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          สํานักวทิยบริการ ได้รับ 10 รางวลั
สํานักงานวทิยาเขตป�ตตานี ได้รับ 9 รางวลั
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ 7
รางวลั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ 2 รางวลั คณะ
วทิยาการอิสลาม และสํานักส่งเสริมและ
บริการวชิาการได้รับหน่วยงานละ 1 รางวลั
จากจํานวน 32 ผลงาน ที�เข้าร่วมประกวดใน
โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวตักรรม :
PSU Innovation Challenge 2021  เมื�อ
วนัที� 12-13 มกราคม 2565 
          อาจารย์นุรซารฮิ์ดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ�ายทรพัยากรบุคคลและพัฒนา
องค์กร วทิยาเขตป�ตตานี แจ้งวา่ 
 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที�จะ

คณะหน่วยงานใน
วิทยาเขตป�ตตานีส่ง 32

ผลงานนวัตกรรมเข้า
ประกวดในโครงการ
พัฒนาบุคลากรผ่าน

นวัตกรรม : PSU
INNOVATION

CHALLENGE 2021
โดยสํานักวิทยบริการ

คว้ารางวัลสูงสุด
 



บ้านสําหรับวันพัก
ผ่อนช่วงฤดูร้อน
อันสวยงามเหล่านี�
ไม่ได้อยู่ในสภาพ
ยอดเยี�ยมแค่เดือน
ในฤดูร้อนเท่านั�น
แต่จะเป�นเช่นนี�
ตลอดทั�งป�
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พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื�อง   เพื�อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา และรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงจําเป�นจะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน บุคลากร 
มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานที�รับผิดชอบ
โดยมุ่งหวงัให้บุคลากรได้มีการคิดวเิคราะห์
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานที�ส่งผล
ให้การขับเคลื�อนภารกิจขององค์กรเป�นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ วทิยาเขตป�ตตานี จึงได้
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวตักรรม :
PSU Innovation Challenge 2021 ครั�งที� 4
ขึ�น เมื�อวนัที� 12-13 มกราคม 2565 สําหรับ
ป�นี�มีบุคลากรจากคณะและส่วนงานส่งผลงาน
นําเสนอ จํานวน 32 ผลงาน แต่เนื�องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
19วทิยาเขตป�ตตานี   จึงปรับรูปแบบการนํา
เสนอเป�นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook
Page : Prince of Songkla University,
Pattani Campus โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์อิ�มจิต เลิศพงษ์สมบัติ 

รองอธิการบดีวทิยาเขตป�ตตานี เป�นประธานใน
พิธีเป�ด
        ผลการประกวดกลุ่มบุคลากรสาย
สนับสนุนวชิาการ กลุ่มข้าราชการ/พนักงาน
มหาวทิยาลัย/พนักงานเงินรายได้/พนักงาน
จ้างเหมาบรกิารที�ปฏิบัติหน้าที�เหมือน
ข้าราชการ 
        อันดับ 1 ยอดเยี�ยม  เงินรางวลั 9,000
บาท จากผลงานระบบทุนการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSO
scholarship) โดยนายธนาพงศ์ ไชยรีย์ และ
นางสาวพิกุล แซ่เจน, อันดับ 2 ดีเด่น เงิน
รางวลั 6,000 บาท การจัดกิจกรรมบริจาค
โลหิตภายใต้โครงการ 55 แสนซีซี 55ป� ม.อ.
นายสันติ เส็นหมาน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, อันดับ 3 ดีมาก เงินรางวลั
4,000 บาท ระบบฐานข้อมูลผลงานทาง
วชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์ วทิยาเขตป�ตตานี นางศิริพร
ทองนวลจันทร์ นางสาวสาวติรี วงษ์นุ่น 
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นางสาวภัทรา สหะวริิยะ , รางวัลชมเชย 1500 บาท ระบบพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการ
(HRM) สํานักวทิยบริการ  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวจอมใจ เพชรกล้า นายชารีฟ 
ลามาก, รางวัลชมเชย 1500 บาท การพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานบริหาร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย Google Applications เพื�อสนับสนุนการทํางาน
อย่างมืออาชีพ นายสันติ เส็นหมาน , รางวัลชมเชย 1500 บาท เครื�องกําจัดเชื�อ COVID-19 ด้วย
แสง UVC แบบอัตโนมัติของสํานักวิทยบริการ นายสมบัติ นพจนสุภาพ , รางวลัชมเชย 1500
บาท ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางเดียวของสํานักวิทยบริการ (OAR One
Search) นางกมลทิพย์ หลงหา และนายชารีฟ ลามาก
      รางวัลช่างฝ�น 1 วเิคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้บริการด้วย
Microsoft Power BI นายคมกริช รุมดอน สํานักวิทยบริการ , รางวัลช่างฝ�น 2  OAR VR ระบบ
นําชมเสมือนจริงของสํานักวทิยบริการเพื�อการให้บริการในยุคโควิด 19 นางสาวขวัญเนตร 
ปุญญถาวร นายอนันต์ คาเรง , รางวัลช่างฝ�น 3  ระบบบริหารจัดการบัญชีใช้งานโปรแกรม
ZOOM (ZOOM ACCOUNT) เพื�อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ในสถานการณ์
ป�จจุบัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายมูไฮมิน สุหลง นางสาวสาวิตรี วงษ์นุ่น และ
นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ�ง , รางวัลช่างฝ�น 4  OAR Green Office Virtual Exhibition: ระบบ
นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื�อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ
นางสาวขวญัเนตร ปญุญถาวร นายอนันต์ คาเรง และนางสาวจอมใจ เพชรกล้า , รางวลัช่างฝ�น 5
“เพียงคุณคลิ�ก ทุกสิ�งก็ง่ายขึ�น” ระบบการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาเงินกู้
กยศ./ กรอ. นายอิสมาแอ เดร์ กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานวทิยาเขตป�ตตานี , รางวลัช่างฝ�น 6
“Sign จากใจเรา...เพื�อคุณ” นางสาวปภัชญา กรธัชฐลิ�ม นางสาวฟารีดะห์ เจะอาลีและนายพิสิฐ์พงษ์
หมื�นประเสริฐดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รางวัลช่างฝ�น 7  สื�อการเรียนการสอน กับดัก
แมลงวนัทองอย่างง่ายจากขวดนํ�าพลาสติก นายชาญวิทย์ เบญจมะ นายธวัช รัตนพันธ์ นายแขม
ล่องนภา และนายไมล์ แซ่อ๋อง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รางวัลช่างฝ�น 8 เพียงแค่คลิ�ก 
ก็ยืมได้ นางสาวนูรไอนี หมาดหมีน นายอานนท์ เหมือนกู้ คณะวทิยาการอิสลาม ,
                   รางวัลช่างฝ�น 9 ระบบคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ “JFK Shop Click”
นางกุลวดีสาระพร นายชารีฟ ลามาก นางสาวนุสรา โต๊ะเซะ สํานักวิทยบริการ , รางวลัช่างฝ�น 10
ระบบบริหารการจัดประชุมวชิาการแบบ One Stop Service นายรีซูวัน แวหะมะ ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล สํานักงานวทิยาเขตป�ตตานี , รางวัลช่างฝ�น 11 เปลี�ยนตารางปฏิบัติงานอันยุ่งเหยิง ให้เป�น
ระบบ ด้วย JFK Schedule System นายชารีฟ ลามาก นางณัฐธยาน์ ถิ�นพันธ์ุ สํานักวิทยบริการ ,
รางวัลช่างฝ�น 12  ระบบการเข้าถึงวารสารออนไลน์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี� JFK
Journals: Online Shelf นางสาวนุสรา โต๊ะเซะ นางสาวชารีฟ ลามาก สํานักวิทยบริการ,
                  รางวลัช่างฝ�น 13  เครื�องฆ่าเชื�อสู่ชุมชน เพื�อประโยชน์ของเพื�อนมนุษย์เป�นกิจที�หนึ�ง 
นายอายีซัน เจะอีแต นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ และนายมูไฮมิน สุหลงคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ , รางวลัช่างฝ�น 14  แบบฟอร์มบริหารจัดการโครงการ Before-During-After 
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(B-D-A) นางดานีน ยูโซะ กองบริหารวชิาการและวจัิยวทิยาเขตป�ตตานี สํานักงานวทิยาเขต
ป�ตตานี , รางวลัช่างฝ�น 15 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการทะเบียนนักศึกษา (SIS-PN)
จาก Windows App สู่ Web App นางกรนิภา โพธิ�รักษา นายโซฟ� ระเด่นอาหมัด นายอนันต์
สาแม นางสาวไฮนง วานิซอ นางสาวนาป�สะ บิง นายสริกีร์  เอียดตรง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
วทิยาเขตป�ตตานี สํานักงานวทิยาเขตป�ตตานี , รางวลัช่างฝ�น 16  PSUPN Stop Covid ด้วย
VCOV-19 Dashboard นางสาวจารีต้า สมุหเสนีโต นางสาวนาป�สะ บิง นางกรนิภา โพธิ�รักษา
นางสาวไฮนง วานิซอ และนายสริกีร์ เอียดตรง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วทิยาเขตป�ตตานี
สํานักงานวทิยาเขตป�ตตานี  และรางวลัช่างฝ�น 17 สาธิตด้านการจัดการธุรกิจและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (chana way) นายณรงค์ฤทธิ� บุตรมาตา นายณรงค์ฤทธิ� เมืองมุสิก และนางติ�ว 
ภูมิพัตน์ สํานักส่งเสริมและบริการวชิาการ
           ผลการประกวดกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ  กลุ่มลูกจ้างประจํา  พนักงานเงิน
รายได้ พนักงานจ้างเหมาบรกิาร ที�ปฏิบัติหน้าที�เหมือนลูกจ้างประจํา
           อันดับ 1 ยอดเยี�ยม รางวลั 9,000 บาท ระบบสนับสนุนการบริหารงานอาคารฯ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSO building management support system)
นายวญิ�ู โอชโร นายอัฐฐวตั เรืองรัตน์รุ่ง นายกิตติศักดิ� ชูดแดง นายวชัรากรณ์ ตีบทอง 
นายสุไลมาน มะเด็ง นางสาวรอป�เซาะห์ บาเละ นางสาวศรีวภิา ประชุมทอง นางสาวกาลัญ�ุตา
อีแมดอสะ นางสาววลิาวลัย์ กามะ , อันดับ 2 ดีเด่น รางวลั 6,000 บาท อุปกรณ์ช่วยเคลื�อนย้าย
รถจักรยานยนต์พลังงานฅน วา่ที�ร้อยตรี นูรุดดีน มูลทรัพย์ นายสาอะ หวงัเกษม นายเจะมะ 
สาและนิง นายกาสมี สาแม นายศรายุทธ คงเจริญ นายมูฮัมหมัด แวหามะ นายธเนศ พงค์ธนา
ภา นายวรุิฬ บุญพิพัฒน์  กองกายภาพและสิ�งแวดล้อม สํานักงานวทิยาเขตป�ตตานี, อันดับ 3
ดีมาก รางวลั 4,000 บาท เครื�องบดแก้วกระจก นายขันติ จันทวงค์ กองกายภาพและสิ�ง
แวดล้อม สํานักงานวทิยาเขตป�ตตานี , รางวลัชมเชย 1,500 บาท “สื�อจัดการข้อมูลอาคาร
สถานที� อาคาร 5 และ อาคาร 15 สู่การปฏิบัติที�เป�นเลิศ” นายอับดุลฮาเลม มาลา คณะศึกษา
ศาสตร์, รางวลัชมเชย 1,500 บาท เครื�องแยกขุยมะพร้าว นายขันติ จันทวงค์ กองกายภาพและ
สิ�งแวดล้อม สํานักงานวทิยาเขตป�ตตานี , รางวลัชมเชย 1500 บาท ขอยืมหนังสือออนไลน์
โดยจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ นางแน่งน้อย ดวงสุริยา  นางสาวอรอนงค์ พึงจิตต์ สํานักวทิย
บริการ , รางวลัชมเชย 1500 บาท “อาคาร 5 ปลอดขยะ จัดการสู่ความเป�นเลิศ” นายอับดุล
ฮาเลม มาลา  นางเครือวลัย์ บุญแสง นายอุสมาน ตาผา คณะศึกษาศาสตร์ , รางวัลช่างฝ�น 1
เสาคํ�ายันต้นไม้ นายขันติ จันทวงค์ กองกายภาพและสิ�งแวดล้อม สํานักงานวทิยาเขตป�ตตานี.

                                              


