกวดีี วงษ์์กรวรเวช	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตตรััง
79. นางสาวกนกอร มากจัังหวััด	
คณะแพทยศาสตร์์
80. นางสาวกาญจนา เขีียวบุุญจัันทร์์
คณะแพทยศาสตร์์
81. นางสาวกุุศล พิิบููลย์์
คณะแพทยศาสตร์์
82. นางสาวแก้้วจารึึก มุุกดา
คณะแพทยศาสตร์์
83. นางสาวคนึึงนิิตย์์ ทัับเที่่�ยง
คณะแพทยศาสตร์์
84. นางสาวจัันทร์์ธร ทองนิ่่�ม
คณะแพทยศาสตร์์
85. นางสาวจิิตติิมา จัันทร์์แก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
86. นางสาวจุุรีี หมััดอะดั้้�ม
คณะแพทยศาสตร์์
87. นางสาวเฉลิิมใจ พงศ์์ประยููร
คณะแพทยศาสตร์์
88. นางสาวชไมพร ตรัังคานนท์์
คณะแพทยศาสตร์์
89. นางสาวชื่่นกมล ท่่อเจริิญ
คณะแพทยศาสตร์์
90. นางสาวณััฐยา พรอนุุวงศ์์
คณะแพทยศาสตร์์
91. นางสาวณััฐยา กระแจ่่ม
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
92. นางสาวณิิชาภา ครููนิิอาจ
คณะแพทยศาสตร์์
93. นางสาวทิิพาพร ทองสัันติิ
คณะแพทยศาสตร์์
94. นางสาวนงเยาว์์ ไชยนุ้้�ย	
คณะแพทยศาสตร์์
95. นางสาวนภััสสร ไชยบุุญ
คณะแพทยศาสตร์์
96. นางสาวนลิินฤทััย ไข่่แก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
97. นางสาวนิิตยา สืืบประดิิษฐ์์
คณะศึึกษาศาสตร์์
98. นางสาวปิิยะนััยต์์ วััฒนประสาน
คณะแพทยศาสตร์์
99. นางสาวพรเพ็็ญ วงศ์์พจน์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
100. นางสาวพััชริินทร์์ โพธิ์์�ทอง
คณะแพทยศาสตร์์
101. นางสาวมยุุรีี แก้้วทอง
คณะแพทยศาสตร์์
102. นางสาวรััชนีี กลิ่่�นมาลีี
คณะแพทยศาสตร์์
งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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103. นางสาวลัักษณา สิิงห์์ครุุธ
คณะแพทยศาสตร์์
104. นางสาววิิลาวรรณ อุุปมนต์์
คณะแพทยศาสตร์์
105. นางสาวศริินทรา ขุุนศิิริิ
คณะแพทยศาสตร์์
106. นางสาวศศิิธร ปััญจรััตนากร
คณะแพทยศาสตร์์
107. นางสาวศุุจิิรััตน์์ เรืืองเริิงกุุลฤทธิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
108. นางสาวศุุลีีพร ช่่วยชููวงศ์์
คณะแพทยศาสตร์์
109. นางสาวสมใจ บรรยง
คณะแพทยศาสตร์์
110. นางสาวสมใจ นิิยมรััตน์์
คณะแพทยศาสตร์์
111. นางสาวสาริินทร์์ เพชรพงศ์์
คณะแพทยศาสตร์์
112. นางสาวสุุตาภััทร รอดทองอ่่อน
คณะแพทยศาสตร์์
113. นางสาวสุุภาณีี สะรุุโณ
คณะแพทยศาสตร์์
114. นางสาวอรพิินท์์ อิินทวิิเศษ
คณะแพทยศาสตร์์
115. นางสาวอรอุุษา หอมขาว
คณะแพทยศาสตร์์
116. นางสาวอุุมา ทองสิิพพััญญูู
คณะแพทยศาสตร์์
117. นางสาวอุุษณีี อะหมะ
คณะแพทยศาสตร์์
118. นางสาวอุุษณีีย์์ อภิิบาลแบ	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
119. นางสาวอุุษา แก้้วรััตนะ
คณะแพทยศาสตร์์
120. นายเกรีียงศัักดิ์์� สัังข์์ทอง	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
121. นายเกีียรติิศัักดิ์์� พิินิิจสกููล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
122. นายโกเมศ ทองดีีเลิิศ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
123. นายจรููญ จิิตสุุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์์
124. นายจัักรกฤช โลเกตุุ
คณะแพทยศาสตร์์
125. นายจิิระ บุุญทอง
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
126. นายชนัันท์์ มะยะกุุล
คณะแพทยศาสตร์์
127. นายชััยวััฒน์์ บุุญทวีี
คณะแพทยศาสตร์์
128. นายชาตรีี ทองสิิพพััญญูู
คณะแพทยศาสตร์์
129. นายชำำ�นาญ พรหมชููโร
คณะแพทยศาสตร์์
130. นายณฐกร ทองเพ็็ง
คณะแพทยศาสตร์์
131. นายณรงค์์เดช สุุวรรณเรืืองศรีี	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
132. นายณััฐกร รอดสุุด	
คณะแพทยศาสตร์์
133. นายณััฐวััฒน์์ จำำ�ปา	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
134. นายดลนัันท์์ สัังกุุไร
คณะแพทยศาสตร์์
135. นายธนััฐ บุุญสนอง
คณะศึึกษาศาสตร์์
136. นายธีีรพงษ์์ เพ่่งพิิโรจน์์
คณะแพทยศาสตร์์
137. นายนฤพล ฤทธิ์์�คำำ�รพ	
คณะแพทยศาสตร์์
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138. นายนิิกร แดงเย็็น	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
139. นายนิิธิิพงศ์์ อรััญดร
คณะแพทยศาสตร์์
140. นายบััญญััติิ นวลแก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
141. นายประกิิจ นวลนุ่่�น
คณะแพทยศาสตร์์
142. นายปรีีชา พรหมอารัักษ์์
คณะแพทยศาสตร์์
143. นายพิิสุุทธิ์์� เอีียดคง
คณะแพทยศาสตร์์
144. นายไพรััช คงไชย	
คณะแพทยศาสตร์์
145. นายมููฮามะ ปาปา
คณะวิิทยาการอิิสลาม
146. นายรอมลีี มะยีีแต
คณะศึึกษาศาสตร์์
147. นายเรืืองฤทธิ์์� อวะภาค
คณะแพทยศาสตร์์
148. นายวชิิระ แก้้วพิิชััย	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
149. นายวััชรพล รัักษ์์วงศ์์
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
150. นายวััชระพัันธุ์์� พิิสุุทธิิพัันธุ์์�	
คณะแพทยศาสตร์์
151. นายวััชรากรณ์์ ตีีบทอง
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
152. นายวิิชาญ แสงแก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
153. นายวิิสููตร ฤทธิิรงค์์	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
154. นายศุุภิิมุุก ไชยชนะ
คณะแพทยศาสตร์์
155. นายสมพงศ์์ จิิตเลขา
คณะศึึกษาศาสตร์์
156. นายสมศัักดิ์์� คููหามุุข	
คณะศึึกษาศาสตร์์
157. นายสากล โพธิ์์�เพชร	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
158. นายสามารถ มณีีโชติิ
คณะแพทยศาสตร์์
159. นายสุุพจน์์ สุุระสัังวาลย์์
คณะพยาบาลศาสตร์์
160. นายสุุรนาท ต่่างใจ	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
161. นายสุุวรรณ สุุวรรณศิิลป์์
คณะแพทยศาสตร์์
162. นายอนุุชา อููเซ็็ง
คณะแพทยศาสตร์์
163. นายอภิิชััย เพ็็ชรมงคล
คณะแพทยศาสตร์์
164. นายอััศวเดช มากขาว	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตตรััง
165. นายอาซารีี เปาะโก๊๊ะ	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
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รางวััล

เชิิดชูู อาจารย์์ และบุุ คลากร
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลผู้้� ผ่่านการคัั ดเลืื อกเข้้ าพิิจารณาเป็็ นบุุ คลากรสายสนัั บสนุุ น
ผู้้� มีีผลงานดีี เด่่ นแห่่งชาติิ ปขมท. ประจำำ�ปีี 2564

รางวััลผู้้� ผ่่านการคัั ดเลืื อกเข้้าพิิ จารณาเป็็น
บุุ คลากรสายสนัั บสนุุ นผู้้� มีีผลงานดีี เด่่ นแห่่งชาติิ ปขมท.
ประจำำ�ปีี 2564

1. ด้้านบริิการดีีเด่่น
ได้้แก่่ นายไพรััตน์์ จีีรเสถีียร  สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
2. ด้้านบริิหารดีีเด่่น
ได้้แก่่ นางกาญจนลัักขณ์์ เพชรชนะ  สำำ�นัักงานวิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
3. ด้้านวิิชาชีีพดีีเด่่น
ได้้แก่่ นางสาวภััคจิิรา เบญญาปััญญา  คณะแพทยศาสตร์์
4. ด้้านสร้้างสรรค์์นวััตกรรมดีีเด่่น
ได้้แก่่ นายสััตยา บุุญรััตนชูู  สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
5. ด้้านลููกจ้้างผู้้�มีีผลงานดีีเด่่น
ได้้แก่่ นายภานุุวััตร์์ ฐิิติิสิิริินัันท์์  คณะศึึกษาศาสตร์์
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รางวััล

เชิิดชูู อาจารย์์ และบุุ คลากร
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลผู้้� ผ่่านการประเมิิ นฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ ของ
มหาวิิ ทยาลัั ยสงขลานคริิ นทร์์ (PSU-TPSF) ระดัั บสามัั ตถิิ ยาจารย์์
(Scholarly Teacher) และระดัั บสิิ กขาจารย์์ (Mastery Teacher)
และผู้้� ผ่่านการประเมิิ นตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ ของอัั งกฤษ
(UK-PSF) ระดัั บ Senior Fellow

รางวััลผู้้� ผ่่านการประเมิิ นฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์
ของมหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัั บสามัั ตถิิ ยาจารย์์
(Scholarly Teacher) และระดัั บสิิกขาจารย์์ (Mastery Teacher)
และผู้้� ผ่่านการประเมิิ นตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์
ของอัังกฤษ (UK-PSF) ระดัั บ Senior Fellow

1. รองศาสตราจารย์์อานุุภาพ เลขะกุุล
หน่่วยงาน คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล รางวััลผู้้�ผ่่านการประเมิินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสิิกขาจารย์์ (Mastery Teacher)
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อััสมา ทรรศนะมีีลาภ
หน่่วยงาน วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
ได้้รัับรางวััล รางวััลผู้้�ผ่่านการประเมิินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ยุุโสบ บุุญสุุข
หน่่วยงาน คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล รางวััลผู้้�ผ่่านการประเมิินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
4. รองศาสตราจารย์์สุุชาดา ทิิพย์์มนตรีี
หน่่วยงาน วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
ได้้รัับรางวััล รางวััลผู้้�ผ่่านการประเมิินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุภาภรณ์์ ดิิสนีีเวทย์์
หน่่วยงาน คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล รางวััลผู้้�ผ่่านการประเมิินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
6. รองศาสตราจารย์์นิิธิินาถ แซ่่ตั้้�ง
หน่่วยงาน คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล รางวััลผู้้�ผ่่านการประเมิินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
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7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พิิรุุฬห์์ แซ่่ลืือ
หน่่วยงาน คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล รางวััลผู้้�ผ่่านการประเมิินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
8. รองศาสตราจารย์์อารยา ยืืนยงวิิวััฒน์์
หน่่วยงาน คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล รางวััลผู้้�ผ่่านการประเมิินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
9. รองศาสตราจารย์์เรวดีี เพชรศิิราสััณห์์
หน่่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล รางวััลผู้้�ผ่่านการประเมิินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
และผู้้�ผ่่านการประเมิินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของอัังกฤษ (UK-PSF)
10. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โอปอร์์ ชััยสง่่าพงษ์์
หน่่วยงาน คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล รางวััลผู้้�ผ่่านการประเมิินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
และผู้้�ผ่่านการประเมิินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของอัังกฤษ (UK-PSF)
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นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ล PSU Research Grand Slam 2022

2 0 2 2

รางวััล
PSU Research Grand Slam 2022
รองศาสตราจารย์์ กฤช สมนึึ ก
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์

ข้้อมููลรางวััลที่่�เคยได้้รัับ มีีดัังนี้้�
1. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
2. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
3. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
4. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
5. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
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รองชนะเลิิศอัันดัับ 1 โครงการรางวััลนัักคิิดสิ่่�งประดิิษฐ์์รุ่่�นใหม่่ 
ประจำำ�ปีี 2560 ประเภทอุุดมศึึกษาสิ่่�งประดิิษฐ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน
การผลิิตไบโอดีีเซลแบบต่่อเนื่่องด้้วยอััลตราโซนิิกชนิิดแคลมป์์ท่่อ
วัันนัักประดิิษฐ์์
รองชนะเลิิศอัันดัับ 3 โครงการรางวััลนัักคิิดสิ่่�งประดิิษฐ์์รุ่่�นใหม่่ 
ประจำำ�ปีี 2560 ประเภทอุุดมศึึกษาสิ่่�งประดิิษฐ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน
ระบบผลิิตไบโอดีีเซลจากกรดไขปาล์์มแบบ 3 ขั้้�นตอนด้้วยเครื่่องปฏิิกรณ์์
ท่่อผสมสถิิตขดเกลีียว
วัันนัักประดิิษฐ์์
Bronze Prize สาขา Class-A (Mechanics / Engines / Machinery /
Tools / Industrial process / Metallurgy I Traffic / Transport /
Car accessories 2560
เครื่่องผลิิตไบโอดีีเซลแบบต่่อเนื่่องด้้วยเครื่่องปฏิิกรณ์์คลื่่นเสีียงอััลตราโซนิิก
ความถี่่�ต่ำำ��ชนิิดแคลมป์์ท่่อ
Seoul International Invention Fair (SIIF) 2017
ผลงานประดิิษฐ์์คิิดค้้น ประจำำ�ปีี 2561 รางวััลประกาศเกีียรติิคุุณ
สาขาวิิศวกรรมและอุุตสาหกรรมวิิจััย
เครื่่องผลิิตไบโอดีีเซลแบบต่่อเนื่่องด้้วยเครื่่องปฏิิกรณ์์คลื่่นเสีียงอััลตราโซนิิก
ความถี่่�ต่ำำ��ชนิิดแคลมป์์ท่่อ
วัันนัักประดิิษฐ์์
เหรีียญเงิิน โครงการนัักคิิดสิ่่�งประดิิษฐ์์รุ่่�นใหม่่ ประจำำ�ปีี 2561
เครื่่องแยกกะลาปาล์์มออกจากกากผลปาล์์ม
วัันนัักประดิิษฐ์์

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E
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P S U

2 0 2 2

6. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
7. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
8. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน

เหรีียญเงิิน ในกลุ่่�มเกษตรอุุตสาหกรรมและเทคโนโลยีีทางการเกษตร 
จากการประกวดผลงานนวััตกรรมสายอุุดมศึึกษา ประจำำ�ปีี 2561
เครื่่องสกััดน้ำำ��มัันจากกากผลปาล์์มแบบหมุุนวน
มหกรรมงานวิิจััยแห่่งชาติิ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
เหรีียญเงิิน ในกลุ่่�มเทคโนโลยีี เครื่่องกล อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ความมั่่�นคง
สิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน จากการประกวดผลงานนวััตกรรมสายอุุดมศึึกษา
ประจำำ�ปีี 2561
เครื่่องอััลตราโซนิิกชนิิดแคลมป์์ท่่อเพื่่อผลิิตเชื้้�อเพลิิงอิิมััลชััน
ดีีเซล-น้ำำ��-ไบโอดีีเซล
มหกรรมงานวิิจััยแห่่งชาติิ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
ผลงานวิิจััยระดัับดีี ด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์และอุุตสาหกรรมวิิจััย
ประจำำ�ปีี 2562
ระบบผลิิตไบโอดีีเซลจากกรดไขปาล์์มแบบต่่อเนื่่องด้้วยเครื่่องปฏิิกรณ์์ท่่อผสม
แบบสถิิตร่่วมกัับคลื่่นเสีียงอััลตราโซนิิก
วัันนัักประดิิษฐ์์

9. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน

เหรีียญทอง (Class of Energy-Chemical-Biomaterial) 2563
ไฮโดรไดนามิิกคาวิิเทชัันแบบโรเตอร์์และสเตเตอร์์เพื่่อผลิิตอิิมััลชััน
สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)

10. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

เหรีียญเงิิน (Class of Energy-Chemical-Biomaterial) 2563
เครื่่องปฏิิกรณ์์ท่่อผสมแบบสถิิตแบบการพิิมพ์์สามมิิติิเพื่่อผลิิตไบโอดีีเซล
แบบต่่อเนื่่อง
สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)

ชื่่องาน
11. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

เหรีียญทอง และรางวััลการเขีียนข้้อเสนอโครงการนวััตกรรม (ระดัับดีีมาก)
2564
การผลิิตนาโนอิิมััลชัันบำำ�รุุงผิิวด้้วยเครื่่องไฮโดรโซนิิกคาวิิเทชััน

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E
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12. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน

13. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน

Best Research Award, NESIN 2021 Awards
Effects of mixing technologies on continuous methyl ester production:
Comparison of using plug flow, static mixer, and ultrasound clamp
NESIN 2021 Awards (International Research Awards on New Science
Inventions) for the Contribution and Honorable Achievement in
Innovation Research, ScienceFather is a trademark of Scifax company
(Reg. No. 130116), Approved and Registered by Ministry of Corporate
Affairs (MCA), Govt. of India.
SILVER MEDAL AWARD 2564
Two-stage continuous production process of biodiesel using
rotor-stator hydrocavitation
2021 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE)

ผู้้� ช่่วยศาสตราจารย์์ โสภาค จัันทฤทธิ์์ �
คณะวิิทยาศาสตร์์

ข้้อมููลรางวััลที่่�เคยได้้รัับ มีีดัังนี้้�
1. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
2. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

3. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
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ผลงานวิิจััยดีีเยี่่�ยมแบบโปสเตอร์์
(Outstanding Poster Presentation Award) 2560
แมลงหางดีีดถ้ำำ��ของคาบสมุุทรไทย
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.)
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2561
Species delimitation in the morphologically conserved Coecobrya
(Collembola: Entomobryidae): A case study integrating morphology
and molecular traits to advance current taxonomy
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2562
Coecobrya sirindhornae sp. n., the most highly troglomorphic
Collembola in Southeast Asia (Collembola, Entomobryidae)

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2

4. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

5. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

6. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

7. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

8. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

9. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2562
Araneibatrus phuphaphet sp. nov., a new cavernicolous Pselaphinae
from Satun Geopark, southern Thailand (Coleoptera: Staphylinidae:
Pselaphinae)
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2562
Coecobrya sirindhornae sp. n., the most highly troglomorphic
Collembola in Southeast Asia (Collembola, Entomobryidae)
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2562
Araneibatrus phuphaphet sp. nov., a new cavernicolous Pselaphinae
from Satun Geopark, southern Thailand (Coleoptera: Staphylinidae:
Pselaphinae)
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2563
Two new species of Alloscopus  from caves in Thailand, with a key
to world species of the genus (Hexapoda: Collembola)
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2563
The multiformity of antennal chaetae in Troglopedete s Joseph, 1872
(Collembola, Paronellidae, Troglopedetinae), with descriptions of two
new species from Thailand
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2563
Theosbaena loko sp. n. a new stygobiotic microshrimp
(Thermosbaenacea: Halosbaenidae) from southern Thailand

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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10. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

11. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

12. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

13. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

14. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
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นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2564
A New Species Of The Genus Carebara Westwood, 1840
(Hymenoptera: Formicidae: Myrmecinae) Inhabits A Cave In Thailand

นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2564
Three new species of cave Troglopedetes (Collembola, Paronellidae,
Troglopedetinae) from Thailand, with a key to the Thai species
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2564
Two new species of the millipede genus Glyphiulus Gervais, 1847
(Diplopoda, Spirostreptida, Cambalopsidae) from caves in northern
Thailand
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2564
A New Species of the Genus Eucorydia (Blattodea: Corydiidae)
from Chiang Mai in Northern Thailand
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2564
Four new species of troglomorphic Coecobrya Yosii,1956 (Collembola,
Entomobryidae) from Thailand based on morphological and molecular
evidence, with an updated key of Thai troglomorphic species

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2

รองศาสตราจารย์์ อนุุ รัักษ์์ สัั นป่่าเป้้า
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ

ข้้อมููลรางวััลที่่�เคยได้้รัับ มีีดัังนี้้�
1. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

2. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน

3. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

4. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
5. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
6. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน

นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2560
2 ชนิิดใหม่่ของสาหร่่ายสกุุล Cephaleuros (Chlorophyta, Ulvophyceae)
จากเขตภาคใต้้ของประเทศไทย
รางวััลชมเชย การนำำ�เสนอภาคโปสเตอร์์ สาขาการป้้องกัันและกำำ�จััดศััตรููพืืช
2560
การคััดเลืือก Streptomyces spp. เบื้้�องต้้นที่่�มีีประสิิทธิิภาพเป็็นจุุลิินทรีีย์์ปฏิิปัักษ์์
ต่่อเชื้้�อ Curvularia sp. R2-1 สาเหตุุโรคใบจุุดของผัักสลััด
การประชุุมวิิชาการพืืชสวนแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 16
(The 16th National Horticultural Congress 2017)
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)		
2561
โรคอุุบััติิใหม่่ของผัักสลััด ใน sentence สุุดท้้าย There have been no reports
of C. aeria causing leaf spot on lettuce in Thailand or anywhere
elsewhere, so this is the first report of C. aeria causing leaf spot
disease on lettuce.
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2561
โรคอุุบััติิใหม่่ของผัักกาดขาวโตเกีียวเบกาน่่า
รางวััลระดัับดีีเด่่น ในการนำำ�เสนอแบบโปสเตอร์์ ประเภทอาจารย์์
และนัักวิิชาการ งานประชุุมวิิชาการเกษตร ครั้้�งที่่� 19 ประจำำ�ปีี 2561
ประสิิทธิิภาพของไคโตซานต่่อการควบคุุมโรคใบจุุดของต้้นกล้้าปาล์์มน้ำำ��มััน
งานประชุุมวิิชาการเกษตร ครั้้�งที่่� 19 ประจำำ�ปีี 2561
รางวััลระดัับดีีเด่่น การนำำ�เสนอภาคโปสเตอร์์ สาขาวิิทยาศาสตร์์เกษตร 2561
ประสิิทธิิภาพของเชื้้�อราเอนโดไฟต์์ Trichoderma sp. T1 ในการควบคุุมโรค
ใบจุุดของผัักกาดหอมและกลไกการออกฤทธิ์์�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การประชุุมวิิชาการเกษตรนเรศวร ครั้้�งที่่� 15
งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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7. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
8. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
9. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

รางวััลยอดเยี่่�ยม การนำำ�เสนอภาคโปสเตอร์์ 2561
ประสิิทธิิภาพของเชื้้�อราเอนโดไฟต์์ Trichoderma spirale T76-1 ต่่อการควบคุุม
โรคใบจุุดของผัักกาดหอม
การประชุุมวิิชาการพืืชสวนแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 17
รางวััลระดัับดีี ในการนำำ�เสนอภาคโปสเตอร์์ประเภทอาจารย์์และนัักวิิชาการ
2562
ฤทธิ์์�ต้้านเชื้้�อราของ Trichoderma asperellum V76-14 ต่่อเชื้้�อรา
Sclerotium sp. สาเหตุุโรครากและโคนเน่่า

10. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

รางวััลการนำำ�สเนอผลงานภาคนิิทััศน์์ระดัับ Silver 2562
การประยุุกต์์ใช้้ zine oxide nanoparticles ในการรัักษาคุุณภาพและยืืดอายุุ
การปัักแจกัันของดอกบััวพัันธุ์์�สััตตบงกชและสััตตบุุษย์์

11. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

รางวััลระดัับดีี ในการนำำ�เสนอภาคโปสเตอร์์ 2562
การคััดเลืือกเชื้้�อ actinomycetes เบื้้�องต้้นเพื่่อควบคุุมเชื้้�อรา Lasiodiplodia sp.
สาเหตุุโรคปลีีเน่่าในดอกหน้้าวััว

12. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

รางวััลระดัับดีีเด่่น ในการนำำ�เสนอภาคโปสเตอร์์ 2562
ฤทธิ์์�ต้้านเชื้้�อราของแบคทีีเรีียปฏิิปัักษ์์ Streptomyces hygroscopicus NR8-2
ต่่อเชื้้�อราสาเหตุุโรคใบจุุดของผัักสลััด

13. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

รางวััลชมเชย ในการนำำ�เสอนภาคโปสเตอร์์ 2562
การตอบสนองของหน้้าวััว (Anthurium andraeanum)
ต่่อเชื้้�อ Lasiodiplodia sp. สาเหตุุโรคปลีีเน่่า

14. ได้้รัับรางวััล
		
ชื่่อผลงาน
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รางวััลนำำ�เสนอผลงานทางวิิชาการแบบโปสเตอร์์ ระดัับดีีมาก 2561
สััณฐานวิิทยาและอนุุกรมวิิธานของสาหร่่าย Cephaleuros
(Chlorophyta, Ulvophyceae) in Thailand
การประชุุมวิิชาการ อนุุกรมวิิธานและซีีสเทมาติิคส์์ แห่่งประเทศไทยครั้้�งที่่� 8

นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2563
Identification and characterization of Neopestalotiopsis fungi
associated with a novel leaf fall disease of rubber trees
(Heveabrasiliensis) in Thailand

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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15. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
16. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2563
Fusarium incarnatum โรคเน่่าหลัังการเก็็บเกี่่�ยวของเมล่่อน
นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2563
รายงานแรกของ Lasiodiplodia theobromae สาเหตุุโรคปลีีเน่่าในหน้้าวััว

17. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน

รางวััลระดัับดีีเด่่น ในการนำำ�เสนอแบบโปสเตอร์์ 2563
การตอบสนองของหน้้าวััว (Anthurium andraeanum)
ต่่อเชื้้�อ Lasiodiplodia sp. สาเหตุุโรคปลีีเน่่า

18. ได้้รัับรางวััล

นัักวิิจััยที่่�ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ของโลกหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตใหม่่ของโลก (Novel Finding)
2564
Morphological and molecular identification of Neopestalotiopsis
clavispora causing flower blight on Anthurium andraeanum
in Thailand

ชื่่อผลงาน

19. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน
20. ได้้รัับรางวััล
ชื่่อผลงาน
ชื่่องาน

รางวััลในการนำำ�เสนอผลงานระดัับชาติิ ระดัับดีีมาก 2564
นวััตกรรมการควบคุุมโรคผลเน่่าหลัังการเก็็บเกี่่�ยวของเมล่่อนโดยสารระเหย
อิินทรีีย์์ที่่�ปปลดปล่่อยจากเชื้้�อรารอบรากพืืช Trichoderma sp.T1-01
การประชุุมวิิชาการระดัับชาติิมหาวิิทยาลััยทัักษิิณ ครั้้�งที่่� 31 ประจำำ�ปีี 2564
รางวััลในการนำำ�เสนอผลงานระดัับชาติิ ระดัับดีีเด่่น 2564
การใช้้ประโยชน์์จากเชื้้�อรารอบรากพืืช Trichoderma koningiopsis PSU3-2
เพื่่อควบคุุมโรคแอนแทรคโนสหลัังการเก็็บเกี่่�ยวของผลพริิก
การประชุุมวิิชาการระดัับชาติิมหาวิิทยาลััยทัักษิิณ ครั้้�งที่่� 31 ประจำำ�ปีี 2564
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
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รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลเครืื อข่่ ายวิิ จััยดีี เด่่ น ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลเครืือข่่ ายวิิจััยดีี เด่่ น
ประจำำ�ปีี 2564

1. ระดัับดีี ประเภทศููนย์์วิิจััยความเป็็นเลิิศ
ได้้แก่่ ศููนย์์วิิจััยความเป็็นเลิิศเทคโนโลยีีชีีวภาพเกษตรและทรััพยากรธรรมชาติิ ระยะที่่� 3
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลผลงานวิิ จััยที่่� มีีประโยชน์์ ต่่อชุุ มชน
ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลผลงานวิิจััยที่่� มีี ประโยชน์์ ต่่อชุุ มชน
ประจำำ�ปีี 2564
ประเภท รางวััลทั่่� วไป

1. ชื่่อผลงาน
นัักวิิจััยที่่� 1
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 2
หน่่วยงาน

การจััดการน้ำำ��ท่่วมน้ำำ��แล้้งในลุ่่�มน้ำำ��ย่่อยคลองหอยโข่่ง-คลองหลา จัังหวััดสงขลา
อาจารย์์พีีรพััฒน์์ โกศลศัักดิ์์�สกุุล
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
นางโชติิรส ศรีีระสัันต์์
ศููนย์์ประสานงานวิิจััยเพื่่อท้้องถิ่่�นจัังหวััดสงขลา

2. ชื่่อผลงาน
นัักวิิจััยที่่� 1
หน่่วยงาน

พื้้�นที่่�คุ้้�มครองทางทะเล “แนวปะการัังเกาะโลซิิน”
อาจารย์์เมธิิณีี อยู่่�เจริิญ
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม และสถานวิิจััยสมุุทรศาสตร์์ชายฝั่่�งและการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
นางสาวอััญชลีี จัันทร์์คง
ศููนย์์วิิจััยทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งอ่่าวไทยฝั่่�งตะวัันออก
กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
นายนิิพนธ์์ พงศ์์สุุวรรณ
กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
นายสัันติิ นิิลวััตน์์
ศููนย์์วิิจััยทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งทะเลอัันดามัันตอนล่่าง
กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อุุดมศัักดิ์์� ดรุุมาศ
สำำ�นัักวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์

นัักวิิจััยที่่� 2
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 3
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 4
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 5
หน่่วยงาน
3. ชื่่อผลงาน
นัักวิิจััยที่่� 1
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 2
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 3
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 4
หน่่วยงาน

การพััฒนาแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับรายงานและแจ้้งเตืือนข้้อมููลคุุณภาพ
และความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพ
รองศาสตราจารย์์ภาณุุพงศ์์ พุุทธรัักษ์์
คณะเภสััชศาสตร์์
นางสาวรุ่่�งนภา กงวงษ์์
โรงพยาบาลวาริินชำำ�ราบ
นางสาวแสงงาม วงษ์์อนุุชิิตเมธา
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดสงขลา
นายชวลิิน อิินทร์์ทอง
นัักวิิชาการอิิสระ
งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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นัักวิิจััยที่่� 5
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 6
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 7
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 8
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 9
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 10
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยที่่� 11
หน่่วยงาน
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อาจารย์์จิิราภรณ์์ เรืืองยิ่่�ง
สถาบัันสัันติิศึึกษา
อาจารย์์อาทิิตยา สมโลก
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
อาจารย์์ณภััทรรััตน์์ ไชยอััครกััลป์์
สำำ�นัักนวััตกรรมการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธีีทััต ชวิิศจิินดา
คณะนิิติิศาสตร์์ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เสาวณีีย์์ แก้้วจุุลกาญจน์์
นัักวิิชาการอิิสระ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กุุลสวััสดิ์์� จิิตขจรวานิิช
คณะวิิทยาศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร ลาดกระบััง
อาจารย์์อััคเดช อุุดมชััยพร
คณะวิิทยาศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร ลาดกระบััง
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
P R I D E
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รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนวัั ตกรรมสงขลานคริิ นทร์์ ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลนวััตกรรมสงขลานคริินทร์์
ประจำำ�ปีี 2564
รางวััลชนะเลิิ ศ ระดัั บปริิญญาตรีี

นัักศึึกษาวิิจััย

1. นายอััษฎางค์์ อ่่อนละมััย
2. นางสาวพิิชามญชุ์์� ธรรมกุุล
3. นางสาวศิิรภััสสร ข่่ายม่่าน 
4. นางสาวพิิมพ์์ณดา ภิิรมย์์โชติิสิิริิ
1. รองศาสตราจารย์์อัังคณา เธีียรมนตรีี
2. รองศาสตราจารย์์ขวััญจิิต อึ๊๊�งโพธิ์์� (คณะเภสััชศาสตร์์)
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
เจลบอลน้ำำ��ลายเทีียม

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รางวััลรองชนะเลิิ ศอัันดัั บ 1 ระดัั บปริิญญาตรีี

นัักศึึกษาวิิจััย
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นัักวิิจััยร่่วม

นายมููฮััมหมััดรีีซููวััน สาและ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชลากร ครุุพงศ์์สิิริิ
1. นางสาวสิิริิภา อุุสาหะ
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พิิเศษณรงค์์วิิทย์์ นาขวััญ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
การตรวจวััดภาวะตััวเหลืืองในทารกแรกเกิิดบน Smartphone

หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รางวััลรองชนะเลิิ ศอัันดัั บ 2 ระดัั บปริิญญาตรีี

นัักศึึกษาวิิจััย

1. นางสาวชาลิิสา ภููวพััฒน์์
2. นางสาวภููษณิิศา นิิยมเดชา
3. นางสาวกััญญารััตน์์ เล็็กประยููร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธเนศ ปานรััตน์์
วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตหาดใหญ่่
GermyJunk : บริิการค้้นหาและวิิเคราะห์์จุุดรัับขยะปนเปื้้�อนโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19)

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
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รางวััลชมเชย ระดัั บปริิญญาตรีี

นัักศึึกษาวิิจััย
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

1. นายสรวิิชญ์์ ช่่วยแข็็ง
2. นางสาวนิิภาวรรณ ด้้วงปาน
อาจารย์์กฤษฎา พวงสุุวรรณ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ระบบควบคุุมคุุณภาพน้ำำ�� และจ่่ า ยอาหารในบ่่ อ เพาะเลี้้� ย งสัั ตว์์ น้ำำ��ด้้ว ยเทคโนโลยีี
อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง

รางวััลชมเชย ระดัั บปริิญญาตรีี

นัักศึึกษาวิิจััย

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

1. นายธนพล ธงสิิบเจ็็ด
2. นายทวีี ศรีีสงค์์
3. นายปวีีร์์ พงษ์์สิิงห์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรมิินทร์์ เณรานนท์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ระบบตรวจสอบใบหน้้าสำำ�หรัับเปิิด-ปิิดอััตโนมััติิ

รางวััลชนะเลิิ ศ ระดัั บบัั ณฑิิ ตศึึ กษา

นัักศึึกษาวิิจััย

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา

หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

1. นางสาวศิิวาพร บิิลหมััน
2. นางสาวสุุทธิิวรรณ วุ่่�นหนูู
3. นายศัักริินทร์์ เหล่่ทองคำำ�
4. นายทรรษไนย แหวนเงิิน
5. นางสาวกฤติิมา ดำำ�จัันทร์์
1. ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
2. รองศาสตราจารย์์นััฏฐา แก้้วนพรััตน์์
3. อาจารย์์สุุภากิิจ เภาเสน
คณะวิิทยาศาสตร์์
ลาโนเต้้: ซีีรััมกล้้วยนาโนทองคำำ�ลดฝ้้า

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2
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รางวััลรองชนะเลิิ ศอัันดัั บ 1 ระดัั บบัั ณฑิิ ตศึึ กษา

นัักศึึกษาวิิจััย
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา

นางสาวมิ่่�งขวััญ ราชภิิรมย์์
1. รองศาสตราจารย์์ภาณุุพงศ์์ พุุทธรัักษ์์
2. รองศาสตราจารย์์วิิวััฒน์์ พิิชญากร
คณะเภสััชศาสตร์์
แผ่่นแปะดููดซัับสิิวที่่�มีีส่่วนผสมของสารสกััดบััวบก สารสกััดดอกดาวเรืือง
และสารสกััดมะขามป้้อม

หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รางวััลรองชนะเลิิ ศอัันดัั บ 2 ระดัั บบัั ณฑิิ ตศึึ กษา

นัักศึึกษาวิิจััย

1. นายมะห์์ดีี สาแม
2. นางสาวศิิวััตรา พฤกษะศรีี
3. นางสาวภิิรมย์์ญา ทองขาว
4. นายซอฟวาน นุุห์์
5. นางสาวมุุกตาภา ผลิิโกมล
1. อาจารย์์สมยศ จิิรสถิิตสิิน
2. รองศาสตราจารย์์สุุรพงษ์์ ชาติิพัันธุ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
ชิิปตรวจสอบหมู่่�เลืือดแบบพกพา

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รางวััลชมเชย ระดัั บบัั ณฑิิ ตศึึ กษา

นัักศึึกษาวิิจััย
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
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นางสาวสิิริินธร จุุลกััลป์์
รองศาสตราจารย์์โอภาส บุุญเกิิด
คณะวิิทยาศาสตร์์
ตััวดููดซัับนาโนคอมโพสิิทสำำ�หรัับการสกััดและตรวจวิิเคราะห์์สารซััลโฟนาไมด์์ในนม

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F
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รางวััลชมเชย ระดัั บบัั ณฑิิ ตศึึ กษา

นัักศึึกษาวิิจััย

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา

หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

1. นายเกีียรติิศัักดิ์์� พรหมสุุวรรณ์์
2. นายอััสมีี สอและ
3. นางสาวกััสริิน สายสหััส
4. นางสาวเจนจิิรา สายชนะพัันธ์์
5. Mr.Phua Cheng Ho
1. รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
2. รองศาสตราจารย์์ปณต ถาวรัังกููร
3. รองศาสตราจารย์์เพริิศพิิชญ์์ คณาธารณา
คณะวิิทยาศาสตร์์
เครื่่องวิิเคราะห์์ทางเคมีีไฟฟ้้าชนิิดไหลผ่่าน

รางวััลชนะเลิิ ศ ระดัั บบุุ คลากร/นัั กวิิจััย

ทีีมนัักวิิจััย

หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

1. นางสาวสุุภากิิจ เภาเสน
2. นายศัักริินทร์์ เหล่่ทองคำำ�
3. นางสาวสุุทธิิวรรณ วุ่่�นหนูู
4. นางสาวศิิวาพร บิิลหมััน
5. นางสาวกฤติิมา ดำำ�จัันทร์์
6. นายทรรษไนย แหวนเงิิน
7. นางสาวนุุสนา แหละหมััน
8. ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
9. รองศาสตราจารย์์เอกวิิภูู กาลกรณ์์สุุรปราณีี
คณะวิิทยาศาสตร์์
เบญญาแพ็็ตช์์ แผ่่นปิิดแผล

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2
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รางวััลรองชนะเลิิ ศอัันดัั บ 1 ระดัั บบุุ คลากร/นัั กวิิจััย

ทีีมนัักวิิจััย

1. นายปริินทร์์ บุุญธรรม
2. ศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ จิิตติิถาวร
3. นายพงศ์์เสน่่ห์์ ดวงภัักดีี
4. นายภููริิพงศ์์ รอดเนีียม
5. นางสาวบุุปผา อิินทรััตน์์
คณะแพทยศาสตร์์
แอปพลิิเคชัันคำำ�นวณขนาดยากระตุ้้�นหััวใจและยากระตุ้้�นความดัันโลหิิต (ไอโนแคล)

หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รางวััลรองชนะเลิิ ศอัันดัั บ 2 ระดัั บบุุ คลากร/นัั กวิิจััย

ทีีมนัักวิิจััย

1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พิิทยาพล ปีีตธวััชชััย
2. นายสิิทธิิโชค ไชยชููลีี
3. รองศาสตราจารย์์วิิรััช เกีียรติิศรีีสกุุล
คณะแพทยศาสตร์์
ปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรัับทำำ�นายการได้้ยิินในเด็็ก

หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รางวััลชมเชย ระดัั บบุุ คลากร/นัั กวิิจััย

ทีีมนัักวิิจััย

1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โกเมศวร์์ ทองขาว
2. นายอัับดลอาซีีด หนิิมุุสา
3. รองศาสตราจารย์์สุุรพงษ์์ ชาติิพัันธุ์์�
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิิธิินาถ แซ่่ตั้้�ง (คณะวิิทยาศาสตร์์)
คณะแพทยศาสตร์์
หุ่่�นแขนขาดสำำ�หรัับฝึึกห้้ามเลืือดในผู้้�ประสบอุุบััติิเหตุุ

หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
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งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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รางวััลชมเชย ระดัั บบุุ คลากร/นัั กวิิจััย

ทีีมนัักวิิจััย

หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

1. ศาสตราจารย์์สุุรศัักดิ์์� สัังขทััต ณ อยุุธยา
2. นายวิิศลย์์ เหล่่าเจริิญสุุข
3. นายประวิิตร แก้้วณรงค์์
คณะแพทยศาสตร์์
อุุปกรณ์์ถ่่างลิ้้�น

รางวััลชมเชย ระดัั บบุุ คลากร/นัั กวิิจััย

ทีีมนัักวิิจััย

หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

1. นายอััษฎางค์์ อ่่อนละมััย
2. นางสาวพิิชามญชุ์์� ธรรมกุุล
3. นางสาวศิิรภััสสร ข่่ายม่่าน 
4. นางสาวพิิมพ์์ณดา ภิิรมย์์โชติิสิิริิ
5. รองศาสตราจารย์์อัังคณา เธีียรมนตรีี
6. รองศาสตราจารย์์ขวััญจิิต อึ๊๊�งโพธิ์์� (คณะเภสััชศาสตร์์)
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
เจลบอลน้ำำ��ลายเทีียม

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
P R I D E
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รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยดีี เด่่ นระดัั บคณะ/วิิ ทยาลัั ย
ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลนัั กวิิจััยดีี เด่่ นระดัั บคณะ/วิิทยาลัั ย
ประจำำ�ปีี 2564

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ยุุโสบ บุุญสุุข
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
อาจารย์์นััฐพร โรจนหััสดิิน	
คณะเศรษฐศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อรอนงค์์ ลองพิิชััย
คณะเศรษฐศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์บุุญจิิรา มากอ้้น	
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
ศาสตราจารย์์สุุชาติิ ลิ่่�มกตััญญูู	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุธิินีี สิินุุธก
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มััทนชััย สุุทธิิพัันธุ์์�	
คณะวิิทยาการจััดการ
รองศาสตราจารย์์วิิวััฒน์์ พิิชญากร
คณะเภสััชศาสตร์์
รองศาสตราจารย์์สัันทััด วิิเชีียรโชติิ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มููฮััมหมััดอาฟีีฟีี อััซซอลีีฮีีย์์	วิิทยาลััยอิิสลามศึึกษา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุพััตรา พุุฒิิเนาวรััตน์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์์วรรณรััตน์์ เชื่่องชยะพัันธุ์์�	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณััฐพล บุุญนำำ�	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
อาจารย์์ชมพููนุุท ด้้วงจัันทร์์
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธีีรศัักดิ์์� ปั้้�นวิิชััย
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
อาจารย์์พิิชััย แก้้วบุุตร	วิิทยาลััยนานาชาติิ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วโรดม วีีระพัันธ์์	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
รองศาสตราจารย์์สามารถ ทองเฝืือ
คณะรััฐศาสตร์์
รองศาสตราจารย์์เอกริินทร์์ ต่่วนศิิริิ
คณะรััฐศาสตร์์
อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
คณะรััฐศาสตร์์
อาจารย์์มููฮำำ�หมััดสููใฮมีี ยานยา
คณะวิิทยาการสื่่อสาร

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
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รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยที่่� ผลงานได้้ รัับการจดสิิ ทธิิ บััตร/อนุุ สิิทธิิ บััตร/
การรัั บรองมาตรฐานระดัั บสากล ประจำำ�ปีี 2564

นัั กวิิจััยที่่� ผลงานได้้ รัับการจดสิิ ทธิิ บััตร/
อนุุ สิิทธิิ บััตร/การรัับรองมาตรฐานระดัั บสากล
ประจำำ�ปีี 2564

1. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
2. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์คณดิิถ เจษฎ์์พััฒนานนท์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อภิิเดช บููรณวงศ์์
2. อาจารย์์เกีียรติิศัักดิ์์� เส้้งช่่วย
ระบบคััดแยกคุุณภาพของกล้้วยแบบไม่่ทำำ�ลายโดยใช้้แสงใกล้้อิินฟาเรด
แบบดิิจิิตััล
18659
อาจารย์์วัันเพ็็ญ นาเกลืือ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1. รองศาสตราจารย์์รุ่่�งนภา ศรีีชนะ
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุธิิชา จัันทะ
ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับลดความกระด้้างในน้ำำ��ที่่�มีีส่่วนผสมของ
โพลีีเอทิิลีีนไกลคอลไดเมทะอะไคเลตชนิิดผง
18241

3. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์สมพร ตั๊๊�นสกุุล
คณะวิิทยาศาสตร์์
สููตรการเตรีียมวุ้้�นสวรรค์์สอดไส้้เยื่่อหุ้้�มฟัักข้้าวและกรรมวิิธีีการผลิิต
18340

4. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

อาจารย์์ชิิดชนก โชคสุุชาติิ
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์ประณีีต ส่่งวััฒนา
2. อาจารย์์น้ำำ��ทิิพย์์ ตระกููลเมฆีี
3. อาจารย์์สุุธิิรา พลัันสัังเกตุุ
4. อาจารย์์อติิชาต ขวััญเยื้้�อง
อุุปกรณ์์นวด
82913

5. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์อรมาศ สุุทธิินุ่่�น
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
กรรมวิิธีีการตรึึงราบนเส้้นใยปาล์์มน้ำำ��มััน
18660
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6. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

รองศาสตราจารย์์วิิวััฒน์์ พิิชญากร
คณะเภสััชศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์เฉลิิมเกีียรติิ สงคราม
2. นางสาวจาติิมา ช่่วยประทิิว 
3. นางสาวชลดา ตัันตาปกุุล
ยาเตรีียมเฉพาะคราวรููปแบบเม็็ดบีีดวุ้้�นเพื่่อกลบรสขม
และกรรมวิิธีีการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
18242

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
7. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

รองศาสตราจารย์์วิิวััฒน์์ พิิชญากร
คณะเภสััชศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์เฉลิิมเกีียรติิ สงคราม
2. นางสาวบุุรััสกร ขิิมมากทอง
3. นางสาวพีีรดา พััวบััณฑิิตกุุล 
ยาเตรีียมเฉพาะคราวรููปแบบวุ้้�นกรอบและกรรมวิิธีีการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
18316

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
8. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

รองศาสตราจารย์์เฉลิิมเกีียรติิ สงคราม
คณะเภสััชศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์วิิวััฒน์์ พิิชญากร
2. นายพีีรณััฐ ชััยเพชร
3. นายวััฒนวิิทย์์ ชำำ�นาญคราด
4. นายวิิรุุฬห์์ ก้้องศิิริิวงศ์์
กััมมี่่�เจลลี่่�ของยาโคลไตรมาโซลสำำ�หรัับอมในช่่องปากและกรรมวิิธีีการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
17761

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
9. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
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อาจารย์์กิิตติิโชติิ วรโชติิกำำ�จร
คณะเภสััชศาสตร์์
สููตรตำำ�รัับยาสีีฟัันใสที่่�มีีส่่วนผสมสารย้้อมคราบจุุลิินทรีีย์์
16988
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10. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
11. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
12. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
13. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
สููตรองค์์ประกอบโลโปโซมโรโดไมรโทน (liposome rhodomyrtone)
เจลที่่�มีีองค์์ประกอบของไลโปโซมโรโดไมรโทนและกรรมวิิธีีการผลิิตสููตร
องค์์ประกอบและเจลที่่�มีีองค์์ประกอบดัังกล่่าว
80848
ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
กรรมวิิธีีการสกััดสารกึ่่�งบริิสุุทธิ์์�จากใบกระทุุที่่�มีีสารโรโดไมรโทน
เป็็นสารหลััก
18315
ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
องค์์ประกอบอนุุภาคซิิลเวอร์์นาโนแบบเคมีีสีีเขีียวที่่�มีีสารสกััดจาก
เปลืือกชุุมเห็็ดเทศเพื่่อยัับยั้้�งเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์และกรรมวิิธีีการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
18341

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
กรรมวิิธีีการเคลืือบอนุุภาคซิิลเวอร์์นาโนบนผลิิตภััณฑ์์ยาง
และผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากกรรมวิิธีีดัังกล่่าว
17243

14. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
สููตรตำำ�รัับครีีมโรโดไมรโทนสำำ�หรัับรัักษารอยโรคสะเก็็ดเงิิน
18658

15. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รองศาสตราจารย์์การุุณ ทองประจุุแก้้ว
คณะวิิทยาศาสตร์์
ชุุดทดสอบยููเรีียในวััตถุุดิิบอาหารและกรรมวิิธีีในการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
17552

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
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16. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์ภาคภููมิิ พาณิิชยููปการนัันท์์
คณะเภสััชศาสตร์์
กรรมวิิธีีการเตรีียมสารสกััดไพลที่่�มีีฟีีนิิลบิิวทานอยด์์
85551

17. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ผลิิตภััณฑ์์คุุกกี้้�เสริิมไบโอแคลเซีียม
16826

18. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุนิิสา ศิิริิพงศ์์วุุฒิิกร
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
สููตรเครื่่องปรุุงรสสตููปรุุงสำำ�เร็็จชนิิดผงและกรรมวิิธีีการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
16825

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
19. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

นายวสุุ สุุขสุุวรรณ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
อาจารย์์มัักตาร์์ แวหะยีี
เตาฟลููอิิไดซ์์เบดแก๊๊สซิิไฟเออร์์แบบหมุุนควง
16878

20. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

รองศาสตราจารย์์สัันทััด วิิเชีียรโชติิ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุนิิสา ศิิริิพงศ์์วุุฒิิกร
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่องดื่่มเพื่่อสุุขภาพผสมไอโซมอลโตโอลิิโกแชคคาไรด์์
และกรรมวิิธีีผลิิตผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
16957

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
21. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อรุุณีี เดชาพัันธุ์์�กุุล
คณะแพทยศาสตร์์
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธนเดช เดชาพัันธุ์์�กุุล
2. อาจารย์์วรพงษ์์ อััศวเกศมณีี
ผลิิตภััณฑ์์อาหารเพื่่อช่่วยฝึึกการกลืืนเสริิมภาวะโภชนาการ
และกรรมวิิธีีผลิิตผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
16958

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
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22. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชิิตนนท์์ บููรณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชุุติินธร พัันธ์์วงศ์์
2. อาจารย์์สุุรีีรััตน์์ หอมหวล 
3. รองศาสตราจารย์์ปณต ถาวรัังกููร
4. รองศาสตราจารย์์เพริิศพิิชญ์์ คณาธารณา
อุุปกรณ์์วััดความหนาแบบไม่่สััมผััสตััวอย่่าง
17205

23. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สิินิินาฏ จงคง
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
กรรมวิิธีีการผลิิตน้ำำ��ส้้มสายชููหมัักจากมััลเบอร์์รี่่�
17206

24. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ลืือลัักษณ์์ ล้้อมลิ้้�ม
คณะเภสััชศาสตร์์
อาจารย์์ธีีรภััทร นวลน้้อย
อนุุพัันธ์์โครโมน-2-คาร์์บอกซามิิโด-แอลคิิลเอมีีน ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�ง
อะเซติิลโคลีีนเอสเทอเรสและกรรมวิิธีีการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
17225

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
25. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
26. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุนิิสา ศิิริิพงศ์์วุุฒิิกร
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
1. อาจารย์์วรพงษ์์ อััศวเกศมณีี
2. รองศาสตราจารย์์สัันทััด วิิเชีียรโชติิ
3. นางสาวธิิมากรณ์์ ศรีีรััตนกุุล 
สููตรซอสแกงเขีียวหวานสเตอริิไลส์์และกรรมวิิธีีการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
16860
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วาณิิชย์์สุุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาววาริิธร สระขาว
เครื่่องมืือดึึงรั้้�งทางการเเพทย์์สำำ�หรัับช่่วยการผ่่าตััดมะเร็็งทวารหนััก
แบบเปิิดช่่องท้้อง
17118
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27. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปุุณณาณีี สััมภวะผล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ซอร์์เบท์์จากน้ำำ��เชื่่อมที่่�ผ่่านการแช่่อิ่่�มผลไม้้และกรรมวิิธีีผลิิตผลิิตภััณฑ์์
17117

28. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

รองศาสตราจารย์์เพริิศพิิชญ์์ คณาธารณา
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จงดีี บููรณชััย
2. รองศาสตราจารย์์ปณต ถาวรัังกููร
3. นางสาวชริินรััตน์์ ศิิริิธรรม
ตััวดููดซัับคอมโพสิิตของกราฟีีนออกไซด์์-พอลิิเอทิิลีีนไกลคอล
แบบสเตอร์์โฟมน้ำำ��ยางธรรมชาติิ
17242

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
29. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ศาสตราจารย์์ธีีระพล ศรีีชนะ
คณะเภสััชศาสตร์์
1. นายเจนวิิทย์์ เดชรัักษา
2. นางสาวกิิตติิยา ถิ่่�นพัันธ์์
3. รองศาสตราจารย์์วิิไลวรรณ โชติิเกีียรติิ
ผลิิตภััณฑ์์ไฮโดรเจนของพอลิิไวนิิลแอลกอฮอล์์ (พีีวีีเอ) และเกลืือโซเดีียม
ของวิิตามิินซีี
17119

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
30. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์เพริิศพิิชญ์์ คณาธารณา
2. รองศาสตราจารย์์ปณต ถาวรัังกููร
อุุปกรณ์์ตรวจสอบ
78003

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
31. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
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ศาสตราจารย์์วิิมล ตัันติิไชยากุุล
คณะเภสััชศาสตร์์
สููตรส่่วนผสมที่่�มีีส่่วนผสมของไซโลกลููแคนและเมทิิลเซลลููโลส
80791
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32. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

อาจารย์์มััทนา ฆัังคะมโณ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
1. นายรุ่่�งโรจน์์ เกาะคูู
2. รองศาสตราจารย์์จิิรััฐ มีีเสน
กรรมวิิธีีการผลิิตโครงร่่างรองรัับเซลล์์จากชีีววััสดุุพอลิิเมอร์์
โดยใช้้ฟองก๊๊าชขนาดเล็็กสำำ�หรัับวิิศวกรรมเนื้้�อเยื่่อกระดููก
17244

33. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปุุณณาณีี สััมภวะผล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
กรรมวิิธีีผลิิตผลิิตภััณฑ์์ไวน์์แอลกอฮอล์์ต่ำำ��
17398

34. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ศาสตราจารย์์วิิภาวีี นิิตยานัันทะ
สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
ส่่วนผสมที่่�ประกอบด้้วยกรดเอลลาจิิกที่่�มีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งการเพิ่่�มจำำ�นวน
ของไวรััส
81736

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
35. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
36. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

อาจารย์์อภิิชััย พลชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. นายศัักดิ์์�ชััยบดีี ปิ่่�นศรีีทอง
2. รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อดุุลย์์ เที่่�ยงจรรยา
ชุุดทดสอบความเข้้มข้้นของสารโปรเมทาซีีนในเครื่่องดื่่ม
17309
นางพจชนาถ พััทบุุรีี
ศููนย์์เครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์
นายอุุทััย ไทยเจริิญ
ชุุดสำำ�เร็็จรููปตรวจสอบการปนเปื้้�อนของสุุกรในอาหารและกรรมวิิธีีการผลิิต
ชุุดสำำ�เร็็จรููปดัังกล่่าว
17696
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37. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สิิทธิิโชค อนัันตเสรีี
คณะแพทยศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์วราห์์ ยืืนยงวิิวััฒน์์
2. รองศาสตราจารย์์เอกวิิภูู กาลกรณ์์สุุรปราณีี
หุ่่�นทางการแพทย์์ สำำ�หรัับจำำ�ลองการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน 
ทำำ�จากยางธรรมชาติิ
80444

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
38. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วงศ์์นิิรามััยกุุล
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
รองศาสตราจารย์์อารีีย์์ ชููดำำ�
ชุุดตรวจสอบหาปริิมาณเหล็็กละลายน้ำำ��แบบเเผ่่นฟิิล์์มบางจากพอลิิเมอร์์
ชีีวภาพและสารสกััดใบชาเขีียว
17699

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
39. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ศาสตราจารย์์รวีี เถีียรไพศาล
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
กรรมวิิธีีการเตรีียมสารสกััดโปรตีีนจากน้ำำ��เลี้้�ยงเชื่่อ Lactobacilus
rhamnosus และ Lactobacillus casei
17697

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
40. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

รองศาสตราจารย์์เสน่่ห์์ แก้้วนพรััตน์์
คณะเภสััชศาสตร์์
รองศาสตราจารย์์นััฏฐา แก้้วนพรััตน์์
วััสดุุปิิดแผลที่่�ได้้จากเซลลููโลสที่่�ผลิิตจากแบคทีีเรีียผสมสารชีีวภาพจาก
เชื้้�อแลกโตบาซิิลลััส แรมโนซััส จีีจีี เอทีีซีีซีี 53103 (Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103) และกรรมวิิธีีการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
17698

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
41. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กิิติิญา วงษ์์คำำ�จัันทร์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
สููตรการเตรีียมซาลโมเนลล่่าแบคเทอริิโอเฟจ (Salmonella bacterio
phage) ในรููปแบบเอนแคปซููเลทลัักษณะเป็็นผงแห้้งและกรรมวิิธีีการผลิิต
17436

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
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42. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์ศุุภศิิลป์์ มณีีรััตน์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ผลิิตภััณฑ์์กล้้าเชื้้�อผงแลคโตบาซิิลััส ฟููทซาอิิ (Lactobacillus Futsaii)
กาบาสููง
17550

43. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรีียานุุช บวรเรืืองโรจน์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์แสงอรุุณ อิิสระมาลััย
สููตรการเตรีียมผลิิตภััณฑ์์พุุดดิ้้�งโปรตีีนเสริิมพรีีไบโอติิก
17359

44. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วงศ์์นิิรามััยกุุล
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
รองศาสตราจารย์์อารีีย์์ ชููดำำ�
ชุุดตรวจสอบหาปริิมาณเหล็็กเฟอร์์ริิกแบบแผ่่นฟิิล์์มบางจากพอลิิเมอร์์
ชีีวภาพและสารสกััดใบฝรั่่�ง
17438

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
45. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์จิิรััฐ มีีเสน
คณะแพทยศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์สุุทธาทิิพย์์ กมลมาตยากุุล
2. นางสาวสุุภาพร แสงเกิิด
กรรมวิิธีีการดััดแปลงแผ่่นเมมเบรนไหมไฟโบรอิินด้้วยเจลาติิน
และผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากกรรมวิิธีีนี้้�
17437

46. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุชีีรา ธนนิิมิิตร
คณะวิิทยาศาสตร์์
กรรมวิิธีีการยัับยั้้�งเชื้้�อราบนงวงตาลโดยใช้้ซิิลเวอร์์นาโน
17551

47. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์สุุรศัักดิ์์� สัังขทััต ณ อยุุธยา
คณะแพทยศาสตร์์
นายวิิศลย์์ เหล่่าเจริิญสุุข
อุุปกรณ์์ถ่่างลิ้้�นสำำ�หรัับช่่วยผ่่าตััดพัังผืืดใต้้ลิ้้�นในทารก
17762
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48. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นาบิิล หะยีีมะแซ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นายสมคิิด ศรีีสุุวรรณ
อุุปกรณ์์นวดตััว
79488

49. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จารุุวรรณ มณีีศรีี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
กรรมวิิธีีผลิิตกล้้าเชื้้�อแบบผงสำำ�หรัับทำำ�ขนมถ้้วยฟูู
17597

50. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. อาจารย์์อาภรณ์์ นุ่่�มน่่วม
2. รองศาสตราจารย์์ปณต ถาวรัังกููร
3. รองศาสตราจารย์์เพริิศพิิชญ์์ คณาธารณา
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จงดีี บููรณชััย
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชิิตนนท์์ บููรณชััย
อุุปกรณ์์ตรวจวััดความชื้้�นในดิิน
17435

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
51. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นลิินีี โกวิิทวนาวงษ์์
คณะแพทยศาสตร์์
เตีียงป้้องกัันการเกิิดแผลกดทัับ
17827

52. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ศาสตราจารย์์รวีี เถีียรไพศาล
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
สููตรการเตรีียมจุุลิินทรีีย์์โพไบโอติิกผสม
17829

53. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

รองศาสตราจารย์์จุุไรทิิพย์์ หวัังสิินทวีีกุุล
คณะเภสััชศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิิวััติิ แก้้วประดัับ
ชุุดทดสอบแบบอิิมมููโนแอสเสย์์ สำำ�หรัับการตรวจสารแอคคาลอยด์์จาก
พืืชกระท่่อมและกรรมวิิธีีการผลิิต
17828

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
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54. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์สัันทััด วิิเชีียรโชติิ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุนิิสา ศิิริิพงศ์์วุุฒิิกร
2. อาจารย์์วรพงษ์์ อััศวเกศมณีี
สููตรการเตรีียมไข่่ตุ๋๋�นโซเดีียมต่ำำ��เสริิมใยอาหารและกรรมวิิธีีการผลิิต
17826

55. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เดชา เสริิมวิิทยวงศ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
กรรมวิิธีีการทำำ�บริิสุุทธิ์์�สารเบต้้ากลููแคนจากเห็็ด
17825

56. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

อาจารย์์มัักตาร์์ แวหะยีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ถัังนึ่่�งผลปาล์์มทั้้�งทะลายแบบให้้ความร้้อนจากไอน้ำำ��โดยตรง
17969

57. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์พฤทธิิกร สมิิตไมตรีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มอเตอร์์เพีียโซอิิเล็็กทริิกแบบเชิิงเส้้นโค้้ง
83207

58. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

อาจารย์์พััชริินทร์์ ภัักดีีฉนวน
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
สููตรเนื้้�อไก่่ปรุุงรสสำำ�หรัับทำำ�เบอร์์เกอร์์และกรรมวิิธีีการผลิิต
17917

59. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์ดนุุพล ตัันนโยภาส
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คอนกรีีตพรุุนที่่�มีีส่่วนผสมของหางแร่่ดิินขาว
17916

60. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ดรุุณีี ผ่่องสุุวรรณ
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. อาจารย์์เจษฎา โสภารััตน์์
2. นางสาวนุุชรีีย์์ ชมเชย
เม็็ดวััสดุุปลููกพืืชดิินเผาและกรรมวิิธีีการผลิิต
18099

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
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61. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์อารีีย์์ ชููดำำ�
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วงศ์์นิิรามััยกุุล
ชุุดทดสอบหาสารไนไตรท์์แบบก้้อนพอลิิเมอร์์
18073

62. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

อาจารย์์ลดาวััลย์์ สงทิิพย์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์์พรอุุษา จิิตพุุทธิิ
กระบวนการผลิิตโฟมละลายน้ำำ��ได้้ด้้วยกระบวนการตีีฟองร่่วมกัับ
การทำำ�แห้้งแบบแช่่เยืือกแข็็ง
18070

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
63. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
กรรมวิิธีีกำำ�จััดไขมัันในหนัังปลาก่่อนการสกััดเจลาติินหรืือคอลลาเจนไฮ
โดรไลเสต
18071

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
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64. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์สุุภิิญญา ติ๋๋�วตระกููล
คณะเภสััชศาสตร์์
สููตรตำำ�รัับครีีมต้้านการอัักเสบจากสารสกััดขมิ้้�นขาว
18092

65. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์มิิตรชััย จงเชี่่�ยวชำำ�นาญ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธเนศ เคารพาพงศ์์
วงจรมาตรวััดการสะท้้อนแบบวิิธีีผลต่่าง
84063

66. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

อาจารย์์มััทนา ฆัังคะมโณ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายรุ่่�งโรจน์์ เกาะคูู
อุุปกรณ์์ผลิิตฟองก๊๊าซสำำ�หรัับใช้้ในกระบวนการผลิิตโฟมยางธรรมชาติิ
18155
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67. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณฐิินีี โล่่ห์์พััฒนานนท์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
สููตรและกรรมวิิธีีการเตรีียมพอลิิเมอร์์ผสมสำำ�หรัับผลิิตวััสดุุฉนวนไฟฟ้้า
18243

68. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รองศาสตราจารย์์สนั่่�น ศุุภธีีรสกุุล
คณะเภสััชศาสตร์์
สููตรตำำ�รัับพิิมเสนน้ำำ��จากน้ำำ��มัันหอมระเหยของว่่านสาวหลง
และดอกสายหยุุด
18281

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
69. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

อาจารย์์มัักตาร์์ แวหะยีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
1. นายอภิิเชษฐ์์ เลขวิิริิยะกุุล
2. นายอามีีน อาลีีมััลบารีี
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชยุุต นัันทดุุสิิต
4. รองศาสตราจารย์์กำำ�พล ประทีีปชััยกููร
เครื่่องอบแบบถัังหมุุน
18462

70. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อโนมา ธิิติิธรรมวงศ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
รองศาสตราจารย์์เอกวิิภูู กาลกรณ์์สุุรปราณีี
กระเบื้้�องยางต่่างสััมผััสจากยางพาราสำำ�หรัับคนพิิการทางสายตา
18463

71. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รองศาสตราจารย์์ศุุภศิิลป์์ มณีีรััตน์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ผลิิตภััณฑ์์กล้้าเชื้้�อร่่วมแบบผงของแบคทีีเรีียแลคโตบาซิิลลััส เพนโทซััส
และแลคโตบาซิิลลััส แพลนทารััม
18657

อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
72. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�

รองศาสตราจารย์์อรมาศ สุุทธิินุ่่�น
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
รองศาสตราจารย์์สุุเมธ ไชยประพััทธ์์
กรรมวิิธีีการตรึึงราบนเส้้นใยปาล์์มน้ำำ��มััน
18660
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73. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

นางสาวจัันทร์์ฉาย แซ่่ตั้้�ง
คณะแพทยศาสตร์์
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วาณิิชย์์สุุวรรณ
2. รองศาสตราจารย์์เอกวิิภูู กาลกรณ์์สุุรปราณีี
3. นางสาววาริิธร สระขาว 
อุุปกรณ์์ยึึดสายระบาย
83482

ชื่่อผลงาน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�
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รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยที่่� เป็็ น corresponding author
ด้้ านวิิ ทยาศาสตร์์ สุุขภาพ และวิิ ทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
จากฐานข้้ อมูู ล Web of Science ที่่� มีีจำำ�นวนผลงานตีีพิิมพ์์สููงสุุ ด 5 อัั นดัับแรก

รางวััลนัั กวิิจััยที่่� เป็็น corresponding author
ด้้ านวิิทยาศาสตร์์ สุุ ขภาพ และวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
จากฐานข้้ อมูู ล Web of Science
ที่่� มีีจำำ�นวนผลงานตีีพิิ มพ์์ สููงสุุ ด 5 อัันดัั บแรก

1. รองศาสตราจารย์์เกื้้�ออนัันต์์ เตชะโต
หน่่วยงาน
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
จำำ�นวนบทความ
38 บทความ
2. ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
จำำ�นวนบทความ
36 บทความ
3. รองศาสตราจารย์์อนุุกร ภู่่�เรืืองรััตน์์
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
จำำ�นวนบทความ
21 บทความ
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มัักตาร์์ แวหะยีี
หน่่วยงาน
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
จำำ�นวนบทความ
17 บทความ
5. รองศาสตราจารย์์รณสรรพ์์ ชิินรััมย์์
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
จำำ�นวนบทความ
14 บทความ
6. รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
หน่่วยงาน
คณะวิิทยาศาสตร์์
จำำ�นวนบทความ
14 บทความ
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รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยที่่� เป็็ น corresponding author
ด้้ านมนุุ ษยศาสตร์์ และสัั งคมศาสตร์์ จากฐานข้้ อมูู ล Scopus
ที่่� มีีจำำ�นวนผลงานตีีพิิมพ์์สููงสุุ ด 5 อัั นดัับแรก

รางวััลนัั กวิิจััยที่่� เป็็น corresponding author
ด้้ านมนุุ ษยศาสตร์์และสัั งคมศาสตร์์
จากฐานข้้ อมูู ล Scopus
ที่่� มีีจำำ�นวนผลงานตีีพิิ มพ์์ สููงสุุ ด 5 อัันดัั บแรก

1. รองศาสตราจารย์์เกื้้�ออนัันต์์ เตชะโต
หน่่วยงาน
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
จำำ�นวนบทความ
20 บทความ
2. Mr.Kevin Fuchs
หน่่วยงาน
คณะการบริิการและการท่่องเที่่�ยว
จำำ�นวนบทความ
8 บทความ
3. ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
หน่่วยงาน
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
จำำ�นวนบทความ
5 บทความ
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จัันทกานต์์ ทวีีกุุล
หน่่วยงาน
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
จำำ�นวนบทความ
4 บทความ
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ยุุโสบ บุุญสุุข
หน่่วยงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
จำำ�นวนบทความ
3 บทความ
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รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยที่่� ได้้ รัับรางวัั ลระดัั บนานาชาติิ
ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลนัั กวิิจััยที่่� ได้้ รัับรางวััลระดัั บนานาชาติิ
ประจำำ�ปีี 2564

1. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รองศาสตราจารย์์กฤช สมนึึก
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
Effects of mixing technologies on continuous methyl ester
production: Comparison of using plug flow, static mixer, and
ultrasound clamp
Best Research Award, NESIN 2021 Awards
NESIN 2021 Awards (International Research Awards on New
Science Inventions) for the Contribution and Honorable
Achievement in Innovation Research, ScienceFather is a
trademark of Scifax company (Reg. No. 130116), Approved and
Registered by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Govt.
of India.

ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

2. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

รองศาสตราจารย์์กฤช สมนึึก
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
1. Mr.Ye Min Oo
2. นางสาวณิิชกานต์์ หมััดหมาน
3. นายเจริิญพร ถาวรประเสริิฐ
4. นายกฤษกร พงศ์์รัักธรรม
5. นายภานุุพงศ์์ เจืือละออง
Two-stage continuous production process of biodiesel using
rotor-stator hydrocavitation
Silver Medal Award
2021 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE)

ชื่่อผลงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
3. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
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ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วโรดม วีีระพัันธ์์
วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
PSU COIN
Merit Award
APICTA 2020-2021

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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4. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
Best Research Award(Immunology and Microbiology)-2021,
ScienceFather
Best Research Award(Immunology and Microbiology)-2021,
ScienceFather

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยที่่� ได้้ รัับรางวัั ลในระดัั บชาติิ
ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลนัั กวิิจััยที่่� ได้้ รัับรางวััลในระดัั บชาติิ
ประจำำ�ปีี 2564

1. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
2. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
3. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ชื่่อผลงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
4. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เทีียนทิิพย์์ ไกรพรม
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สิิทธิิศัักดิ์์� จัันทรััตน์์
2. นายอามีีเนาะห์์ ลาเต๊๊ะ
ผลของการใช้้อาหารข้้นระดัับต่่าง ๆ ร่่วมกัับหญ้้าเนเปีียร์์หมัักในอาหาร
แพะเพศเมีียหลัังหย่่านม
นำำ�เสนองานภาคโปสเตอร์์ระดัับดีีมาก
การประชุุมวิิชาการสััตวศาสตร์์แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 9
รองศาสตราจารย์์กฤช สมนึึก
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์ธนภร อำำ�นวยกิิจ
2. นางสาวณิิชกานต์์ หมััดหมาน
การผลิิตนาโนอิิมััลชัันบำำ�รุุงผิิวด้้วยเครื่่องไฮโดรโซนิิกคาวิิเทชััน
เหรีียญทอง และรางวััลการเขีียนข้้อเสนอโครงการนวััตกรรม
(ระดัับดีีมาก)
งานมหกรรมวิิจััยแห่่งชาติิ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
รองศาสตราจารย์์นิิธิินาถ แซ่่ตั้้�ง
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เอกวิิภูู กาลกรณ์์สุุรปราณีี
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วาณิิชย์์สุุวรรณ 
3. อาจารย์์อนัันท์์ ชกสุุริิวงค์์
หุ่่�นยางอััจฉริิยะสำำ�หรัับฝึึกนวดแผนไทย
รองชนะเลิิศอัันดัับ 2 ระดัับอาจารย์์และนัักวิิจััย (ด้้านปลายน้ำำ��)
ประกวดนวััตกรรมด้้านยางพารา ประจำำ�ปีี 2564
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วโรดม วีีระพัันธ์์
วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
ระบบเก็็งกำำ�ไรคริิปโตเคอเรนซี่่�
รองชนะเลิิศอัันดัับ 1
National Software Contest (NSC 2021)
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5. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วโรดม วีีระพัันธ์์
วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
PSU COIN
รองชนะเลิิศอัันดัับ 1
Thailand ICT Award (TICTA Award 2020)

6. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณััฐพงศ์์ ทองเทพ
วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
นายวรุุณ ซิิงห์์เกิิล
เมมมิิฟาย - โปรแกรมประยุุกต์์ปััญญาประดิิษฐ์์เพื่่อการวิิเคราะห์์
และประมวลผลภาษาไทยสำำ�หรัับทุุกคน
รางวััลชมเชย หมวดพิิเศษ โปรแกรมปััญญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence Application) การแข่่งขัันพััฒนาโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์แห่่งประเทศไทย ครั้้�งที่่� 23 (NSC 2021)
รอบชิิงชนะเลิิศ ระดัับประเทศ
การแข่่งขัันพััฒนาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์แห่่งประเทศไทย ครั้้�งที่่� 23
(National Software Contest: NSC 2021)

ได้้รัับรางวััล

ชื่่อการประชุุม
7. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เพ็็ชรััตน์์ สุุริิยะไชย
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คุุมหวาน: แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือเพื่่อการดููแลสุุขภาพของผู้้�ป่่วย
โรคเบาหวาน
รางวััลชมเชย
การแข่่งขัันพััฒนาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์แห่่งประเทศไทย ครั้้�งที่่� 23
(NSC 2021)

ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
8. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์เอกวิิภูู กาลกรณ์์สุุรปราณีี
2. อาจารย์์สุุภากิิจ เภาเสน 
3. นายศัักริินทร์์ เหล่่ทองคำำ� 
4. นางสาวสุุทธิิวรรณ วุ่่�นหนูู 
เบญญาแพช แผ่่นกาวยางติิดผิิวหนัังป้้องกัันแผลติิดเชื้้�อ
รางวััลชนะเลิิศอัันดัับที่่� 3
โครงการประกวดสิ่่�งประดิิษฐ์์และนวััตกรรม ด้้านยางพาราและไม้้ยางพารา
Smart Rubber products Champion

ชื่่อผลงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
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9. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ชื่่อผลงาน

ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
10. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ชื่่อผลงาน
ได้้รัับรางวััล

ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์เอกวิิภูู กาลกรณ์์สุุรปราณีี
2. รองศาสตราจารย์์นััฏฐา แก้้วนพรััตน์์
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นเรศ ซ่่วนยุุก
4. อาจารย์์สุุภากิิจ เภาเสน
5. นางสาวนุุสนา แหละหมััน
6. นายศัักริินทร์์ เหล่่ทองคำำ�
7. นางสาวสุุทธิิวรรณ วุ่่�นหนูู
8. นางสาวศิิวาพร บิิลหมััน
9. นายทรรษไนย แหวนเงิิน
10. นางสาวกฤติิมา ดำำ�จัันทร์์
11. นางสาวมารีีนะ ดาอููส
1. ซีีรััมกล้้วยนาโนทองคำำ�ลดเลืือนฝ้้า
2. ถุุงมืือยางซิิลเวอร์์นาโนจากสารสกััดใบยููคาลิิปตััส
3. สารสกััดใบกระทุุช่่วยเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย
ในปลานิิล
4. วััสดุุปิิดแผลชนิิดแผ่่นกาวว่่องไวต่่อการกดจากตำำ�รัับยาสมุุนไพรปููด
เบญกานีี
รางวััลการพััฒนาแนวคิิดเพื่่อสร้้างรููปแบบธุุรกิิจนวััตกรรม
(Ideation Incentive Program)
กองทุุนยุุวสตาร์์ทอััพ (Youth Startup Fund)
ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. อาจารย์์สุุภากิิจ เภาเสน 
2. รองศาสตราจารย์์นััฏฐา แก้้วนพรััตน์์
3. นางสาวศิิวาพร บิิลหมััน 
4. นายศัักริินทร์์ เหล่่ทองคำำ� 
5. นางสาวกฤติิมา ดำำ�จัันทร์์
6. นายทรรษไนย แหวนเงิิน 
7. นางสาวสุุทธิิวรรณ วุ่่�นหนูู 
(ลาโนเต้้) ผลิิตภััณฑ์์ซีีรััมกล้้วยนาโนทองคำำ�ทาฝ้้า
รางวััลทุุนสนัับสนุุนในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
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ชื่่อการประชุุม

100

โครงการส่่งเสริิมศัักยภาพผู้้�ประกอบการธุุรกิิจนวััตกรรมรายใหม่่
ระหว่่างกิิจการขนาดใหญ่่และมหาวิิทยาลััย (Business Brotherhood)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
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รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยที่่� ได้้ รัับรางวัั ลจากการนำำ�เสนอผลงานระดัั บนานาชาติิ
ประจำำ�ปีี 2564

รางวััลนัั กวิิจััยที่่� ได้้ รัับรางวััล
จากการนำำ �เสนอผลงานระดัั บนานาชาติิ
ประจำำ�ปีี 2564
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1. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
		
		
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
		

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชนกานต์์ ชััชวาลา
คณะแพทยศาสตร์์
Psychotropic drug prescription and psychosocial intervention in
university students during the crisis of suicide copycat in 2019:
A 6-month follow-up study
Young Presentation Award
19th International Congress of Pacific Rim College of
Psychiatrist

2. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
		
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
		

อาจารย์์ชิิดชนก โชคสุุชาติิ
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. นายวััชระ เจีียมสวััสดิ์์�
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สููรีีนา มะตาหยง
Blockchain-Based Data Transmission for Electronic Medical
Record on Data Management of Hospital Emergency Ward
Best Paper Award
The 13th International Conference on COMmunication Systems
and NETworkS (COMSNETS)

3. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
		
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
		

รองศาสตราจารย์์วราภรณ์์ คงสุุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์์
Predictors of Nurses’ Caring Practice for Critically Ill Patients in
Critical Technological Environments: A Cross-Sectional Survey
Poster Presentation Second Place
Nurses & Healthcare Practitioners: Compassion & Competency
in the Universal Technological Domain

4. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน
		
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

รองศาสตราจารย์์การุุณ ทองประจุุแก้้ว
คณะวิิทยาศาสตร์์
Optimal feeding frequency for bigfin reef squid
(Sepioteuthis lessoniana)
Best Oral Presentation Award
The 1 International Conference on Sustainable Agriculture
and Aquaculture
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
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รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยที่่� ได้้ รัับรางวัั ลจากการนำำ�เสนอผลงานระดัั บชาติิ
ประจำำ�ปีี 2564

รางวััลนัั กวิิจััยที่่� ได้้ รัับรางวััล
จากการนำำ �เสนอผลงานระดัั บชาติิ
ประจำำ�ปีี 2564

1. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ได้้รัับรางวััล

นายชำำ�นาญ อิินทสโร
สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
รางวััลการนำำ�เสนอผลงานวิิจััยระดัับ ดีีมาก
(ภาคบรรยาย S5 คณิิตศาสตร์์และคอมพิิวเตอร์์)
การประชุุมวิิชาการระดัับชาติิมหาวิิทยาลััยทัักษิิณ ครั้้�งที่่� 31
ประจำำ�ปีี 2564 วิิจััยและนวััตกรรมสัังคมยุุคหลัังโควิิด-19

ชื่่อการประชุุม
2. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กรฎา มาตยากร
คณะศิิลปศาสตร์์
นำำ�เสนอวิิจััยภาคบรรยาย ระดัับดีี
การประชุุมวิิชาการระดัับชาติิมหาวิิทยาลััยทัักษิิณ ครั้้�งที่่� 31
ประจำำ�ปีี 2564

3. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

รองศาสตราจารย์์ประภาพร บุุญมีี
คณะเภสััชศาสตร์์
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณััฐธิิดา ภััคพยััต
2. อาจารย์์ธีีรภััทร นวลน้้อย
บทความดีีเด่่น
การประชุุมสััมมนาวิิชาการระดัับชาติิ การบริิหาร การจััดการ การศึึกษา
และสหวิิทยาการศึึกษา ครั้้�งที่่� 3 ปีี 2564 (NCAME 2021)

ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม
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4. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

อาจารย์์เมธิิณีี อยู่่�เจริิญ
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
รางวััลชนะเลิิศ
โครงการค่่ายนิิเวศวิิทยาทางทะเล ครั้้�งที่่� 28 รููปแบบอนนไลน์์

5. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศรััณยา พีีระเกีียรติิขจร
คณะวิิทยาศาสตร์์
การนำำ�เสนอผลงานภาคบรรยาย ระดัับดีีเยี่่�ยม
การประชุุมวิิชาการการอนุุรัักษ์์และการใช้้ประโยชน์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพในวิิถีีปกติิใหม่่: อนุุกรมวิิธานและซิิสเทมาติิคส์์ในประเทศไทย
2021 (TST New Normal 2021)

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2

6. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วนััฐฌพงษ์์ คงแก้้ว
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายศิิวศิิษย์์ วิิทยศิิลป์์
บทความดีีเด่่น
การประชุุมวิิชาการการวิิจััยดำำ�เนิินงานแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564

7. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธีีรศัักดิ์์� จิินดาบถ
คณะวิิทยาการจััดการ
ผลงานวิิจััย/สร้้างสรรค์์ ดีีเด่่น
การประชุุมวิิชาการการวิิจััยดำำ�เนิินงานแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564

8. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

อาจารย์์ชิิดชนก โชคสุุชาติิ
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. นายสรวิิศ ขำำ�แนวนาค
2. นายณััฐวุุฒิิ ทองพิิมพ์์
3. นางสาวสิิริิมา กัังแฮ
รางวััลชมเชยโปรแกรมวิิทยาการข้้อมููล (Data Science Application)
หััวข้้อพิิเศษ การแข่่งขัันพััฒนาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์แห่่งประเทศไทย
ครั้้�งที่่� 23 (The 23rd National Software Contest: NSC 2021)
การประกวดผลงานวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรมแห่่งชาติิ
ครั้้�งที่่� 1 The 1st National Science Technology and Innovation Fair
(NSTIF 2021)โปรแกรมวิิทยาการข้้อมููล (Data Science Application)
หััวข้้อพิิเศษ การแข่่งขัันพััฒนาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์แห่่งประเทศไทย
ครั้้�งที่่� 23 lt National Software Contest: NSC 2021)

ได้้รัับรางวััล

ชื่่อการประชุุม

9. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

รองศาสตราจารย์์การุุณ ทองประจุุแก้้ว
คณะวิิทยาศาสตร์์
รางวััลการนำำ�เสนอผลงานวิิจััยแบบบรรยายระดัับดีี
การประชุุมวิิชาการระดัับชาติิมหาวิิทยาลััยทัักษิิณ ครั้้�งที่่� 31

10. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ได้้รัับรางวััล

รองศาสตราจารย์์อัังคณา เธีียรมนตรีี
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
รางวััลการประกวดผลงานวิิจััยระดัับชาติิ รองชนะเลิิศ 2021
DAT-Oral Science Research Award
การประชุุมวิิชาการครั้้�งที่่� 112 ของทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ
ในโครงการ DAT-Oral Science Research Award

ชื่่อการประชุุม

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2
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11. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

อาจารย์์ธนวรรณ สร้้อยมาลา
คณะสััตวแพทยศาสตร์์
อาจารย์์พีีรวิิชญ์์ สะอาดตา
The award for popular vote
The 9th PSU Education Conference 2021=

12. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

รองศาสตราจารย์์อนุุรัักษ์์ สัันป่่าเป้้า
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
รางวััลจากการนำำ�เสนอระดัับดีีเด่่น
รางวััลในการนำำ�เสนอผลงานระดัับชาติิ ในการประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ
มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ ครั้้�งที่่� 31 ประจำำ�ปีี 2564

13. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ได้้รัับรางวััล
ชื่่อการประชุุม

รองศาสตราจารย์์อนุุรัักษ์์ สัันป่่าเป้้า
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นางสาวสุุชาวดีี เขีียวเล่่ง
รางวััลจากการนำำ�เสนอระดัับดีีมาก
รางวััลในการนำำ�เสนอผลงานระดัับชาติิ ในการประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ
มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ ครั้้�งที่่� 31 ประจำำ�ปีี 2564

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2

งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2

รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยที่่� ค้้นพบสิ่่� งใหม่่
หรืื อสิ่่� งมีีชีีวิิ ตใหม่่ ของโลก (Novel Finding) ประจำำ�ปีี 2564

รางวััลนัั กวิิจััยที่่� ค้้นพบสิ่่� งใหม่่
หรืือสิ่่� งมีีชีีวิิตใหม่่ ของโลก (Novel Finding)
ประจำำ�ปีี 2564
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1. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ยุุทธนา เพ็็งแจ่่ม
คณะเทคนิิคการแพทย์์
Downregulation of miR-21 gene expression by CRE-Ter to
modulate osteoclastogenesis: De Novo mechanism

2. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วิิสุุทธิ์์� สิิทธิิฉายา
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
มอด Melanesicus tishechkini และ Melanesicus nukuruanus
มอดแอมโบรเซีียสกุุลและชนิิดใหม่่ของโลก

3. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วิิสุุทธิ์์� สิิทธิิฉายา
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
มอดแอมโบรเซีียสกุุล Microperus Wood, 1980 4 ชนิิดใหม่่ของโลก
จากประเทศไทย

4. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

อาจารย์์เอกนริินทร์์ รอดเจริิญ
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
Two new species of the marine isopod genus Cirolana Leach,
1818 (Crustacea: Isopoda: Cirolanidae) from the coast of the
western Gulf of Thailand

5. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

อาจารย์์เอกนริินทร์์ รอดเจริิญ
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
A new species of Metacirolana Kussakin, 1979
(Crustacea: Isopoda: Cirolanidae) from the coral reefs of Viti
Livu, Fiji, with a revised diagnosis to the genus

6. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โสภาค จัันทฤทธิ์์�
คณะวิิทยาศาสตร์์
นางสาวคทลีียา สุุระคำำ�แหง
A New Species Of The Genus Carebara Westwood, 1840
(Hymenoptera: Formicidae: Myrmecinae) Inhabits A Cave
In Thailand

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2

7. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โสภาค จัันทฤทธิ์์�
คณะวิิทยาศาสตร์์
Three new species of cave Troglopedetes
(Collembola, Paronellidae, Troglopedetinae) from Thailand,
with a key to the Thai species

8. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โสภาค จัันทฤทธิ์์�
คณะวิิทยาศาสตร์์
Two new species of the millipede genus Glyphiulus Gervais,
1847 (Diplopoda, Spirostreptida, Cambalopsidae) from caves
in northern Thailand

9. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โสภาค จัันทฤทธิ์์�
คณะวิิทยาศาสตร์์
A New Species of the Genus Eucorydia (Blattodea: Corydiidae)
from Chiang Mai in Northern Thailand

10. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โสภาค จัันทฤทธิ์์�
คณะวิิทยาศาสตร์์
นางสาวอารีีรัักษ์์ นิิลสาย
Four new species of troglomorphic Coecobrya Yosii,1956
(Collembola, Entomobryidae) from Thailand based on
morphological and molecular evidence, with an updated key
of Thai troglomorphic species

11. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

รองศาสตราจารย์์อนุุรัักษ์์ สัันป่่าเป้้า
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
Morphological and molecular identification of Neopestalotiopsis
clavispora causing flower blight on Anthurium andraeanum
in Thailand

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยที่่� ได้้ รัับเชิิ ญเป็็ น Keynote Speaker
ในการประชุุ มวิิ ชาการระดัั บนานาชาติิ ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลนัั กวิิจััยที่่� ได้้ รัับเชิิญเป็็น Keynote Speaker
ในการประชุุ มวิิชาการระดัั บนานาชาติิ ประจำำ�ปีี 2564

1. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์กฤช สมนึึก
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
International E-Conference on Biofuels and Bioenergy

2. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์วราภรณ์์ คงสุุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์์
The 3rd Andalas International Nursing Conference AINic 2021

3. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์แหลมทอง ชื่่นชม
คณะวิิทยาศาสตร์์
งานประชุุมสััมมนาวิิชาการ Webinar Series 4 (online via Zoom)

4. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พลชาติิ โชติิการ
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
International Postgraduate Conference on Science and Marine
Environment 2021

5. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

อาจารย์์พิิชััย แก้้วบุุตร
วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
2021 China-ASEAN Tourism Vocational Education High-Quality
Development Forum

6. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์วราภรณ์์ คงสุุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์์
The 3rd Andalas International Nursing Conference (AINiC) 2021,
“Technology in Nursing Education and Practice Current
Challenges and Innovations” Online, October 13-14,2021.

7. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์สัันทััด วิิเชีียรโชติิ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
International Conference on Food Technology, Nutrition, and
Sustainable Agriculture (ICFTNSA 2021)

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2

111

112

8. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
The 2nd International Conference on Fisheries and Marine

9. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
The 4th International Symposium on Marine and Fisheries
Research (ISMFR)

10. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
The 10th International and National Seminar of Fisheries and
Marine Science “The Opportunity and Future Challenges in
Fisheries, Marine and Environmental Sciences in New Normal
Era”

11. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
Blue Foods and Nutrition Health International Forum

12. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มููหััมมััดรอฟลีี แวหะมะ
คณะวิิทยาการอิิสลาม
International Conference On Business Management (E-icbm)
2021

13. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

อาจารย์์อิิทธิิพล จีีระพัันธ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
International Symposium of Micro-Nano Scale Sensors and
Measurement Technologies 2021 (ISMSMT 2021)

14. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อััสมััน แตอาลีี
วิิทยาลััยอิิสลามศึึกษา
The 5th International Seminar on Halalan Thayyiban Product
and Service (SAPPHAT V) 2021

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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15. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อััสมััน แตอาลีี
วิิทยาลััยอิิสลามศึึกษา
The 2nd International Conference on Halal Development
(ICHaD 2021)

16. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

อาจารย์์รุุชดีี ตาเห
วิิทยาลััยอิิสลามศึึกษา
International Conference on language, Education, Humanities
and Social sciences (i-LEdHS2021)

17. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

อาจารย์์รุุชดีี ตาเห
วิิทยาลััยอิิสลามศึึกษา
Experiences and Aspirations of Institutions of Higher Learning
in Teaching Arabic to Non-Native Speaking Students.

18. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์ภาคภููมิิ พาณิิชยููปการนัันท์์
คณะเภสััชศาสตร์์
ATAL-FDP of AICTE 2021 (On-line mode)

19. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์อิิบรอฮีีม ณรงค์์รัักษาเขต
คณะวิิทยาการอิิสลาม
International Webinar at Facalty of Teacher Traning and
Education on the agenda HARLAH

20. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์อิิบรอฮีีม ณรงค์์รัักษาเขต
คณะวิิทยาการอิิสลาม
International Conference on Syariah & Law (ICONSYAL 2021)

21. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์อิิบรอฮีีม ณรงค์์รัักษาเขต
คณะวิิทยาการอิิสลาม
International Conference On Islam In Malay World

22. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์อิิบรอฮีีม ณรงค์์รัักษาเขต
คณะวิิทยาการอิิสลาม
International Conference on Emerging Issues In Islamic
Studies (ICONS 2021)

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 2

113

114

23. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์อิิบรอฮีีม ณรงค์์รัักษาเขต
คณะวิิทยาการอิิสลาม
International Webinar Series 2021

24. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่องานประชุุม

รองศาสตราจารย์์อิิบรอฮีีม ณรงค์์รัักษาเขต
คณะวิิทยาการอิิสลาม
International Webinar : Challenges and Opporttunities of
Islamic Education in the Global World

งานคุุ ณค่่ าสงขลานคริินทร์์
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
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รางวััล

นัั กวิิจััยและนวััตกรรม
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
รางวัั ลนัั กวิิ จััยที่่� ผลงานวิิ จััย
นำำ�ไปใช้้ ประโยชน์์ ในเชิิ งพาณิิ ชย์์/นโยบาย/ชุุ มชน
ประจำำ�ปีี 2564

2 0 2 2

รางวััลนัั กวิิจััยที่่� ผลงานวิิจััย
นำำ �ไปใช้้ประโยชน์์ ในเชิิงพาณิิ ชย์์/นโยบาย/ชุุ มชน
ประจำำ�ปีี 2564

1. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

อาจารย์์เมธิิณีี อยู่่�เจริิญ
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุธิินีี สิินุุธก
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พลชาติิ โชติิการ
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มนััสวััณฏ์์ แสงศัักดา-ภััทรธำำ�รง
ตััวชี้้�วััดความเครีียดทางสรีีวิิทยาของปะการััง

ชื่่อผลงาน
2. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
คณะรััฐศาสตร์์
1. อาจารย์์สมััชชา นิิลปััทม์์
2. นายอิิมรอน ซาเหาะ
รููปแบบและการปรัับตััวของการสื่่อสารจากกลุ่่�มเยาวชนชายแดนใต้้
ในชุุมชนเชิิงกายภาพและชุุมชนออนไลน์์ภายใต้้ภาวะการระบาดของโรค
โควิิด-19

ชื่่อผลงาน

3. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

นายอิิมรอน ซาเหาะ
สถาบัันสัันติิศึึกษา
อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
พลวััตความเคลื่่อนไหวของนัักการเมืืองมลายููมุุสลิิมท่่ามกลางความรุุนแรง
ในพื้้�นที่่�ชายแดนใต้้

4. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
คณะรััฐศาสตร์์
1. อาจารย์์ฮาฟีีส สาและ
2. นายอิิมรอน ซาเหาะ
การประเมิินกลไกการรัับฟัังเสีียงสะท้้อนของทางราชการจากมุุมมอง
ของประชาชน

ชื่่อผลงาน
5. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน
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อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
คณะรััฐศาสตร์์
นายอิิมรอน ซาเหาะ
พื้้�นที่่�ทางการเมืืองแบบเป็็นทางการของผู้้�หญิิงมลายููมุุสลิิมชายแดนใต้้ :
บทบาท โอกาส และข้้อท้้าทาย
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6. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม
ชื่่อผลงาน

นายอิิมรอน ซาเหาะ
สถาบัันสัันติิศึึกษา
อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
การแปรเปลี่่�ยนจากการใช้้ความรุุนแรงสู่่�การใช้้แนวทางทางการเมืือง
ของกลุ่่�มผู้้�เห็็นต่่างในพื้้�นที่่�ชายแดนใต้้

7. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
ชื่่อผลงาน

อาจารย์์มููฮำำ�หมััดสููใฮมีี ยานยา
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
การพััฒนาแอปพลิิเคชัันเพื่่อติิดตามและระบุุตำำ�แหน่่งเพื่่อการช่่วยเหลืือ
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 ในกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยตามหลัักการอิิสลาม

8. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน
นัักวิิจััยร่่วม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อีีสมาแอ กาเต๊๊ะ
คณะวิิทยาการอิิสลาม
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นุุมา หะยีีมะแซ
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ไพซอล ดาโอ๊๊ะ
การนำำ�มาใช้้อิิสลามสายกลางกัับสัังคมพหุุวััฒนธรรม
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้

ชื่่อผลงาน
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งานคุุ ณค่่ า

สงขลานคริินทร์์
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รางวััล

นัั กศึึ กษาดีี เด่่ น
มหาวิิทยาลัั ยสงขลานคริินทร์์
ประจำำ�ปีีการศึึ กษา 2564

2 0 2 2

รางวััลนัั กวิิจััยที่่� ผลงานวิิจััย
นำำ �ไปใช้้ประโยชน์์ ในเชิิงพาณิิ ชย์์/นโยบาย/ชุุ มชน
ประจำำ�ปีี 2564

1. นายอาริิฟ หลัังยาหน่่าย
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
2. นายประกาศกิิจ อนัันต์์เลิิศสกุุล
วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตหาดใหญ่่
3. นายณรงค์์ศัักดิ์์� สัังข์์ทอง
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตาสาหกรรม วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
4. นายเตชิิษฎ์์ ฉวีีวงศ์์
วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์ วิิทยาเขตภููเก็็ต
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