
 
 
           ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่นและผลงานดีเด่น  
           ประจ าปี 2564 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
ดีเด่น บุคลากรดีเด่นและผลงานดีเด่น ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
มหาวิทยาลัย และประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องเหมาะสม  ดังนี้ 
  อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 
  ด้านการเรียนการสอน  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  แซ่ตั้ง  คณะวิทยาศาสตร์ 
  ด้านการวิจัย ได้แก่ 

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้แก่  รองศาสตราจารย์  
ดร.วรากร ลิ่มบุตร  คณะวิทยาศาสตร์ 

- สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์   ได้ แก่  รองศาสตราจารย์  ดร .ประณีต  ส่ ง วัฒนา   
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ด้านการบริการวิชาการ  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ แสงทอง  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ด้านกิจการนักศึกษา  ได้แก่  อาจารย์ต่วนยามีลา อัลอิดรุส  คณะศึกษาศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564   ได้แก่ 
- รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.อรุณี เดชาพันธุ์กุล  คณะแพทยศาสตร์ 
บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564 

  กลุ่มที่ 1  สายวิชาการ 
- ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ได้แก่ ศาสตราจารย์ พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล 

ต าแหน่งศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 
- ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งอาจารย์  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู ต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  กลุ่มที่ 2  สายสนับสนุน   

- ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับ
ช านาญการ ต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช านาญงานพิเศษ ได้แก่ นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน  ได้แก่ นางสาวอรชร  ลั่นเต้ง ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ส านักงานวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 



  กลุ่มที่ 3  ต าแหน่งลูกจ้างประจ า  
 นายองอาจ บุญล้วน  ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 

  กลุ่มที่ 4  พนักงานเงินรายได้ 
- ต าแหน่งต่ ากว่าปริญญาตรี  ได้แก่  นายสิรดนัย สุหลง  ต าแหน่งคนงานห้องทดลอง คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
- ต าแหน่งปริญญาตรีขึ้นไป  ได้แก่ นางสาวเสาวรส สุวรรณโณ  ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์ 
ผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564 
- สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ ผลงานชื่อ คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนัง

ปลา  โดยศาสตราจารย์ ดร.สทุธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- สาขาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่  ผลงานชื่อโครงการไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์

แผนไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศริน มณีนูน คณะการแพทย์แผนไทย  
, ผลงานชื่อโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ 
กรณีศึกษากระบวนการแสดงโขนสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  โดย ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว และอาจารย์
เสาวนีย์ บางโรย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

- สาขาการบริการวิชาการ  ได้แก่ ผลงานชื่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันการติดเชื้อและ
การดูแลจิตใจส าหรับพนักงานของโรงแรมเพ่ือรับมือสถานการณ์ COVID 19 โดย ดร.วรศิรา โสรัจจ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์  , ผลงานชื่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัล
ในอนาคต  โดยส านักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา คณะศึกษาศาสตร์ 

- สาขาการแต่งต ารา  ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับการคัดเลือก 
- สาขาการแต่งหนังสือ  ได้แก่  ผลงานชื่อดิสแทรกชันออกติโอแจนเนสิสของกระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้า : ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ใช้ทางคลินิก  โดยศาสตราจารย์ นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

- สาขาสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  ได้แก่ ผลงานชื่อการพัฒนาผลงานสร้างตามแนวคิด  “จังหวะ
การซ้ าของรูปทรงเส้นสี”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล คงทอง คณะศึกษาศาสตร์ 

 
  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น จะได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เงินรางวัล 20,000 บาท และเข็มกลัดทองค าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย พร้อมประกาศ 
เกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ 
  อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดี เด่น   จะได้ เข้ารับพระราชทานโล่ เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณใน 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ 
  บุคลากรดีเด่น  จะได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท และเข็มกลัดทองค าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ในงานวันสงขลานครินทร์  และเข้ารับโล่เกียรติยศในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันที่ 13 มีนาคม 2565 
  ผลงานดีเด่น  เจ้าของผลงานจะได้เข้ารับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท  และการประกาศ
เกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์. 


