ข้ อมูลสรุ ปการพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแก่ นักวิจัย
ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนพันธกิจด้ านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การพิจารณาแบ่ งออกเป็ น 9 ประเภท คือ
1. นักวิจัยที่มีจานวนผลงานสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้ อมูล ISI ช่ วงปี 2000-2005 ดังนี*้
ชื่อ-สกุล
1. ผศ. ดร.สุชาดา จันทร์ พรหมมา
2. รศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
3. รศ. ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
4. รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสทุ ธิ์
5. ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูว่ วิ ฒ
ั น์วงศ์
6. รศ. นพ.หัชชา ศรี ปลัง่
7. รศ. ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ ไพจิตร
8. รศ. ดร.วัชริ นทร์ รุกขไชยศิริกลุ
9. ผศ. ดร.เชวง ภควัตชัย
10. รศ. ดร.เจริ ญ นาคะสรรค์
11. รศ. ดร.รวี เถียรไพศาล
12. ศ. นพ.วิชยั เหล่าสมบัติ
13. ศ. นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกลุ
14. รศ. ชนิตา พงษ์ ลมิ านนท์
15. รศ. ดร. ภก.ธีระพล ศรี ชนะ
16. ศ. นพ.วิญญู มิตรานันท์
17. ผศ.อาซีซนั แกสมาน
18. ผศ. พญ.มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ
19. รศ. ดร. ภญ.รุ่งนภา ศรี ชนะ (ซื่อดี)
20. รศ. ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

*

ภาควิชา
เคมี
เทคโนโลยีอาหาร
เคมี
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ ชมุ ชน
พยาธิวิทยา
จุลชีววิทยา
เคมี
เคมี
เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์
โอษฐวิทยา
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์
เคมี
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
พยาธิวิทยา
เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์
วิชากุมารเวชศาสตร์
เภสัชเคมี
ชีวเคมี

คณะ
จานวนผลงาน (เรื่อง)
วิทยาศาสตร์
126
อุตสาหกรรมเกษตร
65
วิทยาศาสตร์
38
แพทยศาสตร์
28
แพทยศาสตร์
26
แพทยศาสตร์
18
วิทยาศาสตร์
17
วิทยาศาสตร์
17
วิทยาศาสตร์
14
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 14
ทันตแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์

13
13
13
12
12
10
9
9
9
7

ผลการสืบค้ นโดยหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุ ทร (อ้ างถึงบันทึกข้ อความที่ มอ.187/2723 ลว 21 สิงหาคม 2549 เรื่อง ส่งข้ อมูลการ
ตีพิมพ์ในฐานข้ อมูล ISI ของบุคลากร ม.อ. ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2548)
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2. นักวิจัยที่มีจานวนผลงานตีพิมพ์ ท่ ไี ด้ รับการอ้ างอิง(citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้ อมูล ISI ช่ วงปี
2000-2005 ดังนี*้
ชื่อ-สกุล
1. รศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
2. รศ. นพ. ธีระ พิรัชวิสทุ ธิ์
3. ผศ. ดร.สุชาดา จันทร์ พรหมมา
4. รศ. นพ.วีระพล จันทร์ ดียงิ่
5. รศ. ดร.รวี เถียรไพศาล
6. รศ. ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
7. รศ. ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล
8. ศ. พญ.ประยงค์ เวชวนิชสนอง
9. ผศ. ดร. ภญ.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกลุ
10. ผศ. ดร.กิจจา สว่างเจริ ญ
11. รศ. ดร. ภญ.วิมล ตันติไชยากุล
12. ผศ. นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล
13. รศ. ดร. นพ.พรพรต ลิ ้มประเสริ ฐ
14. รศ. ดร. ภก.ธีระพล ศรี ชนะ
15. รศ. ดร.กิจการ ศุภมาตย์
16. รศ. ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล
17. ศ. นพ.วีระศักดิ์ จงสูว่ วิ ฒ
ั น์วงศ์
18. ผศ. ดร. ภก.นิวตั ิ แก้ วประดับ
19. รศ. ดร. ภญ.ฤดีกร วิวฒ
ั นปฐพี
20. รศ. นพ.หัชชา ศรี ปลัง่

ภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร
อายุรศาสตร์
วิชาเคมี
สูติศาสตร์ และ
นรี เวชวิทยา
โอษฐวิทยา
เคมี
จุลชีววิทยา
กุมารเวชศาสตร์
เภสัชเวทฯ
เภสัชวิทยา
เภสัชเคมี
อายุรศาสตร์
พยาธิวิทยา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
วาริ ชศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
เวชศาสตร์ ชมุ ชน
เภสัชเวทฯ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
พยาธิวิทยา

คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์

จานวนการอ้ างอิง (ครัง้ )
291
271
225
178

ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์

142
136
132
127
123
104
99
99
87
86
84
84

แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
แพทยศาสตร์

76
75
66
65

* ผลการสืบค้ นโดยหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุ ทร (อ้ างถึงบันทึกข้ อความที่ มอ.187/2723 ลว 21 สิงหาคม 2549 เรื่อง ส่งข้ อมูลการ
ตีพิมพ์ในฐานข้ อมูล ISI ของบุคลากร ม.อ. ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2548)
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3. นักวิจัยที่มีผลงานที่ได้ รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบตั ร
ลำดับ
ชื่ อ-สกุล
ที่
1. 1. รศ.ดร.สัณห์ชยั กลิน่ พิกลุ
2. นายชิต ลิม่ วรพันธ์

2. 1. รศ.นพ.วิทรู ลีลามานิตย์
2. รศ.ดร.ชูศกั ดิ์ ลิม่ สกุล
3. นายอลัน กีเตอร์

คณะ/หน่ วยงำน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

ผลงำนกำรประดิษฐ์ /ออกแบบผลิตภัณฑ์
(สิทธิบัตร)
เครื่ องแยกผลปาล์มออกจากทะลายสด
สิทธิบตั รไทย เลขที่ 10593
ออกให้ เมื่อ 5 มิ.ย. 2544
หมดอายุ 20 พ.ย. 2557
METHOD AND APPARATUS FOR THEATING
POOR LARYNGEAL-ELEVATION DISORDER
WITH SEQUENTIAL-HIGH VOLTAGE
ELECTRICAL STIMULATION
สิทธิบตั รอเมริ กา เลขที่ 6,484,053 B2
ออกให้ เมื่อ 19 พ.ย. 2545
เครื่ องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดลาดับก่อนหลังสาหรับรักษา
ผู้ป่วยกลืนลาบาก

3. 1. รศ.นพ.วิทรู ลีลามานิตย์
2. รศ.ดร.ชูศกั ดิ์ ลิม่ สกุล
3. นายอลัน กีเตอร์

คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

4. ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา

คณะแพทยศาสตร์

สิทธิบตั รไทย เลขที่ 12597
ออกให้ เมื่อ 2 พ.ค. 2545
หมดอายุ 6 ส.ค. 2560
เครื่ องโยกมดลูก

คณะแพทยศาสตร์

สิทธิบตั รไทย เลขที่ 13444
ออกให้ เมื่อ 26 ส.ค. 2545
หมดอายุ 18 ส.ค. 2552
เครื่ องโยกมดลูก

5. ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา

สิทธิบตั รไทย เลขที่ 13445
ออกให้ เมื่อ 26 ส.ค. 2545
หมดอายุ 25 ตุลาคม 2553

4
ลำดับที่
6.

7.

ชื่ อ-สกุล
รศ.นพ.วิทรู ลีลามานิตย์

1. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริ ฐสรรพ์
2. ผศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์
3. นายบัญญัติ นิยมวาส

คณะ/หน่ วยงำน
คณะแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงำนกำรประดิษฐ์ /ออกแบบผลิตภัณฑ์
(สิทธิบัตร)
กรรมวิธีวิเคราะห์สญ
ั ญาณไฟฟ้าของกล้ ามเนื ้อลิ ้น
และคอขณะกลืนที่บนั ทึกด้ วยอิเล็กโตรดชนิดปิ ดบน
ผิวหนัง
สิทธิบตั รไทย เลขที่ 19630
ออกให้ เมื่อ 8 มี.ค. 2549
หมดอายุ 13 ส.ค. 2560
ระบบอบแห้ งแบบถังสองชัน้
สิทธิบตั รไทย เลขที่ 20436
ออกให้ เมื่อ 11 ส.ค. 2549
หมดอายุ 12 พ.ค. 2562

5
ลำดับที่

1. 1 รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงำนกำรประดิษฐ์
(อนุสิทธิบัตร)
วิธีการเก็บรักษาสะตอสดในบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดยืดหยุน่

1. รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร
2. รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุสทิ ธิบตั รไทยเลขที่ 754
ออกให้ เมื่อ 19 มิ.ย. 2545
หมดอายุ 19 ก.พ. 2551
กรรมวิธีการผลิตมังคุดกึ่งแห้ ง

รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล

คณะวิทยาศาสตร์

2.

3.

4.

5.

6.

ชื่ อ-สกุล

รศ.ดร. รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล

ผศ.พญ.มณฑิรา มฤคทัต

รศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

คณะ/หน่ วยงำน

คณะวิทยาศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุสทิ ธิบตั รไทยเลขที่ 1285
ออกให้ เมื่อ 15 มี.ค. 2547
หมดอายุ 17 ก.ค. 2552
การสร้ างเซลล์ลกู ผสมซึง่ หลัง่ โมโนโคลนาลแอนติบอ
ดีตอ่ เลคติน 17 กิโลดาลตัน ของยางธรรมชาติ
อนุสทิ ธิบตั รไทย เลขที่ 1425
ออกให้ เมื่อ 16 ก.ค. 2547
หมดอายุ 6 ก.ค. 2552
การสร้ างเซลล์ลกู ผสมซึง่ หลัง่ โมโนโคลนาลแอนติบอ
ดีตอ่ เลคติน 17 กิโลดาลตัน ของยางธรรมชาติ
อนุสทิ ธิบตั รไทยเลขที่ 1426
ออกให้ เมื่อ 16 ก.ค. 2547
หมดอายุ 1 พ.ค. 2552
ถุงรับถ่ายของเหลวในการผ่าตัดโดยใช้ กล้ อง
อนุสทิ ธิบตั รไทยเลขที่ 1437
ออกให้ เมื่อ 23 ก.ค. 2547
หมดอายุ 20 ส.ค. 2551
กรรมวิธีผลิตเจลซูริมจิ ากปลาแช่แข็งโดยการใช้
สารเติมแต่ง
อนุสทิ ธิบตั รไทยเลขที่ 1602
ออกให้ เมื่อ 17 ธ.ค. 2547
หมดอายุ 28 ม.ค. 2553

6
ลำดับที่
7.

8.

9.

10.

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

1. ดร.อัญชลี ศิริโชติ
2. ดร.ศุภชัย ภิสชั เพ็ญ
3. รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดร.จักรี ทองเรื อง
ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วฒ
ุ ิกร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริ ฐสิทธ์

อ.สุรสิทธิ์ ประสารปราน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงำนกำรประดิษฐ์
(อนุสิทธิบัตร)
การทาน ้ามะม่วงหิมพานต์เข้ มข้ น
อนุสทิ ธิบตั รไทยเลขที่ 1582
ออกให้ เมื่อ 30 พ.ย. 2547
หมดอายุ 15 ม.ค. 2553
วิธีการยับยังการเปลี
้
ย่ นสีของน ้าปลาในระหว่างเปิ ด
ใช้ หรื อเก็บรักษา
อนุสทิ ธิบตั รไทยเลขที่ 2541
ออกให้ เมื่อ 7 เม.ย. 2549
หมดอายุ 22 ธ.ค.2553
สารฟอกขาวโครงใบและกระบวนการฟอกขาวโครง
ใบโดยใช้ สารประกอบเปอร์ ออกไซด์
อนุสทิ ธิบตั รไทยเลขที่ 2920
ออกให้ เมื่อ 30 ตุลาคม 2549
หมดอายุ 16 มิถนุ ายน 2554
ดินประดิษฐ์ สาหรับงานดอกไม้ และผลิตภัณฑ์จิ๋ว
อนุสทิ ธิบตั รไทยเลขที่ 2933
ออกให้ เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2549
หมดอายุ 4 กรกฎาคม 2555

7
4. นักวิจยั ทีม่ ผี ลงำนวิจยั ทีม่ ปี ระโยชน์ ต่อชุมชน (รำงวัลของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ )
ลำดับ
ชื่ อ-สกุล
ที่
1. รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ

2.

คณะ/หน่ วยงำน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

3.

หน่วยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ และ สวรส.
ภาคใต้
ผศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว

4.

ศ.นพ.วิชยั เหล่าสมบัติ

หน่วยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ และ
สวรส.ภาคใต้
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(ย้ายมาคณะศิลปศาสตร์)
คณะแพทยศาสตร์

5.

ผศ.ดร.จานงค์ นพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์

6.

รศ.ดร.อรุ ณพร อิฐรัตน์

คณะเภสัชศาสตร์

7.

ศ.นพ.วิชยั เหล่าสมบัติ

คณะแพทยศาสตร์

8.

ผศ.นพ.พรพรต ลิ้มประเสริ ฐ

คณะแพทยศาสตร์

9.

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการผลิตปาล์ม
น้ ามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

10.

อ.สุรสิทธิ์ ประสารปราน

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
ผลิตปาล์มน้ ามัน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รำงวัล/ชื่ อผลงำน
รำงวัลยอดเยีย่ ม ประจำปี 2545
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการเลี้ยงกุง้ กุลาดาที่มีตอ่ ทรัพยากรดินใน
อ.ระโนด จ.สงขลา
รำงวัลยอดเยีย่ ม ประจำปี 2545
ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรในพื้นที่
อ.ร่ อนพิบูลย์ ในการแก้ปัญหาสารหนูภายในท้องที่
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2545
ชื่อผลงาน : ผ้ากับวิถีชีวติ ชาวไทยมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2545
ชื่อผลงาน : การรักษาเด็กที่เป็ นโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวเฉี ยบพลัน
ชนิดลิมโฟบาสต์ในประเทศไทย
รำงวัลทัว่ ไปประจำปี 2545
ชื่อผลงาน: การตรวจดีเอ็นเอของบีตา้ ธาลัสซีเมียโดยวิธีพซี ีอาร์และ
ดอทบลอทไฮบริ ไดเซชัน่ กับโอลิโกโพรบที่ยดึ ติดบนไนลอน
เมมเบรน
รำงวัลยอดเยีย่ ม ประจำปี 2546
ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรในจังหวัดสงขลา
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2546
ชื่อผลงาน : การศึกษาเกี่ยวกับธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติใน
ภาคใต้ของประเทศไทย (Sutdies on Thalassemia and
Hemoglobinopathies in the south of Thailand)
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2546
ชื่อผลงาน : การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะ
รำงวัลยอดเยีย่ ม ประจำปี 2547
ชื่อผลงาน : การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามันใน
ภาคใต้ของประเทศไทย
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2547
ชื่อผลงาน : ดินประดิษฐ์สาหรับงานดอกไม้
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ลำดับ
ชื่ อ-สกุล
ที่
11. ผศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล

คณะ/หน่ วยงำน
คณะวิทยาศาสตร์

12.

รศ.พญ.ลัดา เหมาะสุวรรณ

คณะแพทยศาสตร์

13.

อ.สอรัฐ มากบุญ

เขตการศึกษาสุราษฎร์ ธานี

14.

ผศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริ ฐสิ ทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

15.

ดร.เสาวลักษณ์ รุ่ งตะวันเรื องศรี

คณะการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม

16

ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์

คณะการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม

17.

ศ.นพ.สงวนสิ น รัตนเลิศ

คณะแพทยศาสตร์

รำงวัล/ชื่ อผลงำน
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2547
ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis ควบคุมโรคกาบใบแห้งใน
ข้าวและโรคผลเน่าในทุเรี ยน
รำงวัลยอดเยีย่ ม ประจำปี 2548
ชื่อผลงาน : พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้าน
ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2548
ชื่อผลงาน : การกาหนดมาตรฐานการให้บริ การทางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศบ้านถ้ าผึ้ง ตาบลต้นยวน อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2548
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการฟอกขาวใบยางพารา
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2549
ชื่อผลงาน : การประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่ าชุมชนเขา
หัวช้าง ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2549
ชื่อผลงาน : โครงการการจัดทาตัวชี้วดั การจัดการทรัพยากรและแนว
ปฏิบตั ิของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
รำงวัลทัว่ ไป ประจำปี 2549
ชื่อผลงาน : The Impacts and Outcomes of Implementing
Head Injury Guidelines : a clinical experience in Thailand
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5. นักวิจยั ทีม่ ผี ลงำนวิจยั ทีไ่ ด้ รับรำงวัลจำกหน่ วยงำนระดับชำติ เช่ น สกว. สวทช. วช. เป็ นต้ น
ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

1.

รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล คณะวิทยาศาสตร์

2.

1. รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
2. รศ.ดร.พิกลุ วณิชาภิชาติ
3. นายวิทรู วิจิตรธุระการ

คณะวิทยาศาสตร์

3.

รศ.ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล

คณะวิทยาศาสตร์

4.

ผศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

5.

ผศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

รำงวัล/ชื่ อผลงำน

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล

โล่หเ์ กียรติยศ “เมธีวจิ ยั อาวุโส”
สกว. รุ่ นที่ 5 ปี 2543
ชื่อผลงาน : การศึกษาน้ ายางพารา
ในระดับโมเลกุลเพือ่ ประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรม
รางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ประจาปี 2543
ชื่อผลงาน : การผลิตเมมเบรน
โพลีคาร์บอเนตที่มีรูพรุ นขนาดเล็ก
มากด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์
รางวัลชมเชยผลงานวิจยั
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปี 2544
ชื่อผลงาน : ระบาดวิทยาของโรค
เมลิออยโคลีสและเชื้อ
Burkholderia acudomallei
ในประเทศไทย
รางวัลเสนอผลงานวิจยั ดีเด่น
ปี 2544
ชื่อผลงาน : การปนภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยในรายการโทรทัศน์
รางวัล Top Paper Award
ปี 2001
ชื่อผลงาน : What holds
attention to television?

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)

สภาวิจยั แห่งชาติ

สภาวิจยั แห่งชาติ

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)

International
Communication
Association
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ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

รำงวัล/ชื่ อผลงำน

6.

1. รศ.ดร.ภญ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์
2. ผศ.ดร.ภญ.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

7.

รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์

สภาวิจยั แห่งชาติ

8. นา นายพรชัย ศรี ไพบูลย์

9.

ผศ.ดร.ทพ.ญ.ชิดชนก ลีธนะกุล

10.

ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชยั

รางวัลชนะเลิศโครงการนวัตกรรม
แห่งประเทศไทย (Thailand
Innovation Awards) ครั้งที่ 2
สาขาส่งเสริ มสุ ขภาพ ปี พ.ศ. 2545
ชื่อผลงาน : การศึกษาการ
ปลดปล่อยและความคงตัวของยา
เหน็บทวาร ไดอะซีแพมที่เตรี ยม
ขึ้นเพือ่ ใช้ในโรงพยาบาล
คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตร์
และชีววิทยา ประจาปี 2545
ชื่อผลงาน : ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของยางพาราต่อท็อกซิ นจากเชื้อรา
Phytopthora spp.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาปี 2545
ชื่อผลงาน : เครื่ องทาแห้งด้วยลม
ร้อนแบบเคลื่อนที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ ปี 2545
ชื่อผลงาน : การแสดงออกของยีน
ในมะเร็ งชนิดสความัสเซลล์
คาร์ ซิโนมาบริ เวณศีรษะและลาคอ
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจยั เด่น ปี 2546
ชื่อผลงาน : เทคนิคใหม่ลดน้ าหนัก
โมเลกุล ความหนืดยาง ได้ยางชนิด
ใหม่มีคุณสมบัติเทียบเท่ายาง
สังเคราะห์

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

สภาวิจยั แห่งชาติ

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)
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ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

11.

ผศ.ดร.วราภรณ์ พรหมวิกร

คณะวิทยาศาสตร์

12.

1. ผศ.ดร.เสน่ห์ แก้วนพรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์
2. รศ.ดร.ภญ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์

13.

ศ.นพ.วิชยั เหล่าสมบัติ

คณะแพทยศาสตร์

14.

1. ดร.ประการ คุรุหงษา
2. รศ.ดร.ศิริชยั ศรี พงศ์พนั ธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

รำงวัล/ชื่ อผลงำน

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล

รางวัลผลงานวิจยั ยอดเยีย่ มในการ
นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ประจาปี 2546
ชื่อผลงาน : กระบวนสัญญาณจาก
การแผ่คลี่ของเซลล์ที่ส่งไปควบคุม
การเจริ ญเติบโตของเซลล์ : ลักษณะ
ของสภาวะการกระตุน้ สัมพันธ์กบั
เวลาของ Mitogen-Activated
Protein Kinase มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนสัญญาณนี้หรื อไม่?
รางวัลรองชนะเลิศโครงการ
นวัตกรรมแห่งประเทศไทย
(Thailand Innovation Awards)
ครั้งที่ 3 สาขาส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
ชื่อผลงาน : การเตรี ยม
Lactobacillus acidophilus
แคปซูลเพื่อสุ ขภาพ
รางวัลผลงานวิจยั ประจาปี 2547
รางวัลดีเยีย่ ม (สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์)
ชื่อผลงาน : การศึกษาเกี่ยวกับ
ธาลัสซี เมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
ในภาคใต้ของประเทศไทย (ระหว่าง
พ.ศ. 2521-2546)
รางวัลชมเชยผลงานการประดิษฐ์
คิดค้น ประจาปี 2547
ชื่อผลงาน : เครื่ องกระตุน้ การหลัง่
น้ าเชื้อแพะด้วยไฟฟ้า

สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

สภาวิจยั แห่งชาติ

สภาวิจยั แห่งชาติ
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ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

รำงวัล/ชื่ อผลงำน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคใต้
และรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ
(เป็ นทีม) การแข่งขันฝี มือแรงงาน
แห่งชาติ ประจาปี 2547 สาขาช่าง
เมคาทรอนิกส์
ชื่อผลงาน : ช่างเมคาทรอนิกส์
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคใต้
และรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ
(เป็ นทีม) การแข่งขันฝี มือแรงงาน
แห่งชาติ ประจาปี 2547 สาขาช่างเม
คาทรอนิกส์
ชื่อผลงาน : ช่างเมคาทรอนิกส์
รางวัลที่ 1 รางวัลพิเศษ ประเภท
โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (NSC
2004) ประจาปี 2547
ชื่อผลงาน : โปรแกรมแปลงอักษร
เบรลล์ให้เป็ นแอสกี
รางวัล ที่ 2 ประเภทโปรแกรมเพื่ อ
ความบันเทิ ง (NSC 2004) ประจาปี
2547
ชื่อผลงาน : โปรแกรมสงคราม
อวกาศ (ด้วยการควบคุมยุคใหม่)
รางวัลที่ 2 ประเภทโปรแกรมเพื่อ
การประยุกต์ใช้งานสาหรับลินุกซ์
(NSC 2004) ประจาปี 2547
ชื่อผลงาน : โปรแกรมระบบการ
โคลนฮาร์ดดิกส์ผา่ นมัลติแคสโปร
โตคอลที่ทางานบนะบบปฏิบตั ิการ
Linux

15.

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

16.

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

17.

ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

18.

อ.มัลลิกา อุณหวิวรรธน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

19.

อ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล
คณะกรรมการส่ งเสริ มการ
พัฒนาฝี มือแรงงาน

คณะกรรมการส่ งเสริ มการ
พัฒนาฝี มือแรงงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

13
ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

รำงวัล/ชื่ อผลงำน
รางวัลที่ 3 รางพิเศษประเภท
โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ
(NSC 2004) ประจาปี 2547
ชื่อผลงาน : โปรแกรมเบรลล์
เทอร์มินอลภาษาไทยบน
ระบบปฏิบตั ิการ Linux
รางวัลชมเชย (NSC 2004) ประจาปี
2547
ชื่อผลงาน : โปรแกรมบริ การเพลง
ส่วนตัวผ่านระบบเครื อข่าย

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

รางวัลชมเชย (NSC 2004) ประจาปี
2547
ชื่อผลงาน : โปรแกรมโครงการ
ไอพีเทเลโฟนนีที่มีโมบิลิต้ ี
ระดับสูง
รางวัลชนะเลิศระดับปริ ญญาตรี การ
ประกวดคอมพิวเตอร์ ล่องหน ครั้งที่
2 ประจาปี 2547
ชื่อผลงาน : โครงงานระบบควบคุม
รถไฟฟ้าจาลองแบบดิจิตอล
รางวัลชมเชย ระดับมืออาชีพ
การประกวดคอมพิวเตอร์ล่องหน
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2547
ชื่อผลงาน : โครงงานเครื่ องเปิ ด-ปิ ด
ประตูอตั โนมัติ
รางวัลที่ 2 ประเภทโปสเตอร์
(Thainox Metallurgy Award 2004)
ประจาปี 2547
ชื่อผลงาน : Design and
Construction of Gas Atomizer for
Making Metal Power

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

20.

ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

21.

อ.สุธน แซ่วอ่ ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

22.

รศ.ดร. สิ นชัย กมลภิวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

23.

ผศ.ดร.ภานุมาส คาสัตย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

24.

ผศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

25.

1. รศ.ดร.เล็ก สี คง
2. รศ.ดร.ศิริกลุ วิสุทธิ์เมธางกูร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย

บริ ษ ัท ไทยน๊ อ ค สเตนเลส
จากัด (มหาชน)
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ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

26.

ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

27.

อ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

28.

รศ. ทศพร กมลภิวงศ์

29.

รำงวัล/ชื่ อผลงำน

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล

ชนะเลิศรางวัลที่ 1 (NSC 2004)
ประจาปี 2547
ชื่อผลงาน : โปรแกรมเพือ่ ช่วยคน
พิการ
ชนะเลิศรางวัลที่ 1 (NSC 2004)
ประจาปี 2547
ชื่อผลงาน : โปรแกรมเพือ่ การ
ประยุกต์ใช้งานสาหรับลีนุกซ์

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลที่ 3 (NSC 2004) ประจาปี
2547
ชื่อผลงาน : โปรแกรมเพือ่ ส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

อ. สุธน แซ่วอ่ ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

30.

อ. สุธน แซ่วอ่ ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลที่ 3 (NSC 2005) ประจาปี
2548
ชื่อผลงาน : โปรแกรมเพือ่ งานการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รางวัลชมเชย (NSC 2005)
ชื่อผลงาน : โปรแกรมเพือ่ ความ
บันเทิง

31.

อ. สุธน แซ่วอ่ ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

32.

อ.ปราโมทย์ จูฑาพร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย (NSC 2005) ประจาปี
2548
ชื่อผลงาน : โปรแกรมเพือ่ การ
ประยุกต์ใช้งานสาหรับลีนุกซ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
(NSC 2005)
ประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะ
ทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Schneider University Inti@tive
Challenge 2005)

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

15
ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

รำงวัล/ชื่ อผลงำน
รางวัลรองชนะเลิศ (ทีมไข่นุย้ )
ประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : การแข่งขันฟุตบอล
หุ่นยนต์ชิงแชมป์ ประเทศไทย ปี
2548 (Robocup Thailand
Championship 2005)
รางวัลเทคนิคยอดเยีย่ ม
(ทีมอัศวินน้อย)
ประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : การแข่งขันฟุตบอล
หุ่นยนต์ชิงแชมป์ ประเทศไทย ปี
2548 (Robocup Thailand
Championship 2005)
รางวัลผลงานวิจยั ยอดเยีย่ มประเภท
โปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ
ประจา ปี 2548
ชื่อผลงาน : การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและการแสดงออกของ
โปรตีนในเนื้อเยือ่ ผิวหนังตลอด
วงจรการลอกคราบของกุง้ กุลาดา
โครงการวิจยั ดีเด่น สกว.
ประจาปี 2548 ด้านเศรษฐกิจ
ชื่อผลงาน : การใช้เทคโนโลยีการ
ตรวจหาปริ มาณสบูล่ อเรตใน
น้ ายางอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รางวัลลูกโลกสี เขียว ครั้งที่ 7
ประจาปี 2548 ประเภทบุคคลที่มี
ผลงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โครงการวิจยั ดีเด่น
เนื่องในงาน ฟื้ นยางไทยให้ยงั่ ยืน
ปี 2548
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบจาลอง
การตลาดข้อตกลงยาง กรณี ศึกษา
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

33.

ผศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

34.

ผศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

35.

ผศ.ดร.วราภรณ์ พรหมวิกร

คณะวิทยาศาสตร์

36.

1. ผศ.เสาวนีย ์ ก่อวุฒิกลุ รังษี
2. ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

37.

ผศ.นุกลู รัตนดากุล

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

38.

1. ผศ.ปริ ญญา เฉิ ดโฉม
2. ผศ.ปรัตถ พรหมมี

คณะเศรษฐศาสตร์

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์

สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)
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39.

อ.สุรสิทธิ์ ประสารปราน

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

40.

ดร.ศุภชัย ภิสชั เพ็ญ

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

41.

1. รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
2. รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
3. รศ.ดร.พิกลุ วณิชาภิชาติ
4. ดร.ไพบูลย์ นวลนิล

คณะวิทยาศาสตร์

42.

1. รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี
2. รศ.ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
3. ดร.มณเทพ เกียรติวรี ะสกุล
4. ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

43.

ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์

คณะการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม

44.

1. รศ.สายัณห์ สดุดี
2. ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม
คณะเภสัชศาสตร์

3. ผศ.ชิตชไม โอวาทฬารพร

รำงวัล/ชื่ อผลงำน

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล

โครงการวิจยั ดีเด่น ประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : การพัฒนาถ้วยรับน้ ายาง
โดยน้ ายางธรรมชาติและดินขาว
รางวัลชมเชย 1 ประเภท Profession
Vote สาขา Production
Engineering ประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่ องมือ
ทดสอบความแข็งแรงของรอยปิ ด
ผนึกบนบรรจุภณั ฑ์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : การผลิตเมมเบรน
พอลิคาร์บอเนตชนิดกัดรอย
นิวเคลียร์ดว้ ยนิวตรอนเร็ วจากเครื่ อง
ปฏิกรณ์วจิ ยั ของไทย
รางวัลชมเชยด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : เครื่ องวัดการไหลของ
น้ าภายในลาต้นพืชแบบพัลส์ความ
ร้อน PSUNRC
โครงการเด่นประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : การจัดการทรัพยากร
และของเสียของสหกรณ์โรงอบ/
รมยางแผ่น
รางวัลโครงการวิจยั ดีเด่น ประจาปี
2548
ชื่อผลงาน : การประเมินผลกระทบ
จากการใช้น้ าเสียจากโรงอบ/โรง
รมยางแผ่นเพื่อการเกษตร

สานักงานโครงการ IRPUS
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)

สภาวิจยั แห่งชาติ

สภาวิจยั แห่งชาติ

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)
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45.

ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอทุ ยั

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

46.

รศ.ดร.ภก.ดารงศักดิ์ ฟ้ารุ่ งสาง

คณะเภสัชศาสตร์

47.

1. รศ.ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
2. ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

48.

1. รศ.สมชาย ชูโฉม
2. รศ.วนิดา รัตนมณี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

49.

รศ.ดร.เจริ ญ นาคะสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รำงวัล/ชื่ อผลงำน
รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น ในการ
ประชุมวิชาการฟื้ นยางไทยให้
ยัง่ ยืน ปี 2548
ชื่อผลงาน : เครื่ องมือวัดระดับ
การวัลคาไนซ์แบบพกพา
เมธีวิจยั ประจาปี 2548

รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์
คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : เครื่ องวัดการไหล
ของน้ าภายในลาต้นพืชแบบพัลส์
ความร้อน รุ่ น PSU – URC
รางวัลดีเลิศ Best Practice of
Industrial Engineering Technique
Awards : BPIETA
ประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : การปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตขั้นตอนการ
บรรจุเนื้อปลากระป๋ องสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋ อง
รางวัลโครงการดีเด่น
ประจาปี 2548
ชื่อผลงาน : กาวจากน้ ายางก
ราฟต์โคพอลิเมอร์ ของยาง
ธรรมชาติกบั พอลิเมทิลเมทา
คริ เลท

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)

สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)
สภาวิจยั แห่งชาติ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั
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ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

50.

ดร.เจษฎา วรรณสิ นธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

51.

1. ผศ.ดร. เจริ ญยุทธ เดชวายุกลุ
2. ผศ.ดร. วิริยะ ทองเรื อง
3. ผศ.คณดิถ เจษฎ์พฒั นานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

52.

ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

53.

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

54.

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์ เมธางกูร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รำงวัล/ชื่ อผลงำน
ชนะเลิศอันดับ 1 (Thainox
Metallurgy Award 2006)
ประจาปี 2549
ชื่อผลงาน : Development of a
Novel Semi – Solid Metal
Processing Technique for
Aluminium Casting
Applications
ผลงานวิจยั เด่น
ประจาปี 2549
ชื่อผลงาน : ผลของความ
สม่าเสมอของรู ปทรงต่อการ
สัน่ สะเทือนของล้อยางตัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ประจาปี 2549
ชื่อผลงาน : แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
รุ่ นอายุไม่เกิน 20 ปี Bangkok
Junior Robot Challenge 2006
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคใต้
และรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ
(เป็ นทีม)
การแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างเมคาทรอนิกส์
ประจาปี 2549
ชื่อผลงาน : ช่างเมคาทรอนิกส์
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคใต้
และรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ
(เป็ นทีม)
การแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างเมคาทรอนิกส์
ประจาปี 2549
ชื่อผลงาน : ช่างเมคาทรอนิกส์

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล
บริ ษทั ไทยน๊อค สเตนเลส
จากัด (มหาชน)

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั

สถาบั น ส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สสวท.)

คณะกรรมการส่ งเสริ มการ
พัฒนาฝี มือแรงงาน

คณะกรรมการส่ งเสริ มการ
พัฒนาฝี มือแรงงาน
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ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

55.

ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

56.

รศ.ดร.เกริ กชัย ทองหนู

คณะวิศวกรรมศาสตร์

57.

ดร.เจษฎา วรรณสิ นธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

58.

ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอทุ ยั

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

59.

ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอทุ ยั

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รำงวัล/ชื่ อผลงำน

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ
รางวัลเทคนิคยอดเยีย่ ม (ทีม
ROBOTIC PSU)
ประจาปี 2549
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์
หุ่นยนต์โปรกอล์ฟ “TPA ROBO
GOLF 2006”
รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน
TESA Balancing Robot 2006
ประจาปี 2549
ชื่อผลงาน : การพัฒนาโปรแกรม
เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถ
ทรงตัวได้นานที่สุด
รางวัลชมเชย (Thainox
Metallurgy Award 2006)
ประจาปี 2549
ชื่อผลงาน : การหล่อโลหะกึ่ง
ของแข็งแบบเทของโลหะผสม
อะลูมิเนียมทองแดง
รางวัลชมเชยโครงการรางวัล
นวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 ปี 2549
ชื่อผลงาน : เทอร์โมพลาสติกอิ
ลาสโตเมอร์จากพลาสติกและยาง
เหลือใช้
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น สาขา
พอลิเมอร์ ในการประชุมวิชาการ
4th Thailand Materials Science
and Technology Conference
2006
ชื่อผลงาน : Effect of maturation
on properties of latex
compound

สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย
ร่ วมกับ บริ ษทั รี๋ ดเทรดเด็กซ์

บริ ษทั ไทยน๊อค สเตนเลส
จากัด (มหาชน)

สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC)
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60.

61.

1. ผศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอา คณะวิทยาศาสตร์
หมัด
2. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริ ญ
3. ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วชั รานนท์
4. อ.พัชรา ศุภธีรสกุล
5. นายวิลาด รัญดร
รศ.ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์

62.

ดร.วราพร วรรณนา

หมำยเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากคณะต่างๆ

การเผยแพร่ ผลงานแบบโปสเตอร์ สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่ง
ดีเด่นสาขาประสาทวิทยา 2549
ประเทศไทย

รางวัลชมเชย ประจาปี 2549
สภาวิจยั แห่งชาติ
ชื่อผลงาน : สมบัติให้ความร้อน
เอ็นทีซี พีทีซี และการเก็บประจุ
ไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์เซรา
มิกส์และการประยุกต์ใช้
รางวัลชมเชย : รางวัลวิทยานิพนธ์ สภาวิจยั แห่งชาติ
ประจาปี 2549
ชื่อผลงาน : การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เครื่ องหมายโมเลกุล
นิวเคลียร์ดีเอ็นเอในกุง้ Penaeus
merguiensis
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6. นักวิจยั ทีม่ ผี ลงำนวิจยั ทีม่ กี ำรเผยแพร่ ทำงสื่ อสำรมวลชนทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติทสี่ ร้ ำงชื่ อเสียงให้ กบั มหำวิทยำลัย
ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล
รศ.ดร.พิกลุ วณิชาภิชาติ

1.

คณะ/หน่ วยงำน
คณะวิทยาศาสตร์

2. นา นายพรชัย ศรี ไพบูลย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3. นา นายพรชัย ศรี ไพบูลย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4. นา นายพรชัย ศรี ไพบูลย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5.

อ.สุรสิทธิ์ ประสารปราน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6.

ดร.ศุภชัย ภิสชั เพ็ญ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงำนทีเ่ ผยแพร่

เผยแพร่ ผ่ำนสื่ อ

การวิจยั แผ่นกรองน้ า

สถานีโทรทัศน์
ช่อง 7
เครื่ องทาแห้งด้วยลมร้อนแบบ
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
เคลื่อนที่
รายการคนไทยวันนี้
เครื่ องกลัน่ น้ าส้มสายชูหมักจาก สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
น้ าตาลโตนด
รายการคนไทยวันนี้
ตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์และ
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
เชื้อเพลิงแบบทูอินวัน
รายการสารคดีรู้ค่า
พลังงาน
การพัฒนาถ้วยรับน้ ายางโดยน้ า
หนังสื อพิมพ์
ยางธรรมชาติและดินขาว
คม ชัด ลึก, ไทยรัฐ,
สยามรัฐ
การพัฒนาเครื่ องมือทดสอบความ หนังสื อพิมพ์
แข็งแรงของรอยปิ ดผนึกบนบรรจุ ฐานเศรษฐกิจ
ภัณฑ์
เครื่ องอุ่นเลือดและน้ าเกลือหรื อ - หนังสือพิมพ์กรุ งเทพ
สารละลายอื่นๆ
ธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์
- รายการข่าวโทรทัศน์
ช่อง 9
- website

7.

1. ผศ.ทพ.สุรพงษ์
วงศ์วชั รานนท์
2. นายพิเชษฐ์ เจริ ญผล
3. ผศ.ดร.เจริ ญยุทธ เดชวายุ
กุล

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

8.

ผศ.ดร.ศศิธร พุมดวง

คณะพยาบาลศาสตร์

ดนตรี ช่วยลดปวดในระยะรอ
คลอด

9.

รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

วิชาการล้วนๆ ผลวิจยั กุง้ น้ าจืด

- วิทยุและหนังสือพิมพ์
ในประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริ กา
- โทรทัศน์ CNN,
NBC,WNBC
- อินเตอร์เน็ต
หนังสื อพิมพ์ข่าวสด
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ลำดับที่
10.

11.

ชื่ อ-สกุล
1. ผศ.ดร.วิจิตต์ วรรณชิต
2. ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
3. ผศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี
4. ผศ.อิบรอเฮม ยีดา
ผศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

คณะ/หน่ วยงำน

ผลงำนทีเ่ ผยแพร่

เผยแพร่ ผ่ำนสื่ อ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การรวบรวมและอนุรักษ์พนั ธุ์ผกั
พื้นบ้านและไม้ผลเมืองภาคใต้

หนังสื อพิมพ์
สยามรัฐ, มติชน
,เดลินิวส์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

- กีฬาทีวีฮิตไทยปนอังกฤษ
- จี้ปรับวิธีสอน”ภาษาอังกฤษ”
คนไทย ทักษะฟั ง พูด เขียน
อ่อนแอ/อีก 5 ปี ภาษาจีน-มลายู
แซงหน้า
- English helps “to be
understood”
สารต้านแบคทีเรี ย
Staphylococcus aureus ที่ด้ือต่อ
ยาเมธิ ซิลลิน

หนังสื อพิมพ์
สยามรัฐ,มติชน,
The Nation,
The Reader Digest

12. รศ.ดร.วัชริ นทร์ รุ กขไชยศิริกลุ

คณะวิทยาศาสตร์

13. รศ.ดร.เพริ ศพิชญ์ คณาธารณา

คณะวิทยาศาสตร์

14. ผศ.ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา

คณะวิทยาศาสตร์

15.

ดร.สาระ บารุ งศรี

คณะวิทยาศาสตร์

16.

อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง

คณะวิทยาศาสตร์

หนังสื อพิมพ์
คม ชัด ลึก ,กรุ งเทพ
ธุรกิจ

ระบบตรวจวัดก๊าซออนไลน์สาหรับ หนังสื อพิมพ์
อุตสาหกรรมถนอมอาหาร
กรุ งเทพธุรกิจ, มติชน
การหาองค์ประกอบทางเคมีและการ - หนังสือพิมพ์
ค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
คม ชัด ลึก,มติชน,
ต้นติ้วขน
ข่าวสดบ้านเมือง
- สถานีโทรทัศน์ช่อง 3,
5, 7, 9, 11 และ ITV
ค้างคาวเล็บกุดช่วยผสมเกสรให้
สถานีโทรทัศน์ช่อง 5
ทุเรี ยน สะตอ และเหรี ยง
และ ITV
ผลงาน เช่น
- หนังสือพิมพ์ คม ชัด
- การศึกษาผลกระทบจากคลื่นสึ นามิ ลึก, Bangkok post,
ต่อแนวปะการัง (ผลการสารวจแนว The Nation,
ปะการังที่ได้รับผลกระทบต่อคลื่น
กรุ งเทพธุรกิจ,
สึ นามิและการเรี ยกร้องให้นกั ดาน้ า - รายการโทรทัศน์ช่อง
อาสาสมัตรเข้าร่ วมโครงการฟื้ นฟู
3, 5, 7, 9, 11 และ ITV
ปะการัง)
- การฟื้ นฟูแนวปะการังและกัลปังหา
ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึ นามิ
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ลำดับ
ชื่ อ-สกุล
ที่
17. รศ.ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์

คณะ/หน่ วยงำน
คณะวิทยาศาสตร์

18. 1. ดร.ประการ คุรุหงษา
2. รศ.ดร.ศิริชยั ศรี พงศ์พนั ธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

19. ดร.ภัทร อัยรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์

20. 1. ผศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด คณะวิทยาศาสตร์
2. 2.ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริ ญ
3. 3. ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วชั รานนท์
4. 4. นางพัชรา ศุภธีรสกุล
5. 5. นายวิลาด รัญดร

21. 1. ผศ.ปริ ญญา เฉิ ดโฉม
2. ผศ.ปรัตถ พรหมมี

คณะเศรษฐศาสตร์

22. รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล

คณะวิทยาศาสตร์

23. รศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

คณะวิทยาศาสตร์

24. 1. รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
3. รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
4. ดร.เมตตา องค์สกุล
5. รศ.ดร.ฉวีวรรณ จัน่ สกุล
6. อ.อัมพร ศรประสิ ทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์

ผลงำนทีเ่ ผยแพร่

เผยแพร่ ผ่ำนสื่ อ

สมบัติให้ความร้อน เอ็นทีซี พีที
ซี และการเก็บประจุไฟฟ้าของ
อิเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์และการ
ประยุกต์ใช้
เครื่ องกระตุน้ การหลัง่ น้ าเชื้อแพะ
ด้วยไฟฟ้า

เว็บไซด์สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ

การสกัดน้ ายางพาราทาครี มหน้า
ขาว
Science Direct TOP25
Hottest Articles

นสพ.คม ชัด ลึก, ผูจ้ ดั การ
ออนไลน์
อินเตอร์เน็ต

การศึกษาสารสกัดจากเปลือก
มังคุด

รายการเช้าวันนี้ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 5

- หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
- รายการทางสถานีวทิ ยุต่างๆ
เช่น วิทยุแห่งจุฬา ,สถานีวิทยุ
มก.
การศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อ หนังสื อพิมพ์ คม ชัด ลึก, ข่าวสด,
สนับสนุนเจ้าหน้าที่กรู้ ะเบิด
ฐานเศรษฐกิจ,The Nation
การใช้น้ ามะพร้าวอ่อนช่วยชะลอ - หนังสือพิมพ์
พยาธิสภาพโรคอัลไซเมอร์ และ
คม ชัด ลึก, ฐานเศรษฐกิจ,
ช่วยการสมานแผลโดยใช้หนูขาว ไทยรัฐ, สยามรัฐ,ข่าวสด,
เป็ นแบบจาลอง
ผูจ้ ดั การ
– สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ฯลฯ
- โทรทัศน์ช่อง 3,5,11
- website ต่างๆ
การพัฒนาแบบจาลองการตลาด งานแถลงข่าวและนิทรรศการการ
ข้อตกลงยาง กรณี ศึกษา
แสดงผลงานวิจยั ยางพารา ในงาน
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ฟื้ นยางไทยให้ยงั่ ยืน

24
ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

ผลงำนทีเ่ ผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์

ความหลากหลายของเห็ดในป่ าบาลา
จ.นราธิวาส

รายการคลื่นอนาคตทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 5

26.

1. รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
2. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ ดิสระ
3. ดร.วิไลลักษณ์ สุวะโซโน
4. รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์
ดร.วราพร วรรณา

สถานีโทรทัศน์

27.

รศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย : รางวัลวิทยานิพนธ์
(ปริ ญญาเอก)
การถอดรหัสดีเอ็นเอปาล์มน้ ามัน

28.

1. รศ.สมาน เสนงาม
2. รศ.ดร.เกริ กชัย ทองหนู
ผศ.ดร.ราม แย้มแสงสังข์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่ องอัดเชื้อเพลิงแข้งจากฝุ่ นไม้

โทรทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่ องทอดสุญญากาศ

โทรทัศน์

1. รศ.กาพล ประทีปชัยกูร
2. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
3. Mr.Michael L. Allen
ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รถผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง

โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ผศ.ดร.จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ
2. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
3. ผศ.ดร.จันทิมา ชัง่ สิ ริพร
ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอทุ ยั

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีคีบอร์ ด
หนังสื อพิมพ์
และหน่วยแสดงผลแบบเบรลล์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สภาวะที่ เหมาะสมต่ อ การผลิ ต น้ าส้ ม หนังสื อพิมพ์
ควันไม้และการกลัน่ แยก

25.

29.
30.

31.

32.

33.

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เครื่ องมือวัดระดับการวัลคาไนซ์แบบ
พกพา

เผยแพร่ ผ่ำนสื่ อ

หนังสื อพิมพ์คม ชัด ลึก

- หนังสือพิมพ์
กรุ งเทพธุรกิจ
- สัมภาษณ์ทางวิทยุ ชัว่ โมง
วิภาค สถานี 100.5 กรุ งเทพฯ
- ตีพิมพ์ในนิตยสารเฉพาะ
ทางสาหรับอุตสาหกรรมยาง
นานาชาติแปลเป็ น 3 ภาษา
(ไทย อังกฤษ จีน)
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ลำดับที่
34.

35.

36.

ชื่ อ-สกุล
1. รศ.ดร.ชาคริ ต ทองอุไร
2. รศ.ดร.สัณห์ชยั กลิ่นพิกุล

ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอทุ ยั

1. นายอุทยั ไทยเจริ ญ
2. นายก้องเกียรติ รักษ์วงศ์
3. นายสัตยา บุญรัตนชู

หมำยเหตุ

คณะ/หน่ วยงำน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงำนทีเ่ ผยแพร่

เผยแพร่ ผ่ำนสื่ อ

การสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล
โทรทัศน์/หนังสื อพิมพ์
ให้กบั หน่วยงานภายนอก
1. โครงการจัดสร้างโรงงานสกัด
น้ ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบ
วงจรของมูลนิธิชยั พัฒนา
2. โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนา
โรงงานต้นแบบการผลิตไบโอ
ดีเซลในเชิงพาณิ ชย์
ปริ มาตร 10,000 ลิตร/วัน จังหวัด
กระบี่
3. โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนา
โรงงานต้นแบบการผลิตพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซลขนาด 10,000
ลิตร/วัน องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. ความร่ วมมือด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตไบโอดีเซล กับ บริ ษทั บาง
จากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
คณะวิทยาศาสตร์และ
เครื่ องวัดระดับการฆ่าเชื่อจุลินทรี ยข์ อง สัมภาษณ์และแสดงผลงาน
เทคโนโลยี
อาหารกระป๋ อง
ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9
รายการถนนเทคโนโลยี
ศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ และอ่างควบคุม
เผยแพร่ ทางหนังสือพิมพ์
อุณหภูมิ

ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากคณะต่างๆ
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7. อำจำรย์ตัวอย่ำงด้ ำนกำรวิจัย
ลำดับที่

ปี

ชื่ อ-สกุล

คณะ

หน่ วยงำนทีใ่ ห้ รำงวัล

1

2544

รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุ วรรณ

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

2.

2545

รศ.ฉวีวรรณ จัน่ สกุล

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

3.

2546

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

4.

2547

รศ.ดร.รวี เถียรไพศาล

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

5.

2548

ศ.พญ.ประยงค์ เวชวาณิชสนอง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

6.

2549

ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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8. – 9. ผลงำนดีเด่ นสำขำกำรวิจัย และผลงำนดีเด่ นสำขำสิ่ งประดิษฐ์ (รำงวัลของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ )
ลำดับที่

ปี

ชื่ อ-สกุล

คณะ/หน่ วยงำน

1.

2545

รศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

คณะอุตสหากรกรรมเกษตร

2.

2548

ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา

คณะแพทยศาสตร์

3.

2548

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำขำ/ชื่ อผลงำน
สำขำกำรวิจยั
ผลงาน สารว่องไวทางชีวภาพในพลาสมา
เลือดหมู : การแยกและการประยุกต์ใช้เป็ น
สารเพิ่มความแข็งแรงเจลซูริมิ
สำขำสิ่งประดิษฐ์
ผลงาน เครื่ องโยกมดลูกสงขลา
สำขำกำรวิจยั
ผลงาน การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล (เอสเตอร์) เชิงอุตสหากรรม

