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ศาสตราจารย์ 
ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

- คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

- อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน
- คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
- อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
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Mahidol University, Bangkok, Thailand พ.ศ. 2523

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวคณะวิิทยาศาสตรทยาศาสตร์์ มหาว มหาวิิทยาลทยาลััยมหยมหิิดลดล

ประจำาปี 2561ประจำาปี 2561



23ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2561

ระดบัปรญิญาเอก
Doctor of Engineering (Biotechnology), Department of Biotechnology, Faculty of 
Engineering, Osaka University, Osaka, Japan พ.ศ. 2530

การศกึษาเพิม่เตมิอืน่ ๆ

- Postdoctoral fellow, Alexander Von Humboldt Stiftung, Institut fur Mikrobiologie, 

Heinrich-Heine Universitat Dusseldorf, Dusseldorf, Germany. Project title: 

“Cloning of Acid Phosphatase Gene from Yeast Hansenula polymorpha” พ.ศ. 2533

- Certificate in Bioinformatics (University of Oxford) พ.ศ. 2545

- Certificate in Molecular Ecology (Lincoln University, New Zealand) พ.ศ. 2546

ประวัติก�รทำ�ง�น
- ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

พ.ศ. 2523 – 2533  อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2533 – 2541  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2541 – 2551  รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ตำ�แหน่งท�งบริห�ร 
30 พ.ย. 2546 – 31 ก.ค. 2553 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 ส.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 มิ.ย. 2555 – 15 ส.ค. 2557  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 ส.ค. 2557 – 29 ก.พ. 2558 รองผู้อำานวยการ/ผู้อำานวยการ
     โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ง�นท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศช�ติ
การได้มีโอกาสเป็น mentor ทำาหน้าท่ี coaching อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ทำางานด้านวิชาการท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศ โดยมิได้มุ่งหวังส่ิงตอบแทน ภารกิจเช่นน้ีได้แรงบันดาลใจมาจาก อาจารย์และรุ่นพ่ีของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดีตลอดมา 

ผลง�นเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภ�คภูมใิจ
การค้นพบยีนและโปรตีนฟอติลิน/TCTP (Fortilin/TCTP) ในกุ้งและส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน ศึกษาจนเข้าใจบทบาท

และหน้าท่ี และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มีนักวิจัยรุ่นหลังสืบทอดงานต่อไป ภูมิใจท่ีได้รับรางวัล 
อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย และ เป็นผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำาปี 2560 สมาคมเทคโนโลยี
ชีวภาพ แห่งประเทศไทย
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ร�งวัลและเกียรติท่ีได้รับ 
พ.ศ. 2560  ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำาปี 2560 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558  อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2557  ผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัย
พ.ศ. 2556  รางวัลดีเด่นอันดับ 2 การประกวดโครงการความคิดริเร่ิมทางวิทยาศาสตร์ และ 
   เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 6
พ.ศ. 2555  รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพ่ิมมูลค่า
   สินค้าเกษตร เพ่ือพ่ึงพาตนเองและชุมชน สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2551  รางวัลชมเชยผลงานวิจัย เร่ือง การศึกษาสมบัติทางชีวภาพของฟอติลินจากกุ้งกุลาดำา 
   สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2547  - อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 2547
   - รางวัลผู้ท่ีมีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - รางวัลผลงานได้รับการอ้างอิงสูง 20 อันดับแรกของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปณิธ�นท่ียึดถือในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวิต 
ทำางานด้วยความสนุก อดทน ผูกพัน แต่ไม่ผูกติด และส่งมอบให้รุ่นต่อไป


