
ข้อมูลสรุปการพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัย 
           ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนพนัธกจิด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 
การพิจารณาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 
1. นักวิจัยที่มีจ านวนผลงานสูงสุด 20 อันดับแรก  จากฐานข้อมูล ISI  ช่วงปี 2000-2005     ดงันี*้ 
 
       ชื่อ-สกุล ภาควิชา คณะ จ านวนผลงาน (เร่ือง) 
 1. ผศ. ดร.สชุาดา   จนัทร์พรหมมา เคม ี วิทยาศาสตร์      126     
 2. รศ. ดร.สทุธวฒัน์  เบญจกลุ                 เทคโนโลยีอาหาร อตุสาหกรรมเกษตร  65   
 3. รศ. ดร.ฉตัรชนก  กะราลยั                  เคม ี วิทยาศาสตร์  38 

 4. รศ.นพ. ธีระ  พิรัชวิสทุธ์ิ                     อายรุศาสตร์           แพทยศาสตร์  28 
 5. ศ.นพ.วีระศกัดิ์  จงสูว่วิฒัน์วงศ์     เวชศาสตร์ชมุชน แพทยศาสตร์   26 
 6. รศ. นพ.หชัชา  ศรีปลัง่      พยาธิวิทยา               แพทยศาสตร์  18  
 7. รศ. ดร.เสาวลกัษณ์ พงษ์ไพจิตร     จลุชีววิทยา วิทยาศาสตร์  17 
 8. รศ. ดร.วชัรินทร์  รุกขไชยศิริกลุ   เคมี         วิทยาศาสตร์  17 
 9. ผศ. ดร.เชวง  ภควตัชยั           เคมี               วิทยาศาสตร์  14 
 10. รศ. ดร.เจริญ  นาคะสรรค์                   เทคโนโลยียางและ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     14 
  พอลเิมอร์ 
 11. รศ. ดร.รวี  เถียรไพศาล                   โอษฐวิทยา    ทนัตแพทยศาสตร์  13 
 12. ศ. นพ.วิชยั  เหลา่สมบตัิ            กมุารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์  13 
 13. ศ. นพ.สเุทพ จารุรัตนศิริกลุ                  อายรุศาสตร์ แพทยศาสตร์  13  
 14. รศ. ชนิตา พงษ์ลมิานนท์                   เคมี     วิทยาศาสตร์  12 
 15. รศ. ดร. ภก.ธีระพล  ศรีชนะ                  เทคโนโลยีเภสชักรรม  เภสชัศาสตร์  12 
 16. ศ. นพ.วิญญ ู มิตรานนัท์         พยาธิวิทยา     แพทยศาสตร์  10   
 17. ผศ.อาซซีนั  แกสมาน                       เทคโนโลยียางและ         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9 
  พอลเิมอร์  
 18. ผศ. พญ.มาลยั  วอ่งชาญชยัเลศิ วิชากมุารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์    9  
 19. รศ. ดร. ภญ.รุ่งนภา ศรีชนะ (ซื่อด)ี      เภสชัเคมี       เภสชัศาสตร์     9 
 20. รศ. ดร.อมรรัตน์   พงศ์ดารา ชีวเคม ี วิทยาศาสตร์    7 
 
 
 
        *       ผลการสืบค้นโดยหอสมดุคณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร (อ้างถึงบนัทกึข้อความที่ มอ.187/2723  ลว  21 สิงหาคม  2549  เร่ือง สง่ข้อมลูการ  

      ตีพิมพ์ในฐานข้อมลู ISI ของบคุลากร ม.อ. ระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2548) 
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2.    นักวิจัยที่มีจ านวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างองิ(citation) สูงสุด 20 อนัดับแรก  จากฐานข้อมูล ISI  ช่วงปี  
       2000-2005   ดงันี*้ 
 
 ชื่อ-สกุล ภาควิชา คณะ จ านวนการอ้างอิง (ครัง้) 
 1. รศ. ดร.สทุธวฒัน์  เบญจกลุ                    เทคโนโลยีอาหาร อตุสาหกรรมเกษตร 291 
 2. รศ. นพ. ธีระ  พิรัชวิสทุธ์ิ             อายรุศาสตร์      แพทยศาสตร์ 271 
 3. ผศ. ดร.สชุาดา  จนัทร์พรหมมา    วิชาเคม ี วิทยาศาสตร์ 225 
 4. รศ. นพ.วีระพล  จนัทร์ดียิง่                 สตูิศาสตร์และ แพทยศาสตร์ 178 
  นรีเวชวิทยา      
 5. รศ. ดร.รวี  เถียรไพศาล                      โอษฐวิทยา ทนัตแพทยศาสตร์ 142 
 6. รศ. ดร.ฉตัรชนก  กะราลยั                  เคม ี วิทยาศาสตร์ 136  

 7. รศ. ดร.วราภรณ์  วฑุฒะกลุ   จลุชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 132 
  8. ศ. พญ.ประยงค์  เวชวนชิสนอง               กมุารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ 127 
 9. ผศ. ดร. ภญ.จไุรทิพย์  หวงัสนิทวีกลุ    เภสชัเวทฯ เภสชัศาสตร์ 123 
 10. ผศ. ดร.กิจจา  สวา่งเจริญ                เภสชัวิทยา       วิทยาศาสตร์ 104 
 11. รศ. ดร. ภญ.วิมล  ตนัติไชยากลุ          เภสชัเคมี  เภสชัศาสตร์   99 
 12. ผศ. นพ.ขจรศกัดิ์  ศิลปโภชากลุ            อายรุศาสตร์ แพทยศาสตร์   99 
 13. รศ. ดร. นพ.พรพรต  ลิม้ประเสริฐ          พยาธิวิทยา แพทยศาสตร์   87 
 14. รศ. ดร. ภก.ธีระพล  ศรีชนะ                  เทคโนโลยีเภสชักรรม  เภสชัศาสตร์  86 
 15. รศ. ดร.กิจการ   ศภุมาตย์            วาริชศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาต ิ  84 
 16. รศ. ดร.วราภรณ์   ตนัรัตนกลุ          สาขาวิทยาศาสตร์- วิทยาศาสตร์  84 
  พอลเิมอร์ 
 17. ศ. นพ.วีระศกัดิ์  จงสูว่วิฒัน์วงศ์       เวชศาสตร์ชมุชน แพทยศาสตร์  76 
 18. ผศ. ดร. ภก.นิวตัิ  แก้วประดบั             เภสชัเวทฯ     เภสชัศาสตร์   75 
 19. รศ. ดร. ภญ.ฤดีกร  วิวฒันปฐพี           เทคโนโลยีเภสชักรรม     เภสชัศาสตร์   66 

 20. รศ. นพ.หชัชา  ศรีปลัง่ พยาธิวิทยา               แพทยศาสตร์  65  
 
    
  
 *   ผลการสืบค้นโดยหอสมดุคณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร (อ้างถึงบนัทกึข้อความที่ มอ.187/2723  ลว  21 สิงหาคม  2549  เร่ือง สง่ข้อมลูการ  

    ตีพิมพ์ในฐานข้อมลู ISI ของบคุลากร ม.อ. ระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2548) 
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3. นักวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบตัร    
 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน ผลงำนกำรประดษิฐ์/ออกแบบผลติภัณฑ์ 

(สิทธิบัตร) 

1.  1. รศ.ดร.สณัห์ชยั กลิน่พิกลุ 
2. นายชิต ลิม่วรพนัธ์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ เคร่ืองแยกผลปาล์มออกจากทะลายสด 
 

สทิธิบตัรไทย เลขท่ี 10593 
ออกให้เมื่อ 5 มิ.ย. 2544 
หมดอาย ุ20 พ.ย. 2557 

2.  1. รศ.นพ.วิทรู ลลีามานิตย์  
2. รศ.ดร.ชศูกัดิ์ ลิม่สกลุ 
3. นายอลนั กีเตอร์  

คณะแพทยศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
 

METHOD AND APPARATUS FOR THEATING 
POOR LARYNGEAL-ELEVATION DISORDER 
WITH SEQUENTIAL-HIGH VOLTAGE 
ELECTRICAL STIMULATION 
 

สทิธิบตัรอเมริกา เลขท่ี 6,484,053 B2 
ออกให้ เมื่อ 19 พ.ย. 2545 

3.  1. รศ.นพ.วิทรู ลลีามานิตย์ 
2. รศ.ดร.ชศูกัดิ์ ลิม่สกลุ 
3. นายอลนั กีเตอร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 

เคร่ืองกระตุ้นไฟฟา้ชนดิล าดบัก่อนหลงัส าหรับรักษา
ผู้ ป่วยกลนืล าบาก 
 

สทิธิบตัรไทย เลขท่ี 12597 
ออกให้เมื่อ 2 พ.ค. 2545 
หมดอาย ุ6 ส.ค. 2560 

4.  ศ.นพ.หเทิญ ถ่ินธารา คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองโยกมดลกู 
 

สทิธิบตัรไทย เลขท่ี 13444  
ออกให้เมื่อ 26 ส.ค. 2545 
หมดอาย ุ18 ส.ค. 2552 

5.  ศ.นพ.หเทิญ ถ่ินธารา คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองโยกมดลกู 
 

สทิธิบตัรไทย เลขท่ี 13445 
ออกให้เมื่อ 26 ส.ค. 2545 
หมดอาย ุ 25 ตลุาคม 2553 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน ผลงำนกำรประดษิฐ์/ออกแบบผลติภัณฑ์ 

(สิทธิบัตร) 

6.  รศ.นพ.วิทรู ลลีามานิตย์ คณะแพทยศาสตร์ กรรมวิธีวิเคราะห์สญัญาณไฟฟา้ของกล้ามเนือ้ลิน้
และคอขณะกลนืท่ีบนัทกึด้วยอเิลก็โตรดชนิดปิดบน
ผิวหนงั 
 

สทิธิบตัรไทย เลขท่ี 19630 
ออกให้เมื่อ 8 มี.ค. 2549 
หมดอาย ุ13 ส.ค. 2560 

7.  1. รศ.ดร.สธีุระ ประเสริฐสรรพ์ 
2. ผศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 
3. นายบญัญตัิ นิยมวาส 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ระบบอบแห้งแบบถงัสองชัน้ 
 

สทิธิบตัรไทย เลขท่ี 20436 
ออกให้เมื่อ 11 ส.ค. 2549 
หมดอาย ุ12 พ.ค. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน ผลงำนกำรประดษิฐ์ 

(อนุสิทธิบัตร) 
1. 1

. 
รศ.ไพบลูย์ ธรรมรัตน์วาสกิ คณะอตุสาหกรรมเกษตร วิธีการเก็บรักษาสะตอสดในบรรจภุณัฑ์ชนิดยดืหยุน่ 

 

อนสุทิธิบตัรไทยเลขที่ 754 
ออกให้เมื่อ 19 มิ.ย. 2545 
หมดอาย ุ19 ก.พ. 2551 

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

คณะอตุสาหกรรมเกษตร กรรมวิธีการผลติมงัคดุกึ่งแห้ง 
 

อนสุทิธิบตัรไทยเลขที่ 1285 
ออกให้เมื่อ 15 มี.ค. 2547 
หมดอาย ุ17 ก.ค. 2552 

3.  รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสวุรรณกลุ คณะวิทยาศาสตร์ การสร้างเซลล์ลกูผสมซึง่หลัง่โมโนโคลนาลแอนติบอ
ดีตอ่เลคติน 17 กิโลดาลตนั ของยางธรรมชาติ 
 

อนสุทิธิบตัรไทย เลขท่ี 1425 
ออกให้เมื่อ 16 ก.ค. 2547 
หมดอาย ุ6 ก.ค. 2552 

4.  รศ.ดร. รพีพรรณ วิทิตสวุรรณกลุ คณะวิทยาศาสตร์ การสร้างเซลล์ลกูผสมซึง่หลัง่โมโนโคลนาลแอนติบอ
ดีตอ่เลคติน 17 กิโลดาลตนั ของยางธรรมชาติ 
 

อนสุทิธิบตัรไทยเลขที่ 1426 
ออกให้เมื่อ 16 ก.ค. 2547 
หมดอาย ุ1 พ.ค. 2552 

5.  ผศ.พญ.มณฑิรา มฤคทตั คณะแพทยศาสตร์ ถงุรับถา่ยของเหลวในการผา่ตดัโดยใช้กล้อง 
 

อนสุทิธิบตัรไทยเลขที่ 1437 
ออกให้เมื่อ 23 ก.ค. 2547 
หมดอาย ุ20 ส.ค. 2551 

6.  รศ.ดร.สทุธวฒัน์ เบญจกลุ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร กรรมวิธีผลติเจลซูริมจิากปลาแชแ่ข็งโดยการใช้
สารเติมแตง่ 
 

อนสุทิธิบตัรไทยเลขที่ 1602 
ออกให้เมื่อ 17 ธ.ค. 2547 
หมดอาย ุ28 ม.ค. 2553 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน ผลงำนกำรประดษิฐ์ 

(อนุสิทธิบัตร) 

7.  1. ดร.อญัชล ีศิริโชต ิ
2. ดร.ศภุชยั ภิสชัเพ็ญ 
3. รศ.ไพบลูย์ ธรรมรัตน์วาสกิ 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร การท าน า้มะมว่งหิมพานต์เข้มข้น 
 

อนสุทิธิบตัรไทยเลขที่ 1582 
ออกให้เมื่อ  30 พ.ย. 2547 
หมดอาย ุ15 ม.ค. 2553 

8.  ดร.จกัรี ทองเรือง 
ดร.สนุิสา ศิริพงศ์วฒุิกร 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร วิธีการยบัยัง้การเปลีย่นสขีองน า้ปลาในระหวา่งเปิด
ใช้หรือเก็บรักษา 
 

อนสุทิธิบตัรไทยเลขที่ 2541 
ออกให้เมื่อ 7 เม.ย. 2549 
หมดอาย ุ22 ธ.ค.2553 

9.  ผศ.ดร.กลุชนาฐ ประเสริฐสทิธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สารฟอกขาวโครงใบและกระบวนการฟอกขาวโครง
ใบโดยใช้สารประกอบเปอร์ออกไซด์ 
 

อนสุทิธิบตัรไทยเลขที่ 2920 
ออกให้เมื่อ 30 ตลุาคม 2549 
หมดอาย ุ16 มถินุายน 2554 

10.  อ.สรุสทิธ์ิ ประสารปราน คณะอตุสาหกรรมเกษตร ดินประดิษฐ์ส าหรับงานดอกไม้และผลติภณัฑ์จ๋ิว 
 

อนสุทิธิบตัรไทยเลขที่ 2933 
ออกให้เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2549 
หมดอาย ุ4 กรกฎาคม 2555 
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4. นักวจิยัทีม่ผีลงำนวจิยัทีม่ปีระโยชน์ต่อชุมชน (รำงวลัของมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์) 
 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน รำงวลั/ช่ือผลงำน 

1. รศ.ดร.ประวทิย ์โตวฒันะ 
  
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ รำงวลัยอดเยีย่ม ประจ ำปี 2545 
ช่ือผลงาน : ผลกระทบของการเล้ียงกุง้กลุาด าท่ีมีตอ่ทรัพยากรดินใน 
อ.ระโนด  จ.สงขลา 

2. หน่วยระบาดวทิยา  
คณะแพทยศาสตร์ และ สวรส.
ภาคใต ้

หน่วยระบาดวทิยา  
คณะแพทยศาสตร์ และ 
สวรส.ภาคใต ้

รำงวลัยอดเยีย่ม ประจ ำปี 2545 
ช่ือผลงาน : การพฒันาศกัยภาพของประชาชนและบคุลากรในพ้ืนท่ี  
อ.ร่อนพบูิลย ์ในการแกปั้ญหาสารหนูภายในทอ้งท่ี 

3. ผศ.จุรีรัตน ์บวัแกว้  
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 
(ยา้ยมาคณะศิลปศาสตร์) 

รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2545 
ช่ือผลงาน : ผา้กบัวถีิชีวติชาวไทยมุสลิมในหา้จงัหวดัชายแดน
ภาคใตข้องประเทศไทย 

4. ศ.นพ.วชิยั เหล่าสมบติั  
 

คณะแพทยศาสตร์ รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2545 
ช่ือผลงาน : การรักษาเด็กท่ีเป็นโรคมะเร็งเมด็เลือดขาวเฉียบพลนั
ชนิดลิมโฟบาสตใ์นประเทศไทย 

5. ผศ.ดร.จ านงค ์นพรัตน ์ 
  

คณะแพทยศาสตร์ รำงวลัทัว่ไปประจ ำปี 2545 
ช่ือผลงาน: การตรวจดีเอน็เอของบีตา้ธาลสัซีเมียโดยวิธีพซีีอาร์และ 
ดอทบลอทไฮบริไดเซชัน่กบัโอลิโกโพรบท่ียดึติดบนไนลอน 
เมมเบรน 

6. รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน ์ คณะเภสชัศาสตร์ รำงวลัยอดเยีย่ม ประจ ำปี 2546 
ช่ือผลงาน โครงการพฒันาวตัถุดิบสมุนไพรในจงัหวดัสงขลา 

7. ศ.นพ.วชิยั เหล่าสมบติั  
 

คณะแพทยศาสตร์ รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2546 
ช่ือผลงาน : การศึกษาเก่ียวกบัธาลสัซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติใน
ภาคใตข้องประเทศไทย (Sutdies on Thalassemia and 
Hemoglobinopathies in the south of Thailand) 

8. ผศ.นพ.พรพรต ล้ิมประเสริฐ  คณะแพทยศาสตร์ รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2546 
ช่ือผลงาน : การตรวจวินิจฉยักลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะ 

9. ศูนยว์ิจยัและพฒันาการผลิตปาลม์
น ้ ามนั คณะทรัพยากรธรรมชาติ   

ศูนยว์ิจยัและพฒันาการ
ผลิตปาลม์น ้ามนั คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ   

รำงวลัยอดเยีย่ม ประจ ำปี 2547 
ช่ือผลงาน : การวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตปาลม์น ้ ามนัใน
ภาคใตข้องประเทศไทย 

10. อ.สุรสิทธ์ิ ประสารปราน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2547 
ช่ือผลงาน : ดินประดิษฐส์ าหรับงานดอกไม ้
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ล ำดบั
ที ่

ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน 

11. ผศ.ดร.วจิิตรา ลีละศุภกลุ  
 

คณะวทิยาศาสตร์ รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2547 
ช่ือผลงาน : ผลิตภณัฑ ์Bacillus subtilis ควบคุมโรคกาบใบแหง้ใน
ขา้วและโรคผลเน่าในทุเรียน 

12. รศ.พญ.ลดัา เหมาะสุวรรณ   คณะแพทยศาสตร์ รำงวลัยอดเยีย่ม ประจ ำปี 2548 
ช่ือผลงาน : พฒันาการแบบองคร์วมของเด็กไทย : ปัจจยัคดัสรรดา้น
ครอบครัวและการอบรมเล้ียงดู 

13. อ.สอรัฐ มากบญุ   
 

เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2548 
ช่ือผลงาน : การก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการทางการทอ่งเท่ียวเชิง
นิเวศบา้นถ ้าผึ้ง ต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

14. ผศ.ดร.กลุชนาฐ ประเสริฐสิทธ์ิ  
   
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2548 
ช่ือผลงาน : การพฒันาการฟอกขาวใบยางพารา 

15. ดร.เสาวลกัษณ์ รุ่งตะวนัเรืองศรี  
 

คณะการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2549 
ช่ือผลงาน : การประเมินคณุคา่ทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขา   
หวัชา้ง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ 

16 ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพทัธ์  คณะการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2549 
ช่ือผลงาน : โครงการการจดัท าตวัช้ีวดัการจดัการทรัพยากรและแนว
ปฏิบติัของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผน่ 

17. ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ   
 

คณะแพทยศาสตร์ รำงวลัทัว่ไป ประจ ำปี 2549 
ช่ือผลงาน : The Impacts and Outcomes of Implementing 
Head Injury Guidelines : a clinical experience in Thailand 
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                5. นักวจิยัทีม่ผีลงำนวจิยัทีไ่ด้รับรำงวลัจำกหน่วยงำนระดบัชำติ เช่น สกว. สวทช. วช. เป็นต้น  
 

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

1.  รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกลุ คณะวทิยาศาสตร์ โล่หเ์กียรติยศ “เมธีวจิยัอาวโุส” 
สกว. รุ่นท่ี 5 ปี 2543 
ช่ือผลงาน : การศึกษาน ้ ายางพารา
ในระดบัโมเลกลุเพือ่ประยกุตใ์ช้
ในอตุสาหกรรม 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 

2.  1. รศ.ดร.ธวชั ชิตตระการ 
2. รศ.ดร.พิกลุ วณิชาภิชาติ 
3. นายวิทรู วจิิตรธุระการ 

คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัชมเชยผลงานประดิษฐ์
คิดคน้ ประจ าปี 2543 
ช่ือผลงาน : การผลิตเมมเบรน    
โพลีคาร์บอเนตท่ีมีรูพรุนขนาดเล็ก
มากดว้ยเทคนิคทางนิวเคลียร์ 

สภาวจิยัแห่งชาติ 

3.  รศ.ดร.วราภรณ์ วฑุฒะกลุ คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัชมเชยผลงานวิจยั  
สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์
ประจ าปี 2544 
ช่ือผลงาน : ระบาดวทิยาของโรค 
เมลิออยโคลีสและเช้ือ 
Burkholderia acudomallei  
ในประเทศไทย 

สภาวจิยัแห่งชาติ 

4.  ผศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกลุ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

รางวลัเสนอผลงานวจิยัดีเด่น        
ปี 2544  
ช่ือผลงาน : การปนภาษาองักฤษ
ในภาษาไทยในรายการโทรทศัน์ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 

5.  ผศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกลุ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

รางวลั Top Paper Award 
ปี 2001 
ช่ือผลงาน :  What holds 
attention to television? 
 

International 
Communication 
Association 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

6.  1. รศ.ดร.ภญ.นฏัฐา แกว้นพรัตน์ 
2. ผศ.ดร.ภญ.ขวญัจิต อ๊ึงโพธ์ิ 
     

คณะเภสชัศาสตร์ รางวลัชนะเลิศโครงการนวตักรรม
แห่งประเทศไทย (Thailand 
Innovation Awards) คร้ังท่ี 2 
สาขาส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ. 2545 
ช่ือผลงาน : การศึกษาการ
ปลดปล่อยและความคงตวัของยา
เหน็บทวาร ไดอะซีแพมท่ีเตรียม
ข้ึนเพือ่ใชใ้นโรงพยาบาล 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

7.  รศ.ดร.นนัทา เชิงเชาว ์ คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัชมเชย สาขาเกษตรศาสตร์
และชีววทิยา ประจ าปี 2545 
ช่ือผลงาน : ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของยางพาราต่อทอ็กซินจากเช้ือรา 
Phytopthora spp.  

สภาวจิยัแห่งชาติ 

8.  นา    นายพรชยั ศรีไพบลูย ์
 
 
 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รองชนะเลิศอนัดบัที่ 2  
สาขาวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ีประจ าปี 2545  
ช่ือผลงาน : เคร่ืองท าแหง้ดว้ยลม
ร้อนแบบเคล่ือนท่ี 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

9.  ผศ.ดร.ทพ.ญ.ชิดชนก ลีธนะกลุ คณะทนัตแพทยศาสตร์ รางวลัชมเชยวทิยานิพนธ์ ปี 2545 
ช่ือผลงาน : การแสดงออกของยนี
ในมะเร็งชนิดสความสัเซลล ์    
คาร์ซิโนมาบริเวณศีรษะและล าคอ 

สภาวจิยัแห่งชาติ 

10.  ผศ.ดร.อรสา ภทัรไพบูลยช์ยั  
  

คณะวทิยาศาสตร์ งานวจิยัเด่น ปี 2546  
ช่ือผลงาน : เทคนิคใหม่ลดน ้าหนกั
โมเลกลุ ความหนืดยาง ไดย้างชนิด
ใหมมี่คุณสมบติัเทียบเท่ายาง
สงัเคราะห์ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

11.  ผศ.ดร.วราภรณ์ พรหมวกิร คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัผลงานวจิยัยอดเยีย่มในการ
น าเสนอในท่ีประชุมวชิาการ
ประจ าปี 2546 
ช่ือผลงาน : กระบวนสญัญาณจาก
การแผค่ล่ีของเซลลท่ี์ส่งไปควบคุม
การเจริญเติบโตของเซลล ์: ลกัษณะ
ของสภาวะการกระตุน้สมัพนัธ์กบั
เวลาของ Mitogen-Activated 
Protein Kinase มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนสญัญาณน้ีหรือไม่? 

สมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

12.  1.  ผศ.ดร.เสน่ห์ แกว้นพรัตน ์
2. รศ.ดร.ภญ.นฏัฐา แกว้นพรัตน์ 
    

คณะเภสชัศาสตร์ รางวลัรองชนะเลิศโครงการ
นวตักรรมแห่งประเทศไทย 
(Thailand Innovation Awards) 
คร้ังท่ี 3 สาขาส่งเสริมสุขภาพ 
ปี พ.ศ. 2546  
ช่ือผลงาน : การเตรียม 
Lactobacillus acidophilus 
แคปซูลเพื่อสุขภาพ  

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

13.  ศ.นพ.วชิยั เหล่าสมบติั คณะแพทยศาสตร์ รางวลัผลงานวจิยั ประจ าปี 2547 
รางวลัดีเยีย่ม (สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย)์  
ช่ือผลงาน : การศึกษาเก่ียวกบั  
ธาลสัซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
ในภาคใตข้องประเทศไทย (ระหวา่ง 
พ.ศ. 2521-2546) 

สภาวจิยัแห่งชาติ 

14.  1. ดร.ประการ คุรุหงษา 
2. รศ.ดร.ศิริชยั ศรีพงศพ์นัธุ์ 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รางวลัชมเชยผลงานการประดิษฐ์
คิดคน้ ประจ าปี 2547 
ช่ือผลงาน : เคร่ืองกระตุน้การหลัง่
น ้ าเช้ือแพะดว้ยไฟฟ้า 

สภาวจิยัแห่งชาติ 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

15.  รศ.ดร.วรวธุ วสุิทธ์ิเมธางกรู คณะวศิวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ระดบัภาคใต ้
และรางวลัท่ี 2 ระดบัประเทศ    
(เป็นทีม) การแขง่ขนัฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ  ประจ าปี 2547 สาขาช่าง 
เมคาทรอนิกส์ 
ช่ือผลงาน : ช่างเมคาทรอนิกส์  

คณะกรรมการส่งเสริมการ
พฒันาฝีมือแรงงาน 

16.  รศ.ดร.วรวธุ วสุิทธ์ิเมธางกรู คณะวศิวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ระดบัภาคใต ้
และรางวลัท่ี 2 ระดบัประเทศ    
(เป็นทีม) การแขง่ขนัฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ  ประจ าปี 2547 สาขาช่างเม
คาทรอนิกส์ 
ช่ือผลงาน : ช่างเมคาทรอนิกส์  

คณะกรรมการส่งเสริมการ
พฒันาฝีมือแรงงาน 

17.  ผศ.ดร.พิชญา  ตณัฑยัย ์
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัท่ี 1 รางวลัพิเศษ ประเภท
โปรแกรมเพ่ือช่วยคนพิการ (NSC 
2004) ประจ าปี 2547 
ช่ือผลงาน : โปรแกรมแปลงอกัษร
เบรลลใ์หเ้ป็นแอสกี 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 
 

18.  อ.มลัลิกา  อุณหววิรรธน ์
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวัลท่ี  2 ประเภทโปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทิง  (NSC 2004) ประจ าปี 
2547 
ช่ือผลงาน : โปรแกรมสงคราม
อวกาศ (ดว้ยการควบคุมยคุใหม)่ 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 
 

19.  อ.ธชัชยั  เอง้ฉว้น 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัท่ี 2 ประเภทโปรแกรมเพื่อ
การประยกุตใ์ชง้านส าหรับลินุกซ์ 
(NSC 2004) ประจ าปี 2547 
ช่ือผลงาน : โปรแกรมระบบการ
โคลนฮาร์ดดิกส์ผา่นมลัติแคสโปร
โตคอลท่ีท างานบนะบบปฏิบติัการ 
Linux 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

20.  ผศ.ดร.พิชญา  ตณัฑยัย ์
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัท่ี 3 รางพิเศษประเภท
โปรแกรมเพ่ือช่วยคนพิการ      
(NSC 2004) ประจ าปี 2547 
ช่ือผลงาน :  โปรแกรมเบรลล์
เทอร์มินอลภาษาไทยบน
ระบบปฏิบติัการ Linux 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 
 

21.  อ.สุธน  แซ่วอ่ง 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัชมเชย  (NSC 2004) ประจ าปี 
2547 
ช่ือผลงาน :  โปรแกรมบริการเพลง
ส่วนตวัผ่านระบบเครือข่าย 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 
 

22.  รศ.ดร. สินชยั  กมลภิวงศ ์
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัชมเชย (NSC 2004) ประจ าปี 
2547 
ช่ือผลงาน :  โปรแกรมโครงการ 
ไอพเีทเลโฟนนีท่ีมีโมบิลิตี้  
ระดบัสูง 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 
 

23.  ผศ.ดร.ภานุมาส  ค าสตัย ์
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัชนะเลิศระดบัปริญญาตรี การ
ประกวดคอมพิวเตอร์ล่องหน คร้ังท่ี 
2 ประจ าปี 2547 
ช่ือผลงาน :  โครงงานระบบควบคุม
รถไฟฟ้าจ าลองแบบดิจิตอล 

 สมาคมสมองกลฝังตวัไทย 
 

24.  ผศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัชมเชย ระดบัมืออาชีพ   
การประกวดคอมพิวเตอร์ล่องหน 
คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2547 
ช่ือผลงาน :  โครงงานเคร่ืองเปิด-ปิด
ประตูอตัโนมติั 

สมาคมสมองกลฝังตวัไทย 

25.  1. รศ.ดร.เลก็  สีคง   
2. รศ.ดร.ศิริกลุ  วสุิทธ์ิเมธางกรู 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัท่ี 2  ประเภทโปสเตอร์ 
(Thainox Metallurgy Award 2004)   
ประจ าปี 2547 
ช่ือผลงาน :  Design and 
Construction of  Gas Atomizer for 
Making  Metal Power 

บริษัท ไทยน๊อค สเตนเลส 
จ ากดั (มหาชน) 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

26.  ผศ.ดร.พิชญา  ตณัฑยัย ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศรางวลัท่ี 1 (NSC 2004) 
ประจ าปี 2547 
ช่ือผลงาน : โปรแกรมเพือ่ช่วยคน
พิการ 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 

27.  อ.ธชัชยั  เอง้ฉว้น คณะวศิวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศรางวลัท่ี 1  (NSC 2004) 
ประจ าปี 2547 
ช่ือผลงาน : โปรแกรมเพือ่การ
ประยกุตใ์ชง้านส าหรับลีนุกซ์ 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 
 

28.  รศ. ทศพร  กมลภิวงศ ์
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัท่ี 3  (NSC 2004) ประจ าปี 
2547 
ช่ือผลงาน : โปรแกรมเพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ 
 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 
 

29.  อ. สุธน  แซ่วอ่ง 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัท่ี 3  (NSC 2005) ประจ าปี 
2548 
ช่ือผลงาน : โปรแกรมเพือ่งานการ
พฒันาดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 
 

30.  อ. สุธน  แซ่วอ่ง 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัชมเชย  (NSC 2005) 
ช่ือผลงาน : โปรแกรมเพือ่ความ
บนัเทิง 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 

31.  อ. สุธน  แซ่วอ่ง 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัชมเชย  (NSC 2005) ประจ าปี 
2548 
ช่ือผลงาน : โปรแกรมเพือ่การ
ประยกุตใ์ชง้านส าหรับลีนุกซ์ 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 

32.  อ.ปราโมทย ์ จูฑาพร คณะวศิวกรรมศาสตร์  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1      
(NSC 2005) 
ประจ าปี 2548 
ช่ือผลงาน : การแข่งขนัทกัษะ
ทางดา้นระบบควบคมุอตัโนมติั 
(Schneider University Inti@tive 
Challenge 2005) 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

33.  ผศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัรองชนะเลิศ (ทีมไขนุ่ย้) 
ประจ าปี 2548 
ช่ือผลงาน :  การแขง่ขนัฟตุบอล
หุ่นยนตชิ์งแชมป์ประเทศไทย ปี 
2548 (Robocup Thailand 
Championship 2005) 

สมาคมวิชาการหุ่นยนต ์

34.   ผศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัเทคนิคยอดเยีย่ม                
(ทีมอศัวินนอ้ย)   
ประจ าปี 2548 
ช่ือผลงาน :  การแขง่ขนัฟตุบอล
หุ่นยนตชิ์งแชมป์ประเทศไทย ปี 
2548 (Robocup Thailand 
Championship 2005) 

สมาคมวิชาการหุ่นยนต ์

35.  ผศ.ดร.วราภรณ์ พรหมวกิร คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัผลงานวจิยัยอดเยีย่มประเภท 
โปสเตอร์ในงานประชุมวชิาการ 
ประจ า ปี 2548 
ช่ือผลงาน : การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างและการแสดงออกของ
โปรตีนในเน้ือเยือ่ผวิหนงัตลอด
วงจรการลอกคราบของกุง้กลุาด า  

สมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

36.  1. ผศ.เสาวนีย ์ ก่อวฒิุกลุรังษี 
2. ดร.วไิลรัตน ์ชีวะเศรษฐธรรม 
 

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

โครงการวจิยัดีเด่น สกว.       
ประจ าปี 2548 ดา้นเศรษฐกิจ 
ช่ือผลงาน : การใชเ้ทคโนโลยกีาร
ตรวจหาปริมาณสบูล่อเรตใน    
น ้ ายางอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 

37.  ผศ.นุกลู รัตนดากลุ คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

รางวลัลูกโลกสีเขียว คร้ังท่ี 7 
ประจ าปี 2548 ประเภทบุคคลท่ีมี
ผลงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

38.  1.  ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม 
2. ผศ.ปรัตถ พรหมมี 
  

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการวจิยัดีเด่น  
เน่ืองในงาน ฟ้ืนยางไทยใหย้ ัง่ยนื    
ปี 2548 
ช่ือผลงาน : การพฒันาแบบจ าลอง
การตลาดขอ้ตกลงยาง กรณีศึกษา 
อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

39.  อ.สุรสิทธ์ิ ประสารปราน 
   
  

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

โครงการวจิยัดีเด่น ประจ าปี 2548  
ช่ือผลงาน : การพฒันาถว้ยรับน ้ายาง
โดยน ้ายางธรรมชาติและดินขาว 

ส านกังานโครงการ IRPUS  
ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 

40.  ดร.ศุภชยั ภิสชัเพญ็ 
   
 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

รางวลัชมเชย 1 ประเภท Profession 
Vote สาขา Production 
Engineering ประจ าปี 2548  
ช่ือผลงาน : การพฒันาเคร่ืองมือ
ทดสอบความแขง็แรงของรอยปิด
ผนึกบนบรรจุภณัฑ ์

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 

41.  1. รศ.ดร.ธวชั ชิตตระการ 
2. รศ.ดร.ไตรภพ ผอ่งสุวรรณ 
3. รศ.ดร.พิกลุ วณิชาภิชาติ 
4. ดร.ไพบลูย ์นวลนิล 
 

คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัผลงานประดิษฐคิ์ดคน้  
ประจ าปี 2548  
ช่ือผลงาน : การผลิตเมมเบรน 
พอลิคาร์บอเนตชนิดกดัรอย
นิวเคลียร์ดว้ยนิวตรอนเร็วจากเคร่ือง
ปฏิกรณ์วจิยัของไทย 

สภาวจิยัแห่งชาติ 

42.  1. รศ.ดร.สายณัห์ สดุดี  
2. รศ.ดร.ชูศกัด์ิ ล่ิมสกลุ  
3. ดร.มณเทพ เกียรติวรีะสกลุ 
4. ผศ.สาวติร์ ตณัฑนุช  

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

รางวลัชมเชยดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม 
ประจ าปี  2548  
ช่ือผลงาน : เคร่ืองวดัการไหลของ
น ้ าภายในล าตน้พืชแบบพลัส์ความ
ร้อน PSUNRC 

สภาวจิยัแห่งชาติ 

43.  ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพทัธ์ คณะการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการเด่นประจ าปี 2548 
ช่ือผลงาน : การจดัการทรัพยากร
และของเสียของสหกรณ์โรงอบ/  
รมยางแผน่ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 

44.  1. รศ.สายณัห์ สดุดี  
2. ดร.สุเมธ ไชยประพทัธ์  
 
3. ผศ.ชิตชไม โอวาทฬารพร 

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
คณะการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
คณะเภสชัศาสตร์ 

รางวลัโครงการวจิยัดีเด่น ประจ าปี 
2548  
ช่ือผลงาน : การประเมินผลกระทบ
จากการใชน้ ้ าเสียจากโรงอบ/โรง  
รมยางแผน่เพ่ือการเกษตร 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

45.  ดร.ณฐัพงศ ์นิธิอทุยั คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

รางวลัผลงานวจิยัดีเด่น ในการ
ประชุมวชิาการฟ้ืนยางไทยให้
ย ัง่ยืน ปี 2548  
ช่ือผลงาน  : เคร่ืองมือวดัระดบั
การวลัคาไนซ์แบบพกพา   

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 

46.  รศ.ดร.ภก.ด ารงศกัด์ิ ฟ้ารุ่งสาง  
  

คณะเภสชัศาสตร์ เมธีวิจยั ประจ าปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 

47.      1. รศ.ดร.ชูศกัด์ิ  ล่ิมสกลุ 
2. ผศ.สาวติร์  ตณัฑนุช 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัชมเชย ผลงานประดิษฐ์
คิดคน้ดา้นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม 
ประจ าปี 2548 
ช่ือผลงาน  : เคร่ืองวดัการไหล
ของน ้าภายในล าตน้พืชแบบพลัส์
ความร้อน รุ่น PSU – URC 

สภาวจิยัแห่งชาติ 

48.     1. รศ.สมชาย  ชูโฉม 
   2. รศ.วนิดา  รัตนมณี 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัดีเลิศ  Best Practice of 
Industrial Engineering Technique 
Awards : BPIETA 
ประจ าปี 2548 
ช่ือผลงาน  : การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนการ
บรรจุเน้ือปลากระป๋องส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

49.      รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค ์ คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

รางวลัโครงการดีเด่น  
ประจ าปี 2548 
ช่ือผลงาน  :  กาวจากน ้ายางก
ราฟตโ์คพอลิเมอร์ของยาง
ธรรมชาติกบัพอลิเมทิลเมทา     
คริเลท 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

50.   ดร.เจษฎา  วรรณสินธ์ุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศอนัดบั 1  (Thainox 
Metallurgy Award 2006) 
ประจ าปี 2549  
ช่ือผลงาน  : Development of a 
Novel Semi – Solid Metal 
Processing Technique for 
Aluminium Casting    
Applications 

บริษทั ไทยน๊อค สเตนเลส 
จ ากดั (มหาชน) 

51.   1. ผศ.ดร. เจริญยทุธ  เดชวายกุลุ 
    2. ผศ.ดร. วิริยะ  ทองเรือง 
    3. ผศ.คณดิถ  เจษฎพ์ฒันานนท ์

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผลงานวจิยัเด่น  
ประจ าปี 2549  
ช่ือผลงาน  : ผลของความ
สม ่าเสมอของรูปทรงต่อการ
สัน่สะเทือนของลอ้ยางตนั 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั 

52.     ผศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 3 
ประจ าปี 2549  
ช่ือผลงาน :  แข่งขนัหุ่นยนตซู์โม่  
รุ่นอายไุม่เกิน 20 ปี  Bangkok  
Junior Robot Challenge 2006 

สถาบัน ส่งเส ริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(สสวท.)  
 

53.     รศ.ดร.วรวธุ  วสุิทธ์ิเมธางกรู คณะวศิวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ระดบัภาคใต ้
และรางวลัท่ี 1 ระดบัประเทศ  
(เป็นทีม)  
การแขง่ขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
สาขาช่างเมคาทรอนิกส์ 
ประจ าปี 2549  
ช่ือผลงาน : ช่างเมคาทรอนิกส์  

คณะกรรมการส่งเสริมการ
พฒันาฝีมือแรงงาน 

54.   รศ.ดร.วรวธุ  วสุิทธ์ิเมธางกรู คณะวศิวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ระดบัภาคใต ้
และรางวลัท่ี 1 ระดบัประเทศ  
(เป็นทีม)  
การแขง่ขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
สาขาช่างเมคาทรอนิกส์ 
ประจ าปี 2549  
ช่ือผลงาน : ช่างเมคาทรอนิกส์  

คณะกรรมการส่งเสริมการ
พฒันาฝีมือแรงงาน 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน  รำงวลั/ช่ือผลงำน หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

55.  ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 และ
รางวลัเทคนิคยอดเยีย่ม (ทีม 
ROBOTIC PSU) 
ประจ าปี 2549  
ช่ือผลงาน :  การแขง่ขนัประดิษฐ์
หุ่นยนตโ์ปรกอลฟ์  “TPA ROBO 
GOLF 2006” 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี
(ไทย-ญ่ีปุ่น) 

56.  รศ.ดร.เกริกชยั  ทองหนู คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัรองชนะเลิศการแขง่ขนั  
TESA Balancing Robot 2006 
ประจ าปี 2549  
ช่ือผลงาน  : การพฒันาโปรแกรม
เพื่อควบคุมหุ่นยนตใ์หส้ามารถ
ทรงตวัไดน้านท่ีสุด 

สมาคมสมองกลฝังตวัไทย 
ร่วมกบั บริษทั ร๋ีดเทรดเดก็ซ์ 
 

57.  ดร.เจษฎา วรรณสินธ์ุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัชมเชย (Thainox 
Metallurgy Award 2006) 
ประจ าปี  2549 
ช่ือผลงาน : การหล่อโลหะก่ึง
ของแขง็แบบเทของโลหะผสม
อะลมิูเนียมทองแดง  

บริษทั ไทยน๊อค สเตนเลส 
จ ากดั (มหาชน) 

58.  ดร.ณฐัพงศ ์นิธิอทุยั คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

รางวลัชมเชยโครงการรางวลั 
นวตักรรมแห่งประเทศไทย  
คร้ังท่ี 6 ปี 2549 
ช่ือผลงาน : เทอร์โมพลาสติกอิ
ลาสโตเมอร์จากพลาสติกและยาง
เหลือใช ้

ส านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ 

59.  ดร.ณฐัพงศ ์นิธิอทุยั คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

รางวลัโปสเตอร์ดีเด่น สาขา 
พอลิเมอร์ ในการประชุมวิชาการ 
4th Thailand Materials Science 
and Technology Conference 
2006  
ช่ือผลงาน : Effect of maturation 
on properties of latex 
compound 

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและ
วสัดุแห่งชาต ิ(MTEC) 
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60.  1. ผศ.ดร.นิซาอดูะห์  ระเด่นอา
หมดั 

2.  ผศ.ดร.กิจจา สวา่งเจริญ 
3.  ผศ.ดร.อรุาพร วงศว์ชัรานนท ์
4. อ.พชัรา ศุภธีรสกลุ 
5. นายวลิาด รัญดร 

คณะวทิยาศาสตร์ 
  
 

การเผยแพร่ผลงานแบบโปสเตอร์
ดีเด่นสาขาประสาทวิทยา 2549 

สมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

61.  รศ.ธงชยั พนัธ์เมธาฤทธ์ิ  
  

คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัชมเชย ประจ าปี 2549 
ช่ือผลงาน : สมบติัใหค้วามร้อน 
เอน็ทีซี พีทีซี และการเก็บประจุ
ไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์เซรา
มิกส์และการประยกุตใ์ช ้

สภาวจิยัแห่งชาติ 

62.  ดร.วราพร วรรณนา คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัชมเชย : รางวลัวทิยานิพนธ ์ 
ประจ าปี 2549  
ช่ือผลงาน : การพฒันาและ
ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองหมายโมเลกลุ
นิวเคลียร์ดีเอน็เอในกุง้ Penaeus 
merguiensis  

สภาวจิยัแห่งชาติ 

 

หมำยเหตุ         ขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้จากคณะต่างๆ 
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6. นักวจิยัทีม่ผีลงำนวจิยัทีม่กีำรเผยแพร่ทำงส่ือสำรมวลชนทั้งในระดบัชำตแิละระดบันำนำชำติทีส่ร้ำงช่ือเสียงให้กบัมหำวทิยำลยั 
 

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน ผลงำนทีเ่ผยแพร่ เผยแพร่ผ่ำนส่ือ 

1.  รศ.ดร.พิกลุ วณิชาภิชาติ คณะวทิยาศาสตร์ การวจิยัแผน่กรองน ้ า สถานีโทรทศัน์ 
ช่อง 7 

2.  นา   นายพรชยั ศรีไพบลูย ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เคร่ืองท าแหง้ดว้ยลมร้อนแบบ
เคล่ือนท่ี 

สถานีโทรทศัน์ ช่อง 7 
รายการคนไทยวนัน้ี 

3.  นา   นายพรชยั ศรีไพบลูย ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เคร่ืองกลัน่น ้ าสม้สายชูหมกัจาก
น ้ าตาลโตนด 

สถานีโทรทศัน์ ช่อง 7 
รายการคนไทยวนัน้ี 

4.  นา   นายพรชยั ศรีไพบลูย ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตูอ้บพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
เช้ือเพลิงแบบทูอินวนั 

สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 
รายการสารคดีรู้ค่า
พลงังาน 

5.   อ.สุรสิทธ์ิ ประสารปราน 
  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร การพฒันาถว้ยรับน ้ายางโดยน ้า
ยางธรรมชาติและดินขาว 
 

หนงัสือพมิพ ์
คม ชดั ลึก, ไทยรัฐ, 
สยามรัฐ 

6.  ดร.ศุภชยั ภิสชัเพญ็ 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร การพฒันาเคร่ืองมือทดสอบความ
แขง็แรงของรอยปิดผนึกบนบรรจุ
ภณัฑ ์

หนงัสือพมิพ์
ฐานเศรษฐกิจ  

7.   1. ผศ.ทพ.สุรพงษ ์                
   วงศว์ชัรานนท ์
2. นายพิเชษฐ์ เจริญผล 
3. ผศ.ดร.เจริญยทุธ เดชวายุ

กลุ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

เคร่ืองอุ่นเลือดและน ้าเกลือหรือ
สารละลายอ่ืนๆ 

- หนงัสือพิมพก์รุงเทพ   
  ธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์ 
- รายการข่าวโทรทศัน์   
   ช่อง 9 
- website 

 

8.  ผศ.ดร.ศศิธร พมุดวง  
  
  
  

คณะพยาบาลศาสตร์ ดนตรีช่วยลดปวดในระยะรอ
คลอด 

-  วทิยแุละหนงัสือพิมพ์
ในประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกา 

- โทรทศัน ์CNN,   
   NBC,WNBC 
- อินเตอร์เนต็ 

9.  รศ.ดร.ประวทิย ์โตวฒันะ   คณะทรัพยากรธรรมชาติ วชิาการลว้นๆ ผลวิจยักุง้น ้ าจืด หนงัสือพมิพข์่าวสด  
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน ผลงำนทีเ่ผยแพร่ เผยแพร่ผ่ำนส่ือ 

10.  1. ผศ.ดร.วจิิตต ์วรรณชิต 
2. ผศ.ดร.ปราโมทย ์แกว้วงศศ์รี 
3. ผศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี 
4. ผศ.อิบรอเฮม ยดี  า 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ การรวบรวมและอนุรักษพ์นัธ์ุผกั
พ้ืนบา้นและไมผ้ลเมืองภาคใต ้

หนงัสือพมิพ ์
สยามรัฐ, มติชน
,เดลินิวส์ 

11.  ผศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกลุ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

- กีฬาทีวีฮิตไทยปนองักฤษ 
- จ้ีปรับวธีิสอน”ภาษาองักฤษ” 
คนไทย  ทกัษะฟัง พดู เขียน 
อ่อนแอ/อีก 5 ปี ภาษาจีน-มลายู
แซงหนา้ 

- English helps “to be 
understood” 

หนงัสือพมิพ ์
สยามรัฐ,มติชน, 
The Nation, 
The Reader Digest 

12.  รศ.ดร.วชัรินทร์ รุกขไชยศิริกลุ คณะวทิยาศาสตร์ สารตา้นแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus ท่ีด้ือตอ่
ยาเมธิซิลลิน 

หนงัสือพมิพ ์
คม ชดั ลึก ,กรุงเทพ
ธุรกิจ 

 
13.  รศ.ดร.เพริศพิชญ ์คณาธารณา คณะวทิยาศาสตร์ ระบบตรวจวดัก๊าซออนไลนส์ าหรับ

อุตสาหกรรมถนอมอาหาร 
หนงัสือพมิพ ์
กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 

14.  ผศ.ดร.สุชาดา จนัทร์พรหมมา คณะวทิยาศาสตร์ การหาองคป์ระกอบทางเคมีและการ
คน้หาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจาก
ตน้ติ้วขน 

- หนงัสือพิมพ ์
   คม ชดั ลึก,มติชน,  
  ขา่วสดบา้นเมือง 
- สถานีโทรทศันช่์อง 3,    
  5, 7, 9, 11 และ ITV 

15.  ดร.สาระ บ ารุงศรี คณะวทิยาศาสตร์ คา้งคาวเล็บกดุช่วยผสมเกสรให้
ทุเรียน สะตอ และเหรียง 

สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 
และ ITV 

16.  อ.ศกัด์ิอนนัต ์ปลาทอง คณะวทิยาศาสตร์ ผลงาน เช่น 
- การศึกษาผลกระทบจากคลื่นสึนามิ
ต่อแนวปะการัง (ผลการส ารวจแนว
ปะการังท่ีไดรั้บผลกระทบตอ่คล่ืน  
สึนามิและการเรียกร้องใหน้กัด าน ้ า
อาสาสมตัรเขา้ร่วมโครงการฟ้ืนฟู
ปะการัง) 
- การฟ้ืนฟูแนวปะการังและกลัปังหา
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากคล่ืนสึนามิ 

- หนงัสือพิมพ ์คม ชดั  
  ลึก, Bangkok post,  
  The Nation, 
   กรุงเทพธุรกิจ,  
- รายการโทรทศัน์ช่อง 
  3, 5, 7, 9, 11 และ ITV 
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ล ำดบั
ที ่

ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน ผลงำนทีเ่ผยแพร่ เผยแพร่ผ่ำนส่ือ 

17.  รศ.ธงชยั พนัธ์เมธาฤทธ์ิ คณะวทิยาศาสตร์ สมบติัใหค้วามร้อน เอ็นทีซี พีที
ซี และการเก็บประจุไฟฟ้าของ
อิเลก็ทรอนิกส์เซรามิกส์และการ
ประยกุตใ์ช ้

เวบ็ไซดส์ านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ   

18.  1. ดร.ประการ คุรุหงษา 
2. รศ.ดร.ศิริชยั ศรีพงศพ์นัธุ์ 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เคร่ืองกระตุน้การหลัง่น ้ าเช้ือแพะ
ดว้ยไฟฟ้า 
 

- หนงัสือพิมพค์ม ชดั ลึก  
- รายการทางสถานีวทิยตุ่างๆ 
เช่น วิทยแุห่งจุฬา ,สถานีวิทย ุ
มก. 

19.  ดร.ภทัร อยัรักษ ์ คณะวทิยาศาสตร์ การศึกษาและพฒันาหุ่นยนตเ์พ่ือ
สนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีกูร้ะเบิด 

หนงัสือพมิพ ์คม ชดั ลึก, ข่าวสด,
ฐานเศรษฐกิจ,The Nation 

20.  1. ผศ.ดร.นิซาอดูะห์ ระเดน่อาหมดั 
2.  2.ผศ.ดร.กิจจา สวา่งเจริญ 
3.  3. ผศ.ดร.อรุาพร วงศ์วชัรานนท์ 
4.  4. นางพชัรา ศภุธีรสกลุ 
5.  5. นายวิลาด รัญดร 

คณะวทิยาศาสตร์ การใชน้ ้ามะพร้าวออ่นช่วยชะลอ
พยาธิสภาพโรคอลัไซเมอร์ และ
ช่วยการสมานแผลโดยใชห้นูขาว
เป็นแบบจ าลอง 

- หนงัสือพิมพ ์
   คม ชดั ลึก, ฐานเศรษฐกิจ,  
  ไทยรัฐ, สยามรัฐ,ข่าวสด, 
   ผูจ้ดัการ  
– สถานีวิทยแุห่งประเทศไทย ฯลฯ  
- โทรทศันช่์อง 3,5,11 
- website ต่างๆ  

21.  1.  ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม 
2. ผศ.ปรัตถ พรหมมี 
  

คณะเศรษฐศาสตร์ การพฒันาแบบจ าลองการตลาด
ขอ้ตกลงยาง กรณีศึกษา 
อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 

งานแถลงข่าวและนิทรรศการการ
แสดงผลงานวจิยัยางพารา ในงาน
ฟ้ืนยางไทยใหย้ ัง่ยืน 

22.  รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกลุ คณะวทิยาศาสตร์ การสกดัน ้ ายางพาราท าครีมหนา้
ขาว 

นสพ.คม ชดั ลึก, ผูจ้ดัการ
ออนไลน ์

23.  รศ.ดร.ศุภยางค ์วรวฒิุคุณชยั คณะวทิยาศาสตร์ Science Direct TOP25 
Hottest Articles 

อินเตอร์เนต็ 
 

24.  1. รศ.ดร.วลิาวลัย ์มหาบษุราคมั 
3. รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ พงษไ์พจิตร 
4. ดร.เมตตา องคส์กลุ 
5. รศ.ดร.ฉววีรรณ จัน่สกลุ 
6. อ.อมัพร ศรประสิทธ์ิ 

คณะวทิยาศาสตร์ การศึกษาสารสกดัจากเปลือก
มงัคุด 

รายการเชา้วนัน้ีทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน ผลงำนทีเ่ผยแพร่ เผยแพร่ผ่ำนส่ือ 

25.  1. รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ พงษไ์พจิตร 
2. ผศ.ดร.เยาวลกัษณ์ ดิสระ 
3. ดร.วไิลลกัษณ์ สุวะโซโน 
4. รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ 

คณะวทิยาศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายของเห็ดในป่าบาลา  
จ.นราธิวาส 

รายการคลื่นอนาคตทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 

 

26.  ดร.วราพร วรรณา คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัชมเชย : รางวลัวทิยานิพนธ ์
(ปริญญาเอก) 

สถานีโทรทศัน์ 
 

27.  รศ.ดร.อมรรัตน ์พงศด์ารา คณะวทิยาศาสตร์ การถอดรหสัดีเอน็เอปาลม์น ้ ามนั หนงัสือพมิพค์ม ชดั ลึก 

28.  1. รศ.สมาน เสนงาม 
2. รศ.ดร.เกริกชยั ทองหนู 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ เคร่ืองอดัเช้ือเพลิงแขง้จากฝุ่ นไม ้ โทรทศัน ์

29.  ผศ.ดร.ราม แยม้แสงสังข ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ เคร่ืองทอดสุญญากาศ โทรทศัน ์

30.  1. รศ.ก าพล ประทีปชยักรู 
2. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ 
3. Mr.Michael L. Allen 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รถผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ือง โทรทศัน,์ หนงัสือพิมพ ์

31.  ผศ.ดร.พิชญา ตณัฑยัย ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีมีคีบอร์ด
และหน่วยแสดงผลแบบเบรลล ์
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

หนงัสือพมิพ ์

32. 1. ผศ.ดร.จุไรวลัย ์ รัตนะพสิิฐ 
2. รศ.ดร.จรัญ  บญุกาญจน ์
3. ผศ.ดร.จนัทิมา  ชัง่สิริพร 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตน ้ าส้ม
ควนัไมแ้ละการกลัน่แยก 

หนงัสือพมิพ ์

33. ดร.ณฐัพงศ ์นิธิอทุยั คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เคร่ืองมือวดัระดบัการวลัคาไนซ์แบบ
พกพา 
 

- หนงัสือพิมพ ์
กรุงเทพธุรกิจ 
- สมัภาษณ์ทางวิทย ุชัว่โมง
วภิาค สถานี 100.5 กรุงเทพฯ 
- ตีพิมพใ์นนิตยสารเฉพาะ
ทางส าหรับอตุสาหกรรมยาง
นานาชาติแปลเป็น 3 ภาษา 
(ไทย องักฤษ จีน) 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน ผลงำนทีเ่ผยแพร่ เผยแพร่ผ่ำนส่ือ 

34. 1. รศ.ดร.ชาคริต ทองอไุร 
2. รศ.ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกุล 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ การสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล
ใหก้บัหน่วยงานภายนอก 
1. โครงการจดัสร้างโรงงานสกดั

น ้ ามนัพืชและผลิตไบโอดีเซลครบ
วงจรของมูลนิธิชยัพฒันา 

2. โครงการศึกษาวจิยัและพฒันา
โรงงานตน้แบบการผลิตไบโอ
ดีเซลในเชิงพาณิชย ์ 
ปริมาตร 10,000 ลิตร/วนั จงัหวดั
กระบ่ี 

3.    โครงการศึกษาวจิยัและพฒันา
โรงงานตน้แบบการผลิตพลงังาน
ทดแทนไบโอดีเซลขนาด 10,000 
ลิตร/วนั องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

   4. ความร่วมมือดา้นเทคโนโลยีการ
ผลิตไบโอดีเซล กบั บริษทั บาง
จากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

โทรทศัน/์หนงัสือพมิพ ์

35. ดร.ณฐัพงศ ์นิธิอทุยั คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เคร่ืองวดัระดบัการฆ่าเช่ือจุลินทรียข์อง
อาหารกระป๋อง 

สมัภาษณ์และแสดงผลงาน
ทางสถานีโทรทศัน ์
ช่อง 9 
รายการถนนเทคโนโลยี 

36. 1. นายอทุยั ไทยเจริญ 
2. นายกอ้งเกียรติ รักษว์งศ ์
3. นายสตัยา บญุรัตนชู 

ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ตูค้วบคุมอุณหภูมิ และอ่างควบคุม
อุณหภมิู 
    

เผยแพร่ทางหนงัสือพมิพ ์

 
 

หมำยเหตุ        ขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้จากคณะต่างๆ 
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             7. อำจำรย์ตัวอย่ำงด้ำนกำรวจัิย  
ล ำดบัที ่ ปี ช่ือ-สกลุ คณะ หน่วยงำนทีใ่ห้รำงวลั  

1 2544 รศ.พญ.ลดัดา เหมาะสุวรรณ  
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2. 2545 รศ.ฉววีรรณ จัน่สกลุ    คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3. 2546 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกรู        
 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

4. 2547 รศ.ดร.รว ีเถียรไพศาล             
  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

5. 2548 ศ.พญ.ประยงค ์เวชวาณิชสนอง  
  

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

6. 2549 ดร.สุทธวฒัน ์เบญจกลุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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8. – 9. ผลงำนดีเด่นสำขำกำรวจัิย และผลงำนดีเด่นสำขำส่ิงประดิษฐ์ (รำงวลัของมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์) 
ล ำดบัที ่ ปี ช่ือ-สกลุ คณะ/หน่วยงำน สำขำ/ช่ือผลงำน 

1. 2545 รศ.ดร.สุทธวฒัน ์เบญจกลุ  
     
 

คณะอุตสหากรกรรมเกษตร   สำขำกำรวจิยั  
ผลงาน สารวอ่งไวทางชีวภาพในพลาสมา
เลือดหมู : การแยกและการประยกุตใ์ชเ้ป็น
สารเพ่ิมความแขง็แรงเจลซูริมิ 

2. 2548 ศ.นพ.หเทิญ ถ่ินธารา 
 

คณะแพทยศาสตร์ สำขำส่ิงประดษิฐ์ 
ผลงาน เคร่ืองโยกมดลูกสงขลา 

3. 2548 คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สำขำกำรวจิยั 
ผลงาน การพฒันากระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล   (เอสเตอร์) เชิงอุตสหากรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


