
 

  ม.อ.ปัตตานี   ขอเชิญร่วมโครงการ การพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร   ในโครงการการพัฒนาบุคลากรผ่าน
นวัตกรรม : PSU Innovation Challenge   ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 ส านักงาน
วิทยาเขตปัตตานี   มีการน าเสนอแบบ Oral Presentation  จ านวน 23 ผลงาน    และการน าเสนอแบบ Poster   จ านวน 
7 ผลงาน รวม 30  ผลงาน   ประกอบด้วย    

การน าเสนอแบบ Oral Presentation    ได้แก่  
          - การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล  ผู้น าเสนอ นางปนิดา ด ารงสุสกุล  คณะศึกษาศาสตร์ 
 - จากศรัทธา...สู่ความยั่งยืนของชุมชน   ผู้น าเสนอ  นายสุชัญญ์ พฤกษวัลต์ และนางนิชาภา  พฤกษวัลต์   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
           - New Normal ยุค Covid-19" สู่การประชุมวิชาการระดับชาติ และนิทรรศการสร้างสรรค์นานาชาติ  ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2563 ผ่านระบบ Online     ผู้น าเสนอ  นางสาวนวรัตน์ ธรรมทัศน์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
           - อาสาสมัครสิงห์น้ าเงิน: การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ด้วยLean    ผู้น าเสนอ  
นางสาวนัทธมน  ราชเสน  คณะรัฐศาสตร์    
           -  บริการวิชาการแก่ชุมนุมและสังคมในสภาวการณ์โควิด-19 ด้วยรูปแบบการท างาน Work From Home   
ผู้น าเสนอ นางนิชาภา พฤกษวัลต์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
            - ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานส านักวิทยบริการ (TOR for OAR)   ผู้น าเสนอ  นางสาวจอมใจ เพชรกล้า  
และนายชารีฟ  ลามาก  ส านักวิทยบริการ 
           - การพัฒนางานเพ่ือระดับงาน เรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินรายได้
มหาวิทยาลัยงบบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา    ผู้น าเสนอ  นายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ  กองพัฒนา
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 
          - ยืมหนังสือออนไลน์ ง่ายๆ ไม่ต้องเข้าห้องสมุด    ผู้น าเสนอ  นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม   นางณัฐยาน์  ถิ่นพันธุ์   
และนางสาวศลิษา เลี่ยมสุวรรณ ส านักวิทยบริการ 
          - ออกแบบลวดลายแม่พิมพ์ผ้าลีมาบาติก    ผู้น าเสนอ  นายวิษณุ เลิศบุรุษ  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  
          - A Revolutionary Research Awarding System  ผู้น าเสนอ   นายสันติ เสน็หมาน   และนางสาวมนัสชนก 
ธรรมรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          -  ระบบบริหารกิจกรรม ม.อ.วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ผู้น าเสนอ  นายยะยา เปาะลอ   
นายยะยา เปาะลอ  และนายอัมราณ  หะยีแวนาแวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     



           
         - EDU Time Attendance system   ผู้น าเสนอ นายบุรินทร์ สหะวิริยะ นายพิภัตน์ เผ่าจินดา และนายศิวะศวัส  
ศวัสร์กุลกร   คณะศึกษาศาสตร์  
          - ระบบช่วยด าเนินการเทียบโอนรายวิชา    ผู้น าเสนอ  นายทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ  คณะวิทยาการสื่อสาร 
          -  ระบบจัดการสอบออนไลน์ Online Exam Management System คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี   
ผู้น าเสนอ นายอับดุลปาตัส ยูโซะ  และนางวันยามีละห์ แก้วกับทอง   คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี 
         -  ระบบการจัดการเซิร์ฟเวอร์อัจฉริยะด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่พาย   ผู้น าเสนอ นายสาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง   
และ  ดร.แวฮาซัน  แวหะมะ   คณะศึกษาศาสตร์ 
        -   ไฟกระพริบ วิบวับ ลดความเสี่ยง   ผู้น าเสนอ ว่าที่ร้อยตรี นูรุดดีน มูลทรัพย์   นายด าริห์ แก้ววิจิตร   นายกาสมี 
สาแม  และนายศรายุทธ คงเจริญ  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี 
        -   ระบบบริหารจัดการข้อมูลครภัณฑ์แบบครบวงจร  ผู้น าเสนอ นางยุพดี อุดมพงษ์  คณะวิทยาการสื่อสาร 
        -   Huso Ask For A Gift เว็บเบิกของที่ระลึกแบบใหม่ ใช้งานง่าย แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีคนขอ   ผู้น าเสนอ 
นางสาววนัชพร รัตนจินดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        -   ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย  ผู้น าเสนอ นายบูคอรีย์  
แก้วกับทอง  คณะศึกษาศาสตร์   
         -   แอลกอฮอล์ล้างมือสูตรคณะวทท. ม.อ. ปัตตานี   ผู้น าเสนอ  นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี  นางสุกัลยา เหม
มณี   นางสาวปภัชญา กรธัชฐลิ้ม   และนางสาวฟารีดะห์ เจะอาลี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        -   HUSO bye senior online   ผู้น าเสนอ นางสาวพิกุล แซ่เจน  และนายธนาพงศ์ ไชยรีย์   คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
        -  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารเพ่ือการจัดการคลังบริจาค กรณีศึกษา: คลังบริจาคเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-
19 โดยศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี   ผู้น าเสนอ  นางสาววิชุตา  แก้วนพรัตน์  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขต
ปัตตานี 
        -  Rolling Camera     ผู้น าเสนอ  นายมูไฮมิน สุหลง  นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ   และนายอายีซัน เจะอีแต   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
        การน าเสนอแบบ Poster  ได้แก่ 
        -  ระบบแสงยูวีฆ่าเชื้อโรคในห้องบริการลูกค้า   ผู้น าเสนอ  นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี   นางสุกัลยา  เหมมณี   
นายนิฮาฟีซี บินแวดอเลาะ   นายมะรอเซ็ง สือมา   นางสาวปภัชญา กรธัชฐลิ้ม   และนางสาวฟารีดะห์  เจะอาลี    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       - การประยุกต์รูปแบบ ICT ส่งข้อความแจ้งเตือนด้วยเทคนิค Line notify API ในสถานการณ์ covid-19   ผู้น าเสนอ  
นางสาวสาวิตรี วงษ์นุ่น   นางสาวลักขณา  ฉุ้นทิ้ง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      - PSU-TPSF Supporting System  ผู้น าเสนอ  นางศิริพร ทองนวลจันทร์    นางณัฐพร อิ่มอุไร  และนางสาวจงรักษ์ 
ศรีจันทร์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       



 
       - ระบบติดตามการน าเสนอข่าวสาร   ผู้น าเสนอ  นายประทีป เอื้อนมงคล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       - HUSO Car Alert ระบบแจ้งเตือนการจองยานพาหนะ    ผู้น าเสนอ  นายอัฐฐวัต เรืองรัตน์รุ่ง  และนายวิญญู  
โอชโร   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       -  HUSU อยู่ Hi บาย    ผู้น าเสนอ  นายธนาพงศ์ ไชยรีย์  และนางสาวพิกุล แซ่เจน  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
      - ห้องน้ ามีชีวิต   ผู้น าเสนอ  นางสาวชีพ บางพงศ์  นางดัชนี ทองช่วย   นางเกศณีย์ แซ่ซี่  และนางสาวกาลัญญุตา  
อีแมดอสะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge   ระหว่าง
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี  
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