


Message from RDO Director…. 

  “The Researcher Day” has been organized following the policy of president Boonsom 

Siribumrungsukha to acknowledge and admire PSU researchers who create research output 

that has significant impact to academic world, community, country economy, and well-being 

of population.  PSU believes that the researcher is the most important element in driving 

PSU to its goal of a “Research-oriented University” set by the university. 

  Currently, PSU is ranked fourth nationally following Chulalongkorn, Mahidol and Chiang 

Mai Universities in term of publications in the journals acknowledged by ISI.  In term of 

community aspect, PSU has contributed considerably in conducting research according to 

the needs of local communities.  Many outstanding works were submitted for the 

consideration to receive the “Outstanding Research Outcome Benefiting Community” award 

this year and the committee had a real hard time to differentiate their values.  PSU as well 

as other universities has long been criticized for focusing on publications of research output 

and never looked further to exploit its use.  This is not the case now as numerous research 

output is going to market as products of many forms.  PSU has set up the PSU Business 

Incubation Center (PSU-BIC) with the support from the Commissioner for Higher Education 

(CHE) and the Southern Thailand Science Park (STSP) to incubate new entrepreneurs in 

bringing technology-based innovation from research to the market.  PSU also sets up the 

Intellectual Property Office of PSU (IPOP) to handle the intellectual property (IP) registration 

procedure along with the training and support to researchers to patent their works.  This 

year, the number of patent request has been increased dramatically.  So far, 48 patents and 

12 petty patents have been submitted. 

  This year there are 127 recipients to be recognized for their noted research works in 12 

categories during 2006 to 2007.  This ranges from top 20 in number of publications and 

citations in journals acknowledged by ISI, IP granted, output that has been awarded by PSU 

and external organizations and disseminated in national media, outstanding researchers, and 

outstanding thesis supervision.  On behalf of PSU, we would like to give best wishes to all 

the recipients and hope you can produce excellent works continuously. 

Perapong Tekasakul 

RDO 
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กําหนดการจัดงานวันนักวิจัย ม.อ. ประจําป 2551 

วันจันทรที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุมทองจันทร หงศลดารมภ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

 09.00 – 09.15 น. พิธีเปดงาน 

  โดย รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 09.15 – 10.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สูแนวทางการวิจัยในแผนบริหารราชการแผนดิน 

  โดย ศาสตราจารย ดร.อานนท  บุณยะรัตเวช 

                                          เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

   10.15 – 10.45 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพบนักวิจัย 

 10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

 11.00 – 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแกนักวิจัย  

  โดย รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 หอง M 103  นําเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยแตละเครือขาย  

 ใชเวลาในการนําเสนอ 15 นาที ถาม - ตอบ  5  นาที  

 13.00 - 13.10 น. ช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดงาน 

    13.10 – 13.30 น. สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา 

   โดย รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค 

    13.30 – 13.50 น. หนวยวิจัยฟองยางธรรมชาติและผลิตภัณฑจากยาง 

   โดย ดร.ณัฐพงศ นิธิอุทัย 

   13.50 – 14.10 น. หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ 

   โดย ดร.สอาด  ริยะจันทร 

 14.10 – 14.30 น. สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน 

   โดย รศ.ดร.ชัยรัตน  นิลนนท 

   14.30 – 14.50 น. สถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีน้ํามันปาลม 

   โดย รศ.ดร.พูนสุข ประเสรฐิสรรพ 
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   14.50 – 15.10 น. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลม 

  และพืชน้ํามัน 

   โดย รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร 

   15.10 – 15.30 น. สถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงาน 

   โดย ดร.พุทธิพงศ แสนสบาย 

   15.30 – 15.50 น. หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม 

   โดย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน 
 

 หอง M 104  นําเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยแตละเครือขาย  

 ใชเวลาในการนําเสนอ 15 นาที  ถาม - ตอบ  5  นาที  

 13.00 -13.10 น. ช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดงาน 

    13.10 – 13.30 น. สถานวิจยัระบบนําสงยา 

  โดย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 

    13.30 – 13.50 น. ศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต 

  โดย  รศ.ดร.พิกุล  วณิชาภิชาติ 

   13.50 – 14.10 น. สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน ระยะท่ี 2 

  โดย  ผศ.ดร.วิโรจน  ยูรวงศ 

 14.10 – 14.30 น. สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ 

  โดย  รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย 

   14.30 – 14.50 น. หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล 

  โดย  ผศ.ดร.อนุชิต  พลับรูการ 

   14.50 – 15.10 น. หนวยวิจัยเภสชักรรมเชิงโมเลกุล 

  โดย  ดร.ธนภร อํานวยกิจ 

   15.10 – 15.30 น. สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย 

  โดย  รศ.ดร.สินชัย  กมลภิวงศ 

   15.30 – 15.50 น. สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 

  โดย  รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล 

 16.00 น. ปดการสัมมนา 
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นวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเดน 

ในโอกาสครบรอบ 40 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ยางพารา 
 

ช่ือผลงาน  การปรับสภาพของยางธรรมชาติเพ่ือลดพลังงานท่ีใชผลิตผลิตภัณฑยาง 

  รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2546 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เจาของผลงาน ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลยชัย และ ดร.ชลดา เลวิส   คณะวิทยาศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  การใชเทคโนโลยีตรวจหาปริมาณสบูลอเรตในน้ํายางอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเทคนิคการ

  ไทเทรตรวมกับการวัดการนําไฟฟา 

  รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2548 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เจาของผลงาน ผศ.เสาวนีย  กอวุฒิกุลรังษี และ ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรฐธรรม 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  

ช่ือผลงาน  กาวจากน้ํายางกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท 

  รางวัลโครงการวิจัยดีเดน ประจําป 2547 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เจาของผลงาน รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค และคณะ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ช่ือผลงาน  ผลของความสมํ่าเสมอของรูปทรงตอการสั่นสะเทือนของลอยางตัน 

  รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2549 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

เจาของผลงาน ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล  และคณะ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ปาลมน้ํามัน 
 

ช่ือผลงาน  การพัฒนาโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็กชนิดแยกน้ํามันเปลือก โดยใชกระบวนการทอด

  ผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ 

  รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐคิดคนท่ีเปนประโยชนแกประเทศ ประจําป 2536  

  สภาวิจัยแหงชาติ  

เจาของผลงาน รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

ช่ือผลงาน  เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด 

  สิทธิบัตร เลขท่ี 10593 

เจาของผลงาน รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล และ นายชิต ลิ่มวรพันธ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

ไบโอดีเซล 
 

ช่ือผลงาน  กระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอรดวยปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันของสวนกลั่นกรดไขมันปาลม          

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  โรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 10 ตันตอวัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบสองข้ันตอนจากน้ํามันปาลมดิบหีบรวมชนิดกรดสูงและ/หรือ  

  น้ํามันทอดใชแลวแบบเคลื่อนยายไดสําหรับชุมชน ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ       

เจาของผลงาน รศ.กําพล ประทีปชัยกูร และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 
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พลังงาน 
 

ช่ือผลงาน  เตาเค่ียวน้ําตาลโตนดแบบใหมชนิด 1 กระทะ และ 2 กระทะ  (เตา ม.อ.) 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน รศ.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก  และคณะ   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ช่ือผลงาน  เตาเผาอิฐประหยัดพลังงาน 

  รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2541  สภาวิจัยแหงชาติ 

เจาของผลงาน รศ.กําพล ประทีปชัยกูร และคณะ    คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  ระบบอบแหงแบบถังสองชั้น 

  สิทธิบัตร เลขท่ี 20436 

เจาของผลงาน รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ และนายบัญญัติ นิยมวาส คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  พลังงานจากแกสชีวมวล ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน ศ.ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  ตูอบลมรอนแบบถาดหมุน 

  รองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2545 

เจาของผลงาน นายพรชัย ศรีไพบูลย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 
เครื่องมือ 
 

ช่ือผลงาน  เครื่องวัดการไหลของน้ําในลําตนพืชแบบพัลสความรอน รุน PSU-NRC 

  รางวัลชมเชยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจําป 2548  

  สภาวิจัยแหงชาติ 

เจาของผลงาน รศ.ดร.สายัณห สดุดี และคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ช่ือผลงาน  อุปกรณเก็บตัวอยางอากาศแบบพาสซีพราคาประหยัด  

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และคณะ คณะวิทยาศาสตร 
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ช่ือผลงาน  ไบโอเซนเซอรการแพทยและสิ่งแวดลอม   

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  เครื่องกระตุนการหลั่งน้ําเชื้อแพะดวยไฟฟา 

  รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2547 สภาวิจัยแหงชาติ     

เจาของผลงาน ผศ.ดร.ประการ คุรุหงษา  และรศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศพันธ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร และ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ช่ือผลงาน  เครื่องทําเนยเทียมขนาดเล็ก 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  เครื่องเขยาถุงเลือด 

  รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประเภทประดิษฐคิดคน ประจําป 2528  

  สภาวิจัยแหงชาติ 

เจาของผลงาน นายวิชัย เปรมชัยสวัสดิ์ และนายสงวน นวลประกอบ คณะแพทยศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  เครื่องมือหนีบหนังศีรษะในระหวางผาตัด 

  รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประเภทท่ัวไป ประจําป 2540 สภาวิจัยแหงชาติ 

เจาของผลงาน ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ และคณะ คณะแพทยศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  ชุดเครื่องชวยผาตัดตอกระจกโดยใชความเย็นจากกาซฟรีออน 

  รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ผลงานประดิษฐคิดคน สภาวิจัยแหงชาติ 

เจาของผลงาน นพ.ภัทรชัย พุทธวิบูลย คณะแพทยศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  เครื่องยกผนังหนาทองสงขลานครินทร 

  รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2540 สภาวิจัยแหงชาติ 

เจาของผลงาน ศ.นพ.หเทิญ ถ่ินธารา คณะแพทยศาสตร 
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ช่ือผลงาน  เครื่องโยกมดลูกสงขลา 

  สิทธิบัตร เลขท่ี 13445 

เจาของผลงาน ศ.นพ.หเทิญ ถ่ินธารา   คณะแพทยศาสตร 

 

 

 

วัสดุศาสตร 
 

ช่ือผลงาน  สมบัติใหความรอน เอ็นทีซี พีทีซี และการเก็บประจุไฟฟาของอิเล็กทรอนิกสเซรามิกสและ

  การประยุกตใช ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน รศ.ธงชัย พันธเมธาฤทธิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  ดินประดิษฐสําหรับงานดอกไมและผลิตภัณฑจิ๋ว 

  อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 2933 

เจาของผลงาน อ.สุรสิทธิ์ ประสารปราน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

พัฒนากระบวนการ 
 

ช่ือผลงาน  การผลิตเมมเบรนพอริคารบอเนตชนิดกัดรอยนิวเคลียรดวยนิวตรอนเร็วจากเครื่องปฏิกรณ

  วิจัยของไทย ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  การพัฒนากรรมวิธีใหมในการผลิตโลหะก่ึงของแข็งสําหรับผลิตชิ้นงานอะลูมิเนียมหลอ 

  ชนะเลิศอันดับ 1  Thainox Metallurgy Award 2006 

เจาของผลงาน ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ  และ นายสงบ  ธนบํารุงกูล คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  สารฟอกขาวโครงใบและกระบวนการฟอกขาวโครงใบโดยใชสารประกอบเปอรออกไซด 

  อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 2920 

เจาของผลงาน ผศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ตํารา 
 

ช่ือผลงาน  หลักเคมี เคมีพอลิเมอรพ้ืนฐานและโพลิเมอรเชิงพาณิชย 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน รศ.ดร.ชัยวัฒน เจนวาณิชย คณะวิทยาศาสตร 

  

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ช่ือผลงาน ระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล และคณะ ศูนยคอมพิวเตอร  

 

ช่ือผลงาน ระบบหองเรียนเสมือนสําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน รศ. ทศพร กมลภิวงศ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  KnowledgeVolution : ระบบจัดการความรูท่ีเนนผูใชเปนศูนยกลาง พัฒนาบนโครงสราง

 เว็บเซอรวิสแบบอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของชุมชน  

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน ผศ.ดร.ธวชัชัย ปยะวัฒน และคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ช่ือผลงาน  สื่อวิดิทัศนเรื่อง การชวยแพทยใสทอชวยหายใจ 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ     

เจาของผลงาน ผศ.เยาวรัตน มัชฌิม และคณะ คณะพยาบาลศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  การพัฒนาซอฟทแวรและการจัดการเรียนรูดานการวิเคราะหขอมูลตามปรัชญา 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ และรศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  ระบบคอมพิวเตอรแบบเบรลลสําหรับผูพิการทางสายตา 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 
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เจาของผลงาน ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ช่ือผลงาน  หุนยนตยกยาง 

  รางวัลชมเชยสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จากโครงการนวัตกรรมแหงประเทศไทย 

  ครั้งท่ี 5 ประจําป 2548 

เจาของผลงาน ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ และนายปยรัตน  พูลทอง คณะวิทยาศาสตร 

 

 

อาหารและสมุนไพร 

ช่ือผลงาน การทําน้ํามะมวงหิมพานตเขมขน 

  อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 1582 

เจาของผลงาน ผศ.ดร.อัญชลี ศิริโชติ และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ช่ือผลงาน จากมังคุดสูผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

 

 

 

ไบโอเทคโนโลยี 

ช่ือผลงาน ผลิตภัณฑเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus megaterium สําหรับควบคุมโรคกาบใบแหงของ

  ขาว ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน รศ.ดร.ภญ.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี และคณะ คณะเภสัชศาสตร 

 

ช่ือผลงาน ชีวโมเลกุลเพ่ือการเลี้ยงกุงท่ียั่งยืน 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน รศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา และคณะ สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ 

 

ช่ือผลงาน ปฏิกิริยาตอบสนองของยางพาราตอท็อกซินจากเชื้อรา Phytophthora spp. 

  รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประจําป 2545 สภาวิจัยแหงชาติ 

เจาของผลงาน รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว และคณะ คณะวิทยาศาสตร 
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ส่ิงมีชีวิตชนิดใหม (new species) 
 

ช่ือผลงาน พืชวงศโนราและวงศขิงชนิดใหมของโลก 

เจาของผลงาน ศ.พวงเพ็ญ ศิริรักษ  คณะวิทยาศาสตร  

 

ช่ือผลงาน พืชวงศขิงชนิดใหมของโลกในสกุล Scaphoclamys จากประเทศไทย 

เจาของผลงาน ศ.พวงเพ็ญ ศิริรักษ  คณะวิทยาศาสตร  

 

ช่ือผลงาน พืชวงศขิงชนิดใหมของโลก 3 ชนิดและปรับชื่อใหม 1 ชนิดในสกุล Boesenbergia จาก 

  ประเทศไทย 

เจาของผลงาน ศ.พวงเพ็ญ ศิริรักษ  คณะวิทยาศาสตร  

 

ช่ือผลงาน สัตวพ้ืนใตน้ําชนิดใหมของโลก 9 ชนิด 

เจาของผลงาน ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช และคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ช่ือผลงาน แบคทีเรียไกลดิงชนิดใหมจากทะเล 

เจาของผลงาน ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ และคณะ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ช่ือผลงาน พืชชนิดใหม พันธุใหม และการเปลี่ยนสถานะทางอนุกรมวิธานใหมของพืชสกุลประดับหินใน

  วงศรูบิอาเซเอ (Argostemma Wall. (Rubiaceae)) ในประเทศไทย 

เจาของผลงาน ผศ.ดร.กิติเชษฐ ศรีดิษฐ คณะวิทยาศาสตร 

 

ช่ือผลงาน Argostemma fasciculata (Rubiaceae), พืชชนิดใหมในวงศรูบิอาเซเอ จากประเทศ 

  กัมพูชา 

เจาของผลงาน ผศ.ดร.กิติเชษฐ ศรีดิษฐ และ Prof.Dr.Kai Larsen คณะวิทยาศาสตร 
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วิทยาศาสตรการแพทย 
 

ช่ือผลงาน การศึกษาอนูพันธุศาสตรของกลุมอาการโครโมโซมเอ็กซเปราะ  

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน รศ.นพ.พรพรต  ลิ้มประเสริฐ  หนวยมนุษยพันธุศาสตร คณะแพทยศาสตร 

 

ช่ือผลงาน ภาวะพรองเอ็นซัยมกลูโกส-6-ฟอสเฟต ดีฮัยโดรจีเนส ในประเทศไทย 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน ศ.นพ.วิจารณ พานิช  คณะแพทยศาสตร 

 

ช่ือผลงาน ระบาดวิทยาของโรคเมลิออยโดสิสและเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในประเทศไทย 

  รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตรการแพทยประจําป 2544 สภาวิจัยแหงชาติ 

เจาของผลงาน รศ.ดร.วราภรณ วุฑฒะกุล และคณะ  คณะวิทยาศาสตร 

 

ช่ือผลงาน ผลงานวิจัยเก่ียวกับธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคใตของประเทศไทย  

  (ระหวาง พ.ศ. 2521-2546) รางวัลดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประจําป 2547  

  สภาวิจัยแหงชาติ 

เจาของผลงาน ศ.นพ.วิชัย เหลาสมบัติ คณะแพทยศาสตร 

 

ช่ือผลงาน พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย : ปจจัยคัดสรรดานครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

  รางวัลยอดเยี่ยม ผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ป 2548  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เจาของผลงาน รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ  และคณะ คณะแพทยศาสตร 
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สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประยุกต 
 

ช่ือผลงาน ผากับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในหาจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน ผศ.จุรีรัตน บัวแกว และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร 

 

ช่ือผลงาน การศึกษาแรงงานเด็กในงานประมงน้ําลึกและเด็กคัดเลือกปลา จังหวัดปตตานี  

  ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ป พ.ศ. 2545 (2002 SEAMEO-Jasper Fellowship Awardee  

  จาก South East Asia Ministers of Education Organization) 

เจาของผลงาน รศ.ดร. มารุต ดําชะอม คณะศึกษาศาสตร 

 

ช่ือผลงาน การพัฒนาแบบจําลองการตลาดขอตกลงยาง กรณีศึกษา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

เจาของผลงาน ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม และคณะ คณะเศรษฐศาสตร 

 

ช่ือผลงาน ผลงานดีเดนดานทัศนศิลป 

  ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ  

เจาของผลงาน คณะศิลปกรรมศาสตร 
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นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรก  

จากฐานขอมูล ISI 

ชวงป 2006-2007 (พ.ศ. 2549-2550) 

 

1. รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา     ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

2. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3. ศ.นพ.วีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน  คณะแพทยศาสตร 

4. รศ.ดร.ฉัตรชนก  กะราลัย  ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

5. ผศ.ดร.เชวง  ภควัตชัย  ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

6. ดร.อลัน กีเตอร   หนวยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร 

7. รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

8. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ภาควิชาฟสิกส   คณะวิทยาศาสตร 

9. รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค  ภาควิชาเทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร 
    และพอลิเมอร   และเทคโนโลยี 

10. รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 

11. รศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา  ภาควิชาชีวเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

12. รศ.ดร.ชนิตา พงษลิมานนท ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

13. ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ ภาควิชาเทคโนโลย ี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    ชีวภาพอุตสาหกรรม 

14. ผศ.อาซีซัน แกสมาน  ภาควิชาเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตรยาง 
    และพอลิเมอร      และเทคโนโลยี 

15. ศ.ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

16. รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ ภาควิชาเทคโนโลยี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    ชีวภาพอุตสาหกรรม   

17. ดร.กรรณิการ  สหกะโร  ภาควิชาเทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร 
    และพอลิเมอร       และเทคโนโลย ี

18. รศ.ดร.วราภรณ วุฑฒะกุล  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
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19. รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล  ภาควิชาเภสัชเวทและ  คณะเภสัชศาสตร 
    เภสัชพฤกษศาสตร 

20. รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล  ภาควิชาเภสัชเวทและ  คณะเภสัชศาสตร 
    เภสัชพฤกษศาสตร   
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นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรก 

จากฐานขอมูล ISI  

ชวงป 2006-2007 (พ.ศ. 2549-2550) 

 

1. รศ.ดร.สชุาดา จันทรพรหมมา ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

2. รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์  ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร 

3. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4. รศ.ดร.ฉัตรชนก  กะราลัย  ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

5. ผศ.ดร.จิราภรณ ไชยบัญดิษฐ ภาควิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตร 

6. รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล ภาควิชาทันตกรรมปองกัน คณะทันตแพทยศาสตร 

7. รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 

8. ศ.ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

9. ดร.อลัน กีเตอร   หนวยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร 

10. ศ.นพ.วีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ หนวยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร 

11. ผศ.ดร.เชวง  ภควัตชัย  ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

12. รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล  ภาควิชาเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร 

    และเภสัชพฤกษศาสตร 

13. รศ.ดร.ชนิตา พงษลิมานนท ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 

14. รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค  ภาควิชาเทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร 

    และพอลิเมอร   และเทคโนโลยี 

15. รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง  หนวยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร 

16. ผศ.อาซีซัน แกสมาน  ภาควิชาเทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร 

    และพอลิเมอร   และเทคโนโลยี 

17. รศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา  สถานวิจยัจีโนมฯ   คณะวิทยาศาสตร 

18. รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ สถานวิจยัจีโนมฯ   คณะวิทยาศาสตร 

19. รศ.ดร.รวี เถียรไพศาล  ภาควิชาโอษฐวิทยา  คณะทันตแพทยศาสตร 

20. ศ.นพ.วิญู  มิตรานันท  ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร 

21. รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 
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อาจารยตัวอยางดานการวิจัย ประจําป 2550 

รางวัลผลงานดีเดนมหาวทิยาลัยสาขาการวิจัย ประจําป 2550 

รางวัลผลงานดีเดนมหาวทิยาลัยสาขาการประดิษฐ ประจําป 2550 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร ประจําป 2550 

 

อาจารยตัวอยางดานการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2550 

ช่ือนักวิจัย รศ.นพ.สุภมัย สุนทรพันธ  คณะแพทยศาสตร 

 

รางวัลผลงานดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2550 

สาขาการวิจัย 

ช่ือนักวิจัย ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ และคณะ    คณะแพทยศาสตร 

ช่ือผลงาน โครงการพัฒนาแนวทางการรักษาเพ่ือเวชปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอผูปวยบาดเจ็บทีศีรษะ 

 ในเขตจังหวัดสงขลา 

ช่ือนักวิจัย ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล และคณะ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

ช่ือผลงาน ผลของความสมํ่าเสมอของรูปทรงตอการสั่นสะเทือนของลอยางตัน 

 

รางวัลผลงานดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2550 

สาขาการประดิษฐ 

ช่ือนักวิจัย ศ.นพ.วีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ  และ รศ.นพ.หัชชา ศรีปรั่ง 

 หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร 

ช่ือผลงาน การพัฒนาซอฟแวรและบทเรียนสําหรับวิเคราะหขอมูลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ควบคูกับการสรางความสมานฉันทนานาชาติในยุคโลกาภิวัตน 

 

นักวิจัยท่ีไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจําป 2550 

ช่ือนักวิจัย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน     คณะวิศวกรรมศาสตร 

อนุสิทธิบัตร น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์กลิ่นดอกไมหรือสมุนไพรธรรมชาติ  

 อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 3372 
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัลจากหนวยงานระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ ประจําป 2550 

 

ช่ือผูวิจัย  ผศ.ดร.ขวัญจิต อ๊ีงโพธิ ์ และ  ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม   คณะเภสัชศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน อาจารยท่ีปรึกษาผูไดรับรางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย  

 (Thailand Innovation Awards 2007) สาขาปโตรเคมี พอลิเมอรพลังงานทดแทน 

 

ช่ือผูวิจัย  รศ.ดร.ชนิตา พงษลิมานนท  และ  ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล  คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลเสนอผลงานเคมีอินทรียแบบโปสเตอร 

 จากการประชุมวิชาการศูนยนวัตกรรมทางเคมี : โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและ 

 การวิจัยทางเคมี ครั้งท่ี 5 "The Fifth PERCH-CIC Annual Scientific Congress 

 (PERCH-CIC CONGRESS V)" ณ โรงแรมจอมเทียน บีช รีสอรท เมืองพัทยา จ.

 ชลบุรี ระหวางวันท่ี 6-9 พฤษภาคม 2550 

 

ช่ือผูวิจัย  รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร  คณะวิศวกรรมศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลชมเชย  

  การประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชุดผลิตไบโอดีเซล

 โดยการแยกกลีเซอรอลอยางตอเนื่อง (A Biodiesel Production Process with 

 Continuous Deglycerolization) จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ช่ือผูวิจัย  อ.ฐิติกา กิจพิพิธ คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัล Second Prize for Oral Presentation  

  การนําเสนอผลงานเรื่อง "Methods for the detection of Cannabis trace in 

 cooked food" จากการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2 

 "The 2nd International Conference on Forensic Science and Medical 

 Science" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวางวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2550 
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ช่ือผูวิจัย  รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ดร.จงดี ธรรมเขต  และ  

 ดร.วรากร ลิ่มบุตร   คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลโปสเตอรดีเดน The Most Informative Poster and The Most 

 Popular Poster จากการประชุม International Symposium on Flow-based 

 Analysis VII ณ จ.เชียงใหม 

 

ช่ือผูวิจัย  รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา  และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร   คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลเสนอผลงานเคมีวิเคราะหแบบ Oral และแบบโปสเตอร จากการประชุม

   วิชาการศูนยนวัตกรรมทางเคมี : โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี 

   ครั้งท่ี 5 "The Fifth PERCH-CIC Annual Scientific Congress (PERCH-CIC 

   CONGRESS V)" ณ โรงแรมจอมเทียน บีช รีสอรท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระหวาง

   วันท่ี 6-9 พฤษภาคม 2550 

 

ช่ือผูวิจัย  รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี  และ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู คณะเภสัชศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัล The Nagai Award Thailand for Science Research 2007 

 ผลงานตีพิมพดีเดนเรื่อง Effervescent fast-disintegrating bacterial 

 formulation for biological control of rice sheath blight จาก The Nagai 

 Foundation, Tokyo 

 

ช่ือผูวิจัย  รศ.ดร.เล็ก สีคง รศ.ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร และ ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก    

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลชมเชย การสังเคราะหนิเกิลไททาเนียมพรุนดวยวิธี self-pro pagagion 

 high temperature Synthesis (SHS) การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาไทยใตพระ

 บรมบารมี ประจําป 2550 

 

ช่ือผูวิจัย  รศ.ดร. วรวธุ วิสุทธิ์เมธางกูร   คณะวิศวกรรมศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลโครงการดีเดนของชาติ ประจําป 2550   

 โครงการการประยกุตใชเทคโนโลยีตนแบบรวดเร็วทางการแพทย จาก

 คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ 
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ช่ือผูวิจัย  ผศ.ดร.วรวุฒ ิโลหะวิจารณ และ ผศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ    คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลประเภท ดี กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกายภาพ  

    จากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 7  

    ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี วันท่ี 4-5 เมษายน 2550 

 หัวขอเรื่อง Electrical Resistivity Surveys in Xaythany District, Vientiane, 

 Lao PDR 

 

ช่ือผูวิจัย  ดร.วรากร ลิ่มบุตร ดร.จงดี ธรรมเขต, รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา  และ  

     รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลเสนอผลงานแบบ Oral Microfluidic Conductimetric Biosensor for 

 Urea จากการประชุมวิชาการศูนยนวัตกรรมทางเคมี : โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา

 และการวิจัยทางเคมี ครั้งท่ี 5 "The Fifth PERCH-CIC Annual Scientific 

 Congress (PERCH-CIC CONGRESS V)" ณ โรงแรมจอมเทียน บชีรีสอรท เมือง

 พัทยา จ.ชลบุรี ระหวางวันท่ี 6-9 พฤษภาคม 2550  

 

ช่ือผูวิจัย  รศ.ดร.ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์  คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลประเภท ดี   กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  

   จากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 7 ณ  

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี วันท่ี 4-5 เมษายน 2550   

 หัวขอเรื่อง A Preliminary Review, Status and Some Ecological Notes of 

 Ants in Peninsular Thailand 

 

ช่ือผูวิจัย  ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัล The IFS Jubilee Award 

 การใชประโยชนจากโปรตีนพลาสมาเลือดหมูในการเพ่ิมความแข็งแรงเจลของซูริมิ 

หนวยงานท่ีใหรางวัล International Foundation for Science (IFS), Sweden 

 

ช่ือผูวิจัย  ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล  และ ดร.มนัส ชัยจันทร    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2550 

 การจําแนกคุณลักษณะของโปรตีนกลามเนื้อและอันตรกิริยาระหวางโปรตีนไม

 โอไฟบริลกับไมโอโกลบินของปลาเนื้อดําท่ีใชผลิตซูริมิ จากสํานักงานกองทุน

 สนับสนุนการวจิัย (สกว.) 
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ช่ือผูวิจัย  ดร.อธิยา รัตนพิทยาภรณ    คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัล Recipient of the Outstanding Poster Presentation Award in  

 Health Sciences จากการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ เรื่อง 

 "การตรวจหาปริมาณวิตามินท่ีเปนองคประกอบในผลมะอึก  ดอกดาหลา และหวา 

 โดยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ระหวางวันท่ี 7-8 กันยายน 2550  

 

ช่ือผูวิจัย  ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ และ ศ.ดร.Larry B. Liddle  คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัลชมเชย การบรรยายในหัวขอ "การลงเกาะของสาหรายทะเลสีน้ําตาล  

   Padina australis Hauck บริเวณอุทยานแหงชาติสิรินาถ และอาวดังเซ็น จ.สตูล 

   ประเทศไทย" โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแหง

   ประเทศไทย และชมรมสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งท่ี 3 ณ คณะ 

   วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 21-23 มีนาคม 2550 

 

ช่ือผูวิจัย  ผศ.อัญชนา ประเทพ  และ  ผศ.ชอทิพย ปุรินทรวรกุล   คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือรางวัล/ผลงาน รางวัล Third Prize for Poster Presentation 

    การนําเสนอผลงานเรื่อง "The Preliminary Study of the Effect of Soil pH on

    the Quantity of Pollen-Attacking Fungi and their Impacts on Forensic 

    Potential of Pollen" จากการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร ระดับนานาชาติ 

    ครั้งท่ี 2 "The 2nd International Conference on Forensic Science and  

    Medical Science" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวางวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2550 
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นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชน 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ป 2550 

 

ช่ือผูวิจัย ผศ.ดร.วิจิตต วรรณชิต รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี ผศ.ชอทิพย ปุรินทวรกุล และ ผศ.ดร.ปราโมทย  

 แกววงศศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ช่ือผลงาน มอ.วิจัยพัฒนาสะตอเพ่ือตอยอดการคา 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพไทยรัฐ 

ช่ือผูวิจัย รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล  ศ.ดร.บัญชา อุไรกุล  ผศ.ดร.นิซาอูดะห ระเดนอาหมัด,  

 นพ.วีรพัฒน เงาธรรมทรรศน น.ส.วรพนิต จันทรสวุรรรณ  และ น.ส.ศรีสุรัฐ ดวงใส      

ช่ือผลงาน การผลิตเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของมะยมและมะพราวออน 

เผยแพรผานส่ือ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 

 

ช่ือผูวิจัย ผศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน เฉลิมรัตนโรจน   คณะทันตแพทยศาสตร  

ช่ือผลงาน ยางดัดฟนจากน้ํายางพารา 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพมติชน, คม ชัด ลึก 

 

ช่ือผูวิจัย ดร.เถวียน บัวตุม และ รศ.ดร.ไพรัตน โสภโณดร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

ช่ือผลงาน ฟลมบริโภคไดจากเนื้อปลามูลคาต่ํา  งานวิจัยดานบรรจุภัณฑน้ําพริกสมุนไพรไทย 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพคม ชัด ลึก กรุงเทพธุกิจ แนวหนา ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ  ไทยทีวีสี ชอง 3 

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 108.0 FM ฯลฯ 

 

ช่ือผูวิจัย รศ.ดร.ดวงพร คันธโชต ิ และ รศ.วิลาวัลย เจริญจิระตระกูล  คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือผลงาน น้ําหมักชีวภาพและการประยุกตใชเพ่ือความพอเพียงอยางยั่งยืน 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพมติชน  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 
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ช่ือผูวิจัย ผศ.ดร.นิซาอูดะห ระเดนอาหมัด  ผศ.ดร.กิจจา สวางเจริญ และ นายวิลาด รัญดร    

 คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือผลงาน ผลของน้ํามะพราวออนตอการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ สถานีวิทยุแหงประเทศไทย สถานีโทรทัศน ชอง 9 นิตยสาร และ

เผยแพรทางอินเตอรเน็ต บนเว็บไซด รัฐบาลไทย www.Thaigov.go.th, สกว. ฯลฯ 

 

ช่ือผูวิจัย ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน  ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต  

 อ.ฉัตรชัย จันทรพริ้ม  และ อ.วรพรต ชูกําเนิด    คณะวิศวกรรมศาสตร 

ช่ือผลงาน คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับคนตาบอด 

เผยแพรผานส่ือ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

 

ช่ือผูวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา    คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือผลงาน ระบบตรวจวัดกาซออนไลนสําหรับอุตสาหกรรมถนอมอาหาร 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ มติชน 

 

ช่ือผูวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และ  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร   คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือผลงาน เทคนิคการวิเคราะหสารปริมาณนอย 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพมติชน 

 

ช่ือผูวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และ  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือผลงาน การพัฒนาอุปกรณตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบจับไอระเหยในราคาประหยัด 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

 

ช่ือผูวิจัย ดร.ไพบูลย นวลนิล  คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือผลงาน แผนดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกลเคียง 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพมติชน 

 

ช่ือผูวิจัย รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล   คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือผลงาน การวิจัยยางพาราในคณะวิทยาศาสตร 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพมติชน 
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ช่ือผูวิจัย อ.ศักดิ์อนันต ปลาทอง  คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือผลงาน  ผลงานเก่ียวกับสถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย  

  คณะวิทยาศาสตร  

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพมติชน 

 

ช่ือผูวิจัย รศ.ดร.ศุภยางศ วรวุฒิคุณชัย  คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือผลงาน 1 ผลงานเรื่อง New Perspectives on Herbal Medicines for Bacterial Infections  

เผยแพรผานส่ือ หนังสือระดับนานาชาติ Recent Progress in Medicinal Plant 2007 (Invited Article)  

 

ช่ือผลงาน 2 ผลงานเรื่อง Family Zingiberaceae Compounds as Functional Antimicrobials, 

Antioxidants, and Antiradicals  

เผยแพรผานส่ือ หนังสือระดับนานาชาติ Food 2007 (Invited Article) 

 

ช่ือผูวิจัย ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร   คณะเภสัชศาสตร  

ช่ือผลงาน กาแฟผสมดอกหญาชวยเลิกบุหรี่ 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพคม ชัด ลึก กรุงเทพธุรกิจ  

 

ช่ือผูวิจัย ผศ.เสาวลักษณ จิตรบรรเจิดกุล ดร.กองกาญจน กิจรุงโรจน ดร.สุพิชญา จันทะชุม และ  

 ดร.เถวียน บัวตุม   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

ช่ือผลงาน น้ําพริกสมุนไพรไทยสําเร็จรูป 

เผยแพรผานส่ือ หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ไทยรัฐ  สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ  
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นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่มปีระโยชนตอชุมชน  

ป 2550 

 

ช่ือผูวิจัย รศ.กําพล ประทีปชัยกูร  Mr.Michael Leslie Allen  นายมนัส จาวัง  นายนิยม พรหมรัตน  

 นายประยูร ดวงศิริ  และ นายถนัด ฉิมพลี    คณะวิศวกรรมศาสตร 

รางวัล รางวัลยอดเย่ียม  

ช่ือผลงาน ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบเคลื่อนยายไดสําหรับชุมชน 

 

ช่ือผูวิจัย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร  รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล และ นายเสถียร วาณิชวิริยะ    

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

รางวัล รางวัลท่ัวไป  

ช่ือผลงาน โครงการวิจัยโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล ขนาด 1,000 ลิตร 

 

ช่ือผูวิจัย ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี  ดร.ชนิษฎา ชูสุข  นายหรอหวาน จิรโสภณ  

 น.ส.ทิพยทิวา สัมพันธมิตร และ น.ส. หัทยา คุณโณ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

รางวัล รางวัลท่ัวไป  

ช่ือผลงาน กระบวนการเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาศูนยอนุรักษและฟนฟูสมุนไพรทองถ่ิน  

 ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

 

ช่ือผูวิจัย ผศ.ดร.โอภาส พิมพา  นายวฒุิชัย ศรีเผือก  ผศ.โสภณ บญุล้ํา  นายบดี คําสีเขียว และ 

 นายสาโรจน เรืองสุวรรณ  

รางวัล รางวัลท่ัวไป   

ช่ือผลงาน การใชผลพลอยไดจากปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในการเลี้ยงโคและแพะ 
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker  

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2550 

 

ช่ือนักวิจัย  ผศ.ดร.ขวัญจิต อ๊ึงโพธิ์   คณะเภสัชศาสตร 

ช่ือผลงาน  Nanobiosaccharides as Delivery Systems for Tissue Engineering 

ประชุมวิชาการ The 2006 International Symposium in Supercritical Fluid and Nanotechnology 

  for Drug Delivery System, Chungnal National University, Republic of Korea 

 

ช่ือนักวิจัย  ผศ.ดร.นิซาอูดะห  ระเดนอาหมัด   คณะวิทยาศาสตร 

ช่ือผลงาน  ผลของน้ํามะพราวออนตอการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร 

ประชุมวิชาการ 1. Food Ingredient Asia 2007 ZFiASIA 2007, Bangkok, Thailand. 

  2. 6th ASEAN Microscopy Conference, Pahang, Malaysia. 

  3. The Post-6th ASEAN Microscopy Conference workshop, IIUM   

      (International Islamic University Malaysia) 

 

ช่ือนักวิจัย  รศ.ดร.ทพญ.เปรมจิต อาภรณแมกลอง   คณะทันตแพทยศาสตร 

ช่ือผลงาน  Effects of Coliagen on Physical Properties of Chitosan-Collagen Sponges 

ประชุมวิชาการ 7th Asian congress on Oral and Maxillofacial Surgery, Hong Kong 

 

ช่ือนักวิจัย  ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล   คณะวิทยาศาสตร 

ประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia, 

  Republic of Korea. 

 

ช่ือนักวิจัย  รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย  คณะวิทยาศาสตร 

ประชุมวิชาการ The 5th Joint Seminar on Biomedical Sciences among TU, PSU, CMU and  

  JUMS, People’s Republic of China. 
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ช่ือนักวิจัย  รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

ช่ือผลงาน  1. Deployment and Direction of IPv6, NetDay 2007, Bangkok, Thailand. 

  2. Cisco Express Car Seminar, PSU, Thailand. 

  3. Why will IPv6 be important to Thai Government Network?, Seminar on  

  Thailand IPV6 Road Map kick off to Thai Government Network, Ministry of ICT, 

  Bangkok, Thailand. 

  4. SIP activities at CNR, Thailand, 24th APAN Conference, August 25-31, 2007, 

  Xi’An, China. 

  5. SOI-Asia Project Activities in PSU, the 17th WUNCA, Bangkok, Thailand. 

  6. IPv6 Status, Deployment, and Research Issues in Thailand, National Ilan  

  University, Taiwan. 

  7. IPv6 Status, Deployment, and Research Issues in Thailand, National Chi-Nan 

  University, Taiwan. 

  8. Next Generation Network Symposium, IOI MARRIOTT HOTEL, PUTRAJAYA, 

  Malaysia. 

  9. IPv6 Thailand Update, 16th WUNCA, Trang, Thailand. 
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นักวิจัยดีเดนของคณะตางๆ  

ประจําป 2550 

 

คณะวิทยาศาสตร 

รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดร.เจษฎา วรรณสินธุ 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล 

 

คณะแพทยศาสตร 

รศ.นพ.สุภมัย สุนทรพันธ 

 

คณะพยาบาลศาสตร 

รศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชัย 

 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 

ผศ.ดร.โอภาส พิมพา 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผศ.ไขมุก อุทยาวลี 

 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี 

อ.สอรัฐ มากบุญ 
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วิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2550 

 

รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2550 
 

1. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ    

ช่ือวิทยานิพนธ กลไกของไนตริคออกไซมท่ีกอใหเกิดการสูญเสียการทํางานของเอ็มไซม แมงกานีส

 ซุปเปอรออกไซดดีสมูเทสและเซลลประสาทสมองเสื่อมจาการใชเคมีบําบัด 

ช่ือผูไดรับรางวัล นางจิตบรรจง ตั้งปอง  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร  

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  1. ศ.ดร.ดาเรศ เซ็นส แคร  

  2. ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ     

  3. Prof. Dr. D. Allan Butterfield      

  

2. กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ   

ช่ือวิทยานิพนธ การทําบริสุทธิ์และการจําแนกคุณลักษณะของเอนไซมโปรตีเนสจากเครื่องในปลาทู

  นาและปลาบลูฟชและการประยุกตใช  

 Purification and Characterization of Proteinases from Tuna and 

 Bluefish Viscera and their Applications 

ช่ือผูไดรับรางวัล นายสรรพสิทธิ์ กลอมเกลา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล  

  2. ดร.วรรณพ วิเศษสงวน  

  3. Assoc. Prof. Dr.Hideki Kishimura  

  4. Assoc. Prof. Dr.Benjamin K.Simpson 
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3. กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ   

ช่ือวิทยานิพนธ แอฟฟนิตีไบโอเซนเซอรอาศัยหลักการวัดทางไฟฟาเคมี    

  Affinity Biosensor Using Electrochemical Detection Principle 

ช่ือผูไดรับรางวัล นายวรากร ลิ่มบุตร  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร    

  2. รศ.ดร.เพริศพชญ  คณาธารณา            

  3. Prof.Dr.Bo Mattiasson 

 

 

รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป 2550 
 

1. กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ  

ช่ือวิทยานิพนธ เภสัชจลนศาสตรและชีวประโยชนของออกซีเตตราชัยคลินในกุงขาวแวนนาไม   

  Pharmacokinetics and Bioavailability of Oxytetracycline in Pacific White 

  Shrimp (Litopenaeus vannamei)         

ช่ือผูไดรับรางวัล นายยงยทุธ เทพรัตน   สาขาวิชาวาริชศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

  1. รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสจัจะ              

  2. ดร.อุตสาห จันทรอําไพ  

  3. รศ.ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง       

 

ช่ือวิทยานิพนธ ปจจัยท่ีมีผลตอคุณสมบัติฟลมโปรตีนกลามเนื้อปลาทูแขกและการปรับปรุง 

  คุณสมบัติทางกลและสมบัติการปองกันการซึมผานไอน้ําของฟลม  

  Factors Affecting the Properties of Round Scad Muscle Protein Film 

  and the lmprovement of its Mechanical and Water Vapor Barrier  

  Properties  

ช่ือผูไดรับรางวัล นายอนุชิต อาจหาญ   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  1. ศ. ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล  

  2. ผศ. ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน         
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2. กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 

ช่ือวิทยานิพนธ อิมพีดิเมตริกอิมมูโนเซนเซอรสําหรับเพนนิซิลินจี   

  lmpedimetric lmmunosensor for Penicillin G 

ช่ือผูไดรับรางวัล นางสาวสุภาพร ดาวัลย  สาขาวิชาเคมีวิเคราะห  คณะวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

  1.รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร   

  2.รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา         

 

3. กลุมวิชามนุษยศาสตร  

ช่ือวิทยานิพนธ The Use of Language Learning Strategies by First Year Students of   

  Southwest University of  Political Science and Law in China 

ช่ือผูไดรับรางวัล Mr.Qingquan Ni  สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต  คณะศิลปศาสตร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  1. ผศ.ดร.มณฑา จาฏพจน   

  2. ผศ.ดร.อดิศา เตียว     

 

4.กลุมสังคมศาสตร  

ช่ือวิทยานิพนธ การประเมินทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดสอมในการนําซากมูลฝอยเกาจากบอฝงกลบ

  แบบถูกหลักสุขาภิบาลมาผลิตเปนพลังงานมูลฝอย ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาและ 

  จังหวัดพัทลุง   

  Environmental Economic Assessment of  Energy Generation from  

  Refuses Deived Fuel of  Sanitary Landfills in Songkhla and Phatthalung 

  Provinces          

ช่ือผูไดรับรางวัล นางสาวอริศรา รมเย็น  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม   

  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  1. ดร.เสาวลักษณ  รุงตะวันเรืองศรี           

  2. ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ 
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รางวัลชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2550 

 

1. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  

ช่ือวิทยานิพนธ การเปรียบเทียบผลของการใชแคลเซียมไฮดรอกไซด และอีนาเมล เมทริกซเดริเวทีฟ

 ในการรักษาโดยการตัด.เนื้อเยื่อประสาทฟนบางสวนในฟนกรามนอยท่ีทําใหทะลุ

 โพรงประสาทฟนจากการใชเครื่องมือ 

  A Comparison between the Use of  Calcaium Hydroxide and Enamel 

  Matrix Derivative for Partial Pulpotomy in Premolar with lnstrumentally 

  Exposed Pulp         

ช่ือผูไดรับรางวัล นางสาวทิพยวิมล เกียรติวาทีรัตนะ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก   

  คณะทันตแพทยศาสตร 

คณะกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ  

  1. ผศ.ดร.อังคณา เธียรมนตรี              

  2. ผศ.ดร.สุธาทิพย  กมลมาตยากุล            

  3. ผศ.ดร.สมพิศ คินทรักษ 

 

ช่ือวิทยานิพนธ การพัฒนายาเม็ดซีเมนตท่ีประกอบดวยแวนโคมัยซินเพ่ือเปนระบบนําสงยาสูกระดูก  

  Development of  Cement Tablets Containing Vancomycin as Skeletal  

  Drug Delivery Systems     

ช่ือผูไดรับรางวัล นางสาวนิชธิมา ระยาแกว สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  1. ผศ.ดร.ขวัญจิต อ๊ึงโพธิ์  

  2. รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ   

  3. รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร      

            

2. กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ  

ช่ือวิทยานิพนธ ราเอนโดไฟทท่ีผลิตสารตานจุลินทรียในพืชสกุล Garcinia   

  Endophytic Fungi from Garcinia spp. Which Produce Antimicrobial  

  Substances 

ช่ือผูไดรับรางวัล นายณัฐวุฒิ รุงจินดามัย  สาขาวิชาจุลชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  1. รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร            

  2. ศ.ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล 
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ช่ือวิทยานิพนธ ผลของระยะเวลาและขนาดของสารยับยั้งไซ โคลออกซิจิเนส-2 แบบจําเพาะตอการ

  เจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลลสรางกระดูกบนผิวไททาเนียม  

  Time and Dose-Dependent Effects of  Specific COX-2 lnhibitor on  

  Growth and Differentiation of Osteoblasts on Titanium Surface                                                       

ช่ือผูไดรับรางวัล นางสาวบุษกร อัครวัชรางกูร  สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล    

  คณะทันตแพทยศาสตร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  1. รศ.ดร.ทพญ.เปรมจิต  อาภรณแมกลอง            

  2. ผศ.วินัย กิตติดําเกิง 

  3. รศ.ปริศนา ปรพัิฒนานนท 
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