ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ม.อ. และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นฯ ปี 2563
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น เป็นประจาทุกปี เพื่อ
ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา
2562 ในวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น
อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจาปี 2563 ดังนี้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ คณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริ น ทร์ เป็น จิ ต แพทย์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ
ในหน้าที่การงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัย
โลกให้เป็นหนึ่งในคณะที่ทางานเรื่องกลุ่ม โรคจิต ในด้านผลงานทางวิชาการ ศาสตราจารย์
นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ มีผลงานทั้งที่เป็นงานวิจัย และตารามากกว่า 150 ผลงาน เคย
ดารงตาแหน่งนายกสมาคมจิตแพทย์ของอาเซียน ประธานสมาพันธ์ของสมาคมจิตแพทย์ใน
ทวีปเอเชีย ได้รับรางวัล “คนดีศรีสงขลา” ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุ ดมรัตน์ เป็นผู้
บุกเบิกและนักพัฒนาจนทาให้จิตเวชศาสตร์ได้มีอนุสาขาใหม่ 2 สาขา คือ จิตเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ และจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์
ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิต ย์ อิ นทรสิ ทธิ์ สั งกัดสาขาวิ ช าคณิ ตศาสตร์และ
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ก ารน าแนวคิ ด การจั ด
การศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome based education : OBE) โดยเปลี่ยน
การจัดการเรียนการสอนจากห้องเรียนที่มีการบรรยายเป็นหลัก ไปเป็นห้องเรียนของ
การเรียนรู้ไปพร้อม ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีบทบาทเชิงรุก และอาจารย์ทาหน้าที่เป็น
โค้ชให้คาแนะนา จัดการเรียนการสอนแบบ active learning มีการนารายวิชาทางด้าน
คณิตศาสตร์มาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ดูง่ายขึ้น ผลงานเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนแบบ 1 2 3” ได้รับรางวัลด้านการเรียน การสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ระดับดี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภ ศิ ล ป์ มณี รั ต น์ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
อาจารย์ตัวอย่างดีเ ด่นด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิล ป์ มณีรัตน์ ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลนักวิจัยที่มีจานวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 2 อันดับ
แรก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภ
ศิ ล ป์ มณี รั ต น์ ได้ รั บ รางวั ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ดี เ ด่ น หลายครั้ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ร อ ง
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิล ป์ มณีรัตน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2562 และได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักวิจัย
และพัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน
ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทัน ตแพทยศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่า ง
ดีเด่นด้านบริการวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของจุลินทรีย์
และเชื้อก่อโรคสาเหตุสาคัญของการเกิดโรคในช่องปาก ในการสร้างผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นาไปสู่ การให้บริการทางวิชาการที่ตอบ
โจทย์ระดับประเทศที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของสังคมไทย จนได้รับรางวัลชนะเลิ ศ
นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม ในปี 2559 จัดโดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ใน
เรื่องการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุ ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล
เป็นผู้อานวยการของสถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด มามากกว่า 10 ปี และได้นาความเชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอด และพัฒนากิจกรรมรูปแบบการเรียนการสอน ให้น่าสนใจและนาความรู้ที่ทันสมัยมาสอดแทรกในเนื้อหา อย่าง
ต่อเนื่อง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ จะอั บ ดุ ล เลาะ เจ๊ ะ สอเหาะ คณะศิ ล ปกรรม ศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ มีผลงานโดดเด่นทางด้าน
การสร้างสรรค์ศิลปะที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ได้หยิบยกเรื่องราว
ความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นถิ่นมลายูของจังหวัดชายแดนภาคใต้
มาเป็นแรงบันดาลใจและการกาหนดกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ส่งผลให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสื่อ
สาคัญในการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีงาม
ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สาธารณชนภายนอกได้รับรู้ทั่วกัน และส่งเสริม
ให้เยาวชนในท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่เวทีการเผยแพร่และการประกวด

ผลงานศิลปะระดับสากล
ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่าง
ดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา
ดร.กรกช วิ จิตรสงวน เจ็ดวรรณะ สนับสนุนให้ นัก ศึกษาบริห าร
จัดการและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาเอง เป็น
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจจากนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า รั บ ค าปรึ ก ษาทั้ ง ในด้ า น
วิชาการและเรื่องส่วนตัว ให้คาปรึกษาด้วยความเป็นกันเองทาให้นักศึกษา
มีความคุ้นเคย และให้ความไว้วางใจกล้าเข้ามาขอคาปรึกษาเรื่องต่า งๆ อีก
ทั้งเป็นผู้มีความละเอียดอ่อนในการสังเกตพฤติกรรมและสภาวะทางอารมณ์
ของนักศึกษาซึ่งนาไปสู่การให้คาปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่
นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที ได้รับรางวัลอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา
คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560-2562
รองศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ว ราห์ ยื น ยงวิ วั ฒ น์ คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น
รองศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ว ราห์ ยื น ยงวิ วั ฒ น์ เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ
ในด้านการทาวิจัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์สิ่งต่างๆ
เพื่อนามาศึกษาเป็นงานวิจัยได้อย่างสม่าเสมอ รวมถึงช่วยสนับสนุนและเป็นที่
ปรึกษาแพทย์คนอื่น ๆ ในการทาวิจัย ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ นายแพทย์
วราห์ ยื น ยงวิ วั ฒ น์ มี โ ครงการวิ จั ย ที่ ด าเนิ น งานอยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไปแล้วทั้งสิ้น 25 ผลงาน เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อขอรับ
การประเมิ น มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
(PSU-TPSF) เนื่องจากเป็นอาจารย์คนแรกในสาขาวิชาที่ผ่านการประเมิน
PSU-TPSF และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและ
ข้อสะโพกเทียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงษ์คาจันทร์ โอราน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงษ์คาจันทร์ โอราน เป็นมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร โดยได้นาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็น
การตรวจสอบและติดตามจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค
ในกระบวนการผลิ ต อาหารทะเลแปรรู ป พร้ อ มบริ โ ภค ท าให้ โ รงงาน

อุตสาหกรรมสามารถติดตามการปนเปื้อนในสายการผลิตและสามารถหาแนวทางการป้องกันได้อย่างทันท่วงที และพัฒนา
วิธีการตรวจสอบเชื้อ แบบรวดเร็ ว ตอบโจทย์ อุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุต สาหกรรมหลั กของประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับใน
วงวิชาการวิจัยสาขาวิชาจุลชีววิทยาอาหารและความปลอดภัย ทั้งได้รับรางวัลนักวิ จัยที่มีจานวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด ๒๐
อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิ ม ศั ก ดิ์ พิ กุ ล ศรี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจาปี 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิ ม ศั ก ดิ์ พิ กุ ล ศรี ได้ จั ดท าหนั ง สื อ ต ารา
หลายเรื่อง มีความทันสมัยและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนาไปใช้ในการ
เรียนการสอนในสถาบันต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีผ ลงานวิจัยที่บ่งบอกถึง
ความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรม
ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขงและเอเชี ย ได้ รั บ คั ด เลื อ กจากที่ ป ระชุ ม ประธาน
สภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท) ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขา
ศิล ปกรรมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2561 เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ได้รับรางวัลดีเด่น จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ.2556 ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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