รายนามผู้ได้รับพระราชทาน
รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รางวัลพระธาตุพนมทองค�ำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ   สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สชุ าติ  พหลภาคย์
รางวัลพระธาตุพนมทองค�ำ

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์  สิรินฺธโร)

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์
ดร.อัมพร  พินะสา

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ต�ำแหน่งวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ต�ำแหน่งประเภททั่วไป  
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

นางสาวนุชจรี  วุฒิสุพงษ์

รางวัลศรีกาลพฤกษ์ ส�ำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

นายปวีร์  พัฒนาวิศิษฏ์
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ เข้ารับราชการต�ำแหน่งอาจารย์ประจ�ำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๒ เป็นผูม้ คี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีท่ งั้ ในฐานะแพทย์
และอาจารย์แพทย์ โดยได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
รับเงินเดือนขั้นสูงสุด ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ จนถึงเกษียณอายุราชการ เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ
โดยอุทิศตนสร้างคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๑ ปี   
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ เป็นผู้พากเพียรและมีความบากบั่นตั้งใจให้คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเติบโตและก้าวหน้า โดยเป็นผู้มีส่วนผลักดันให้เกิดรายวิชาจิตเวชศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษา
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการก่อตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ และสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น เป็นผู้ริเริ่มน�ำวิธีการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ มาใช้
ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ การบ�ำบัดโดยอาศัยการประเมินทางชีวภาพ การบ�ำบัดโดยใช้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นสมอง (TMS) เป็นต้น ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มให้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของแพทย์จากต่างประเทศ เป็นเสาหลักส�ำคัญในการยกระดับหลักสูตร
สาขาจิตเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นทีป่ ระจักษ์และเป็นทีย่ อมรับในแวดวงจิตเวชศาสตร์ไทยทัง้ ในระดับชาติ
และระดับสากล
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ ยังเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จากรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมดี ประเภทประชาชนทั่วไป จากการประกวด
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ดา้ นสุขภาพ อาจารย์ตวั อย่างด้านคลินกิ จากสมาคมศิษย์เก่า และรางวัลจิตแพทย์ดเี ด่นสาขาการวิจยั
จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์
เป็นผูท้ ไี่ ม่หยุดนิง่ ในการพัฒนาตนและพัฒนาคนด้วยการต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรูจ้ นก่อให้เกิดเป็นสาธารณประโยชน์
สูงสุดในการรับใช้สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ด้ ว ยคุ ณู ป การข้ า งต้ น กอปรกั บ เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามสามารถความช� ำ นาญพิ เ ศษในวิ ช าที่ ส อน
ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นสมควรยกย่องให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ ได้รับพระราชทานรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
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สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค�ำ
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิรยิ งั ค์ สิรนิ ธฺ โร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร และประธานกรรมการ
บริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา เกิดเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๔ ณ สถานีรถไฟปากเพรียว
จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันด�ำรงสมณฐานันดรศักดิ์ที่สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
สมเด็จพระญาณวชิโรดม พุทธาคมวิศษิ ฐ์ จิตตานุภาพ พัฒนดิลก สาธกธรรมวิจติ ร วิเทศศาสนกิจไพศาล วิปสั สนาญาณธุราทร
ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระญาณวชิโรดม เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัย ท่านได้ศึกษา
วิชากรรมฐานมาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี ในระยะแรกหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ศิษย์หลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต เป็นผู้อบรมสั่งสอน
ต่อมาท่านได้ศกึ ษาธรรมะและอุปฏั ฐากใกล้ชดิ พระครูวนิ ยั ธร หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ฝา่ ยวิปสั สนากรรมฐาน
ตลอดระยะเวลาของการบรรพชาและอุ ป สมบทท่ า นได้ ศึ ก ษาข้ อ ธรรมและวั ต รปฏิ บั ติ ต ่ า ง ๆ จากพระอาจารย์
ด้วยความเพียรภาวนาอย่างยิ่งยวด ท�ำให้ประจักษ์แจ้งในคุณวิเศษของสมาธิ รวมทั้งเข้าใจหลักการและการปฏิบัติ
พระกรรมฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาอย่างลึกซึ้ง อันน�ำไปสู่แนวทางที่ใช้สอนศิษย์ ทั้งพระภิกษุ สามเณร และฆราวาส
จนถึงในปัจจุบัน  
สมเด็จพระญาณวชิโรดม มีปณิธานอันแน่วแน่มาตั้งแต่ยังเยาว์วัยว่าจะอุทิศตนเองเพื่อพระพุทธศาสนา
ท่านได้แสดงให้เห็นว่าสมาธินเี้ ป็นสิง่ ประเสริฐโดยแท้ การท�ำสมาธิเหมาะกับคนทุกหมูช่ น ทุกเพศ ทุกวัย ผูป้ ฏิบตั สิ มั มาสมาธิ
ย่อมเกิดพลังจิต สติ และปัญญา น�ำพาไปสู่ความสุขสงบทั้งแก่ตนเอง สังคม และความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไป
การท�ำสมาธิจึงควรท�ำให้เกิดขึ้นในชนทุกหมู่เหล่า ท่านจึงมุ่งเผยแผ่วิชาสมาธินี้ให้แพร่หลาย ด้วยการเปิดสอนวิชาสมาธิ
ในนามสถาบันพลังจิตตานุภาพ
สมเด็จพระญาณวชิโรดม ได้เขียนหนังสือชื่อมุตโตทัย อันเป็นหนังสือที่จดบันทึกค�ำสอนของหลวงปู่มั่น
เขียนหนังสือประวัตพิ ระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ รวมทัง้ ต�ำราวิชาสมาธิหลายเล่ม โดยเริม่ จากหนังสือชือ่ หลักสูตรครูสมาธิ
ที่กล่าวถึงหลักการปฏิบัติสมาธินับตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูงตามล�ำดับ นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรสมาธิ
ที่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ หลักสูตรครูสมาธิ วิทันตสาสมาธิ ครูสมาธิชั้นสูง
อุตมสาสมาธิ ญาณสาสมาธิ สมาธิเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน และสมาธิเพือ่ พัฒนาชีวติ เป็นต้น กล่าวได้วา่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่เห็นความส�ำคัญของการท�ำสมาธิ โดยเป็นที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๗๘
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนสมาธิแก่บคุ ลากรและบุคคลทัว่ ไป รวมทัง้ น�ำวิชาสมาธิเพือ่ พัฒนา
ชีวิตของสถาบันพลังจิตตานุภาพมาเป็นวิชาเลือกให้แก่นักศึกษาอีกด้วย ปัจจุบันสถาบันพลังจิตตานุภาพมีสาขา
ทัว่ ประเทศไทยแล้วกว่า ๒๐๓ สาขา และขยายไปต่างประเทศถึง ๙ สาขา ทัง้ ในประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่วิชาสมาธิแล้ว สมเด็จพระญาณวชิโรดม ยังได้ด�ำเนินงานที่ยังประโยชน์แก่สังคม
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อีกนานัปการ อาทิ การจัดตัง้ โครงการประทีปเด็กไทย ทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ สร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้พฒ
ั นาทัง้ ด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดตั้งโครงการสมาธิเพื่อพัฒนาเด็กไทย ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการท�ำสมาธิ
แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศไทย การก่อตั้ง สถาบันออกแบบชนาพัฒน์ เพื่อให้เป็นสถาบันนานาชาติ
ด้านการออกแบบและเพื่อพัฒนานักออกแบบชาวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น
จากผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งการน�ำวิชาสมาธิไปเผยแผ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอันเป็นหนทางน�ำไปสู่
การสร้างสันติสุขของโลก รวมทั้งการท�ำงานด้านสาธารณประโยชน์ที่มีคุณูปการต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึ ง มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ เ ห็ น สมควรยกย่ อ งให้ ถ วายรางวั ล พระธาตุ พ นมทองค� ำ ประจ� ำ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๓
แด่ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
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ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุน่ ที่ ๑๙ เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทีม่ นี โยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยสูย่ คุ ๔.๐ โดยมุง่ เน้น “ตลาดและนวัตกรรม
น�ำอุตสาหกรรมไทย ผลิตได้ ขายได้ อยู่ด้วยกันได้” เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยการน�ำผลงานวิจัยหรือกระบวนทัศน์ใหม่มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สนองตอบ
ต่อความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มต่าง ๆ
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในฐานะผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น และเป็นก�ำลังใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมทั้งกลุ่มเกษตรและ
อาหารแปรรูป กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มซอฟต์แวร์และดิจิทัล ซึ่งเป็น
สาขาอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควบคู่
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน การเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมและโครงการสาธิตการผลิต
แบบลีนออโตเมชัน่ เพือ่ ใช้ฝกึ อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ การสร้างความร่วมมือกับประเทศญีป่ นุ่
ภายใต้โครงการ Connected Industries โดยน�ำร่องกิจกรรม “3-Stage Rocket Approach” เพื่อผลักดัน SMEs
สู่ ๔.๐ ตลอดจนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรมในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ไทยให้ มี
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ และก่อตั้งกองทุนของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จึ ง มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ เ ห็ น ควรยกย่ อ งให้ นายกอบชั ย สั ง สิ ท ธิ ส วั ส ดิ์ ได้ รั บ พระราชทาน
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
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ดร.อัมพร พินะสา

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
ดร.อัมพร พินะสา เป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
วินิจฉัย สั่งการ และก�ำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจในด้านการบริหารราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในด้านการบริหารงานบุคคลส�ำหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบข้อมูล จัดท�ำแผนก�ำลังคน
ส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แต่ละหน่วยงาน
ดร.อัมพร พินะสา เป็นคณะกรรมการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตามแนวพระราชด�ำริ ประจ�ำส่วนกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา วางแผนการน�ำยุทธศาสตร์และนโยบายการด�ำเนินงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทานเพือ่ สร้างแกนน�ำให้กบั ประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ สร้างจิตส�ำนึก สร้างระเบียบวินยั
ตามพระบรมราโชบาย และให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยน�ำความรูไ้ ปขยายผล ต่อยอด และปฏิบตั งิ าน
เป็นวิทยากรจิตอาสาให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน
เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส�ำคัญ
ดร.อั ม พร พิ น ะสา เป็น ผู้พัฒนากฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล การสอบแข่งขัน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในด้านทักษะดิจิทัล และการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตามมาตรฐานต�ำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
ด้ ว ยคุ ณู ป การข้ า งต้ น กอปรกั บ ความรู ้ ค วามสามารถอั น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ว งการด้ า นการศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จึ ง มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ เ ห็ น ควรยกย่ อ งให้ ดร.อั ม พร พิ น ะสา ได้ รั บ พระราชทานรางวั ล
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
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ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับพระราชทาน รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรต�ำแหน่งวิชาการ
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ เป็นผู้ที่มี
ความตั้งใจและทุ่มเท เป็นผู้มีความประพฤติดีประกอบด้วยการปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด�ำรงตนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมตลอดอาชีพราชการเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓๓ ปี  
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ร ศั ก ดิ์ วงศ์ รั ต นชี วิ น ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกจากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เริ่มเข้าปฏิบัติงานครั้งแรกในต�ำแหน่งอาจารย์ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๓๐ และด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทั้งความรู้ความสามารถทางด้านการสอนและ
การวิจัยทางด้าน Immunology อย่างลุ่มลึกจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นกรรมการบริหาร
ใน The Federation of Immunological Societies of Asia-Oceania (FIMSA) หลายสมัย เป็นผูท้ ฝี่ กึ ฝนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องดังเห็นได้จากผลงานตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยโรค เมลิออยโดสิส
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาวิจัยและให้ความรู้ในการป้องกัน ตรวจวินิจฉัยและศึกษากลไกในการ
เกิดโรค เพื่อน�ำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นก�ำลังส�ำคัญให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ให้แ ก่ โรงพยาบาลหลั ก ในทุ ก ภู มิภ าค ช่ ว ยเหลื อ องค์ ก ารสวนสั ต ว์
แห่งประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อในสัตว์และการระบาดในดิน จนได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
โดยเป็นผู้แทนประเทศไทยใน World Melioidosis Committee จนถึงปัจจุบัน
ด้านการบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน อุทิศแรงกายแรงใจท�ำงานบริหารด้วยความทุ่มเท
และมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในทุกระดับ สามารถริเริ่มงานและผลักดันการศึกษาเพื่อรองรับยุคดิจิทัล ท�ำให้มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเป็นที่บุกเบิกในประเทศที่ท�ำเล่มวิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ และริเริ่มการเรียนแบบ lifelong learning
และ credit bank เพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู วัย ทัง้ นีย้ งั ได้รบั ความไว้วางใจให้ทำ� งานส�ำคัญ อาทิ ประธานคณะท�ำงานขับเคลือ่ น
University ranking เป็นประธานคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ เป็นต้น
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ เป็นทีร่ กั ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูบ้ ริหารในทุกระดับ ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนตามครรลองคลองธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบจากศักยภาพทางวิชาการอันเป็นทีย่ อมรับ
การบริหารงานในเชิงรุกด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีธรรมาภิบาลมาโดยตลอด อันน�ำมาซึ่งชื่อเสียง
และคุณปู การต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศเป็นอย่างสูงมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ ได้รบั พระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรต�ำแหน่ง
วิชาการ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป       
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ค�ำประกาศเกียรติคุณ
นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับพระราชทาน รางวัลศรีมอดินแดง
บุคลากรต�ำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
นางสาวนุ ช จรี วุ ฒิ สุ พ งษ์ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาการพยาบาลผู ้ ใ หญ่ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ วั น ที่ ๗ ธั น วาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๐
โดยปฏิบตั งิ านพยาบาลประจ�ำการ ดูแลผูป้ ว่ ยสูตนิ รีเวชกรรม งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์ เป็นพยาบาลวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญ เอาใจใส่ต่องาน เสียสละทุ่มเท
ในการดูแลผู้ป่วย ตั้งใจ และมุ่งมั่นต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เป็นผู้พยายามเรียนรู้งาน ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร
ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เป็นแบบอย่าง
ที่ดี ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างของความกตัญญูให้กับบุคลากรงานบริการพยาบาล
ด้านผลงาน มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประสานความร่วมมือกับบุคลากรได้ทุกระดับ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับงาน สามารถปฏิบตั งิ านให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ วางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มทุนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
เป็นต้นแบบของงานบริหารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จนได้รบั การไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของงานบริการพยาบาล อีกทั้งยังมีความความสามารถในการสานต่อการท�ำงานการจัดระบบ
การดูแลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน
การรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับการรับรองคุณภาพเฉพาะโรคจากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จนเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส�ำคัญในเครือข่ายภายในและภายนอก
โรงพยาบาล ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
จากความตั้งใจ อดทน เสียสละ และมีวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ทั้งการเป็นพยาบาลที่มีความรู้
ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของพยาบาลและความสามารถในการท�ำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ก่อเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ป่วยและองค์กร จนมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่น่าชื่นชม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
นางสาวนุชจรี วุฒสิ พุ งษ์ ได้รบั พระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรต�ำแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
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ค�ำประกาศเกียรติคุณ
นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์
ผู้ได้รับรางวัล ศรีกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
นายปวีร์ พัฒนาวิศษิ ฏ์ เป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม  ๓.๐๗  ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
และเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้หมั่นเพียรฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ มีความเป็นเลิศทั้งด้านการบริหารจัดการ
จิตอาสา ศิลปวัฒนธรรมไทย และด้านอื่น ๆ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ เริ่มต้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ เป็นประธาน
กิจกรรมค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอครั้งที่ ๑๙ (KKU Medcamp 2016) โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นประธานกิจกรรมแรกพบสหพันธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (SMST First date 2017) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นหัวหน้าร่วม
ฝ่ายสันทนาการของกิจกรรมส�ำหรับนักศึกษาแพทย์น้องใหม่จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้นักศึกษาแพทย์
ชัน้ ปีที่ ๑ จากทัว่ ประเทศได้สานสัมพันธ์และรับทราบข้อมูลขององค์กรสหพันธ์นสิ ติ นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)
และสมาพันธ์นสิ ติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations)
นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย (สนทท.) คือ การเป็นทีมงานหลักในการจัดค่ายม่วงเขียวเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแพทย์
และนักศึกษาทันตแพทย์
ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นทีมงานหลักในการจัดงานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์สัญจร ครั้งที่ ๕ (5th SMST
Open house on tour) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับหน้าที่เป็นหัวหน้างานฝ่ายซุ้มแนะน�ำ
คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยเป็นทีมงานหลักในการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีสามคณะ (MDDTRx music festival 2018) ร่วมกับ
คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากนัน้ ยังเป็นประธานเขต ในค่ายอาสาออกชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชน (Community medicine) ประกอบไปด้วย ๖ คณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ณ บ้านโคกงาม อ�ำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ท�ำกิจกรรมร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
แห่ ง ประเทศไทย (สพท.) ทั้งร่ว มแลกเปลี่ยนเรื่องการบริ ห ารในกิ จ กรรมสั มมนาแลกเปลี่ ย นสโมสร จากสโมสร
คณะแพทยศาสตร์ทวั่ ประเทศ ร่วมกับสหพันธ์นสิ ติ นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (SMST SAMO EXCHANGE 2019)
และเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลีย่ นระหว่างสโมสรคณะแพทยศาสตร์ใน ๓ ภูมภิ าค ครัง้ ที่ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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จากประสบการณ์ในการท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ จึงได้รับ
ความไว้วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ขับเคลื่อนสโมสร
นักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ การเป็นประธานงานสัมมนาสโมสร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ครั้งที่ ๑ และเป็นอนุกรรมการของกิจกรรมบูรณาการของหลักสูตรแพทยศาสตร์ในคณะกรรมการกิจกรรม
บูรณาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นประธานอนุกรรมการ ในคณะกรรมการอ�ำนวยการ
จัดโครงการ Khon Kaen University International Challenge on Emergency Medicine 2020 (KKU ICEM 2020)
ด้านจิตอาสาเพือ่ สังคม ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๙ นายปวีร์ พัฒนาวิศษิ ฏ์ ร่วมเป็นผูแ้ ทนนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น อาสาให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในงานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์สัญจร (SMST on tour) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
อาสาร่วมรับเงินบริจาคเข้ากองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
น�ำความสามารถด้านดนตรีรับบริจาคเงินเข้าชมรมดนตรีสากลในงานสงกรานต์ทุกปี นอกจากนั้นยังท�ำประโยชน์
คืนสูส่ งั คมโดยจัดกิจกรรมค่ายอาสาสูส่ งั คมของคณะแพทยศาสตร์เพือ่ พัฒนาและให้ความรูช้ มุ ชน ณ จังหวัดหนองบัวล�ำภู
และขยายผลต่อไปในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ อาสารับผิดชอบดูแลฝ่ายอาคารและสถานที่
ทัง้ ในพิธพี ระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ประจ�ำปี ๒๕๖๐ และพิธพี ระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ประจ�ำปี ๒๕๖๑ อาสาเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในงานเชียร์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑ นายปวีร์ พัฒนาวิศษิ ฏ์ ยังได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของประชาชนทีก่ ารบริการทางการแพทย์ปจั จุบนั
ยังเข้าถึงได้ยาก จึงร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) เป็นทีมงานหลักและเป็นหัวหน้า
หน่วยอนามัยลงพื้นที่ (Clinical Unit) ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑ (the medical volunteer camp
2018) ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการท�ำค่ายอาสาร่วมกับสหพันธ์นสิ ติ นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) และขยายผลต่อโดยคณะแพทยศาสตร์
ในภูมิภาคอื่น ๆ น�ำค่ายนี้เป็นต้นแบบ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒
โดย นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
จากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ระบาด นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์
ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศ จึงอาสาเป็นประธานจัดกิจกรรม MDKKU STRONGER ขึ้นเพื่อลด
การแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) และให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงปัญหาการระบาด
ที่เกิดขึ้น โดยรวบรวมผู้ที่มีจิตอาสาร่วมจัดท�ำหน้ากากอนามัย Face shield ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมทั้ง
สร้างสรรค์ผลงานให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์
เช่น ประพันธ์บทเพลงเพื่อให้ก�ำลังใจบุคลากรการทางการแพทย์  โครงการ Together We Can ร่วมมือกับสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA – International Federation of Medical Students Associations) จัดจ�ำหน่ายเสือ้
เพือ่ ระดมเงินบริจาคให้โรงพยาบาลในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือและหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการควบคุม
โรคระบาด ซึ่งผลตอบรับดีมากจนน�ำไปสู่การขยายผลต่อในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ  
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้รวบรวมทีมและจัดการแสดงดนตรีอีสานขึ้นเป็นครั้งแรก
ชือ่ ชุดการแสดงแพทยศาสตร์บนั เทิงศิลป์ ในงานแพทย์สาดสี ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๙ และในงาน Khon Kaen University
International Challenge on Emergency Medicine 2016 (KKU ICEM 2016) ต่อมาได้จัดตั้งเป็นชมรมดนตรี
อีสานและนาฏศิลป์ขึ้นครั้งแรกในคณะแพทยศาสตร์ ชื่อชมรม แพทยศาสตร์บันเทิงศิลป์ โดยนายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์
เป็นประธานชมรม รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมการแสดงชุดแพทยศาสตร์บันเทิงศิลป์ร่วมกับดนตรีไทยและดนตรีสากล
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ส�ำหรับพิธีปิดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ ๒๙ (29th Syringe games) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นอกจากนั้นได้จัดพิธีค�ำนับ
ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทยขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และรับผิดชอบเป็นประธานโครงการ
ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ เป็นนักกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันและ
ได้รับรางวัลหลายครั้ง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬาแบดมินตัน
ประเภทชายคู่ ในรายการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ (KKU Freshy games 2016) และได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน
ประเภทคูผ่ สม ในรายการแข่งขันกีฬา ๗ คณะ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ ต่อมาปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ ในรายการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ (KKU games 2017) เป็นผู้แทน
คณะแพทยศาสตร์ไปแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จากทั่วประเทศ ในงานกีฬา
เข็มสัมพันธ์ ครัง้ ที่ ๓๐ (30th Syringe games) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครัง้ ที่ ๓๑ (31th Syringe
games) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้ายทั้งสองปี นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมกีฬาในหลายโอกาส
เช่น เป็นผู้จัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๙ (29th Syringe games) ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ
ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง
การสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมและการเริ่มต้นท�ำธุรกิจ ต่อมาได้น�ำมาปรับใช้ร่วมกับทักษะเรื่อง Design thinking
จัด Design thinking workshop เป็นวิทยากรหลักในกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมและวางแผนค่ายอาสา
พัฒนาชุมชนภาคอีสานครั้งที่ ๒  (The medical volunteer camp 2019) และงานประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม
เปิดรั้วศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๔ (The 4th Health Science Open House of Khon Kaen University)
จากแนวคิดเชิงนวัตกรรมดังกล่าวน�ำมาปรับใช้กับสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สร้างนโยบายส่งเสริมแนวคิด
เชิงนวัตกรรม (Innovative mindset) ร่วมกับผลักดันให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาแพทย์ เกิดเป็นระบบ
การรับ Feedback เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไข สอดรับกับนโยบายยึดกลุม่ เป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (Customer centric
system) นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้ตระหนักถึงการวัดผลในองค์กรซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการติดตามการท�ำงานและ
ขับเคลื่อนองค์กร จึงผลักดันการวัดผลแบบใหม่ OKRs (Objective and key result) และร่วมบรรยายการน�ำ  OKRs
มาปรับใช้กบั สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ รวมทัง้ เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการด�ำเนินงาน
องค์กรกิจกรรมนักศึกษา (SMART STUDENT TRANSFORMATION) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
และน�ำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับใช้ในกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
ด้านวิชาการ นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้ถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้องในกิจกรรมจ�ำลองการสอบกายวิภาค (Gross
Anatomy) และปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาแพทย์ชาวต่างชาติ ในกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ACTION 2016) ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA – International
Federation of Medical Students Associations) ในคราวที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ แสดงความนอบน้อม เคารพในครูบาอาจารย์ กฎระเบียบ
ต่าง ๆ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมมาโดยตลอด ได้ร่วมจัดพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเป็นผู้น�ำนักศึกษาแพทย์กล่าวค�ำปฏิญาณการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดี และ
ได้น�ำนักศึกษาแพทย์ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของภาวะโลกร้อน ปีพุทธศักราช
๒๕๖๑ เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการค่ายม่วงเขียวสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในฐานะที่เป็น
นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ผลักดันให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมหรือสัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์
หรือเพิ่มช่องทางออนไลน์ เพื่อการใช้พลังงานทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
นับได้ว่า นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ เป็นนักศึกษาที่ประกอบด้วยวิทยา จริยา และปัญญาสมบูรณ์พร้อม
สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควร
ยกย่องให้ นายปวีร์ พัฒนาวิศษิ ฏ์ ได้รบั รางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพือ่ เป็นเกียรติประวัติ สืบไป
  

