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คํานํา

ในทุกๆ ปนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดสรางผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอวงการวิชาการ อุตสาหกรรม ตลอดจน
ชุมชน เปนจํานวนมาก  ผลงานวิจัยดังกลาวไดรับการเผยแพรในรูปแบบตางๆ ทําใหสังคมไดรับรูความสามารถของ
นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีผลงานวิจัยหลายเรื่องไดรับการยอมรับในวงการวิชาการ โดยไดรับรางวัล
จากองคกร สถาบันตางๆ ท้ังในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และในระดับนานาชาติ รางวัลตางๆ เหลานี้เปนบทพิสูจน
ความสามารถของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีนักวิจัยท่ีมีความรูความสามารถเปนจํานวนมาก

ในหลายๆ โอกาส ผมไดพูดถึงทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุดในวงจรของการวิจัย นั่นก็คือ ทรัพยากรมนุษย
หรือนักวิจัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมีแนวนโยบายในการสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยทุก
ขั้นตอน การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยก็เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยยกยองนักวิจัยท่ีสรางสรรคผลงานที่มีคุณคา
และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยดวยการท่ีไดรับรางวัลตางๆ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหนักวิจัยมีกําลังใจในการ
สรางสรรคผลงานดีๆ ท่ีมีประโยชนตลอดไป

ในการจัดงาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม ครั้งท่ี 7” นี้ มีกิจกรรมการเชิดชูเกียรติคุณของนักวิจัยท่ีสราง
ชื่อเสียง เกียรติยศ ใหกับมหาวิทยาลัยหลายประเภท และมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ ในหัวขอ “วิ...จากใจ: จากฐานราก
งานวิจัย สูการใชประโยชน” ซึ่งมีวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศมารวมเสวนาเพ่ือใหเห็นตัวอยางการทํางานวิจัย
ตั้งแตพ้ืนฐานจนนําไปสูการใชประโยชนท่ีประสพผลสําเร็จ  การจัดงานเชิดชูเกียรตินักวิจัยนี้มหาวิทยาลัยมีความ
คาดหวังประการหนึ่งคือ เปนการสรางแรงบันดาลใจใหนักวิจัยไดสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีแนวคิดการ
วิจัยท่ีกวาง อันจะนําไปสูการสรางงานท่ีไดรับการยอมรับมากขึ้น นอกจากจะไดรวมรับเกียรติ เชิดชูเกียรติ ในงาน
วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ในทุกๆ ปแลว ท่ีสําคัญย่ิงก็เพ่ือจะไดสานปณิธานรวมกันตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
ท่ีวา “ประโยชนของเพ่ือนมนุษย เปนกิจท่ีหนึ่ง”

สุดทายนี้ ก็ขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานอีกครั้งหนึ่งท่ีไดสรางผลงานดีๆ ท่ีเปนประโยชนกับท้ังมหาวิทยาลัย
และประเทศชาติ  ขออวยพรใหทุกทานประสบความสุขความเจริญในทุกๆ ดาน ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
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กําหนดการจัดงาน
“วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 7 ประจําป 2556

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 8.00-13.30 น.
ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน / ชมวีดิทัศนผลงานวิจัย ม.อ.
9.00 - 9.05 น. กลาวรายงาน โดย

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม นิยมวาส
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา

9.00 - 9.10 น. กลาวเปดงาน โดย
 รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
9.10 - 10.45 น. เสวนาเรื่อง "วิ...จาก...ใจ: จากฐานรากงานวิจัยสูการใชประโยชน"  โดย

 ศาสตราจารย ดร.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดําเนินการเสวนาโดย
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ

ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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1. มอบโลและเกียรติบัตรใหแกนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ

 รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2555

 ศาสตราจารย นพ.วีระศักด์ิ จงสูวิวัฒนวงศ
รางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจําป 2555



 รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และคณะ
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2555  สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
รางวัลระดับดีเดน

 รองศาสตราจารย ดร.ธนิต เฉลิมยานนท และคณะ
รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
"รางวัล Platinum Award" ประจําป 2555  งานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
ประจําป 2555 (Thailand Research Expo 2012)

 นายไมตรี นวลพลับ
รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน ประจําป 2555

2. มอบโลและเกียรติบัตรใหแกนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลระดับนานาชาติ
 รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา

รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี
(Korea Invention Promotion Association; KIPA)

 รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ
รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหมโครงการมนุษยและชีวมณฑลของยูเนสโก
(Man and Biosphere Programme: MAB) ประจําป 2555
(2012 MAB Young Scientists Awards)

3. มอบโลรางวัลเครือขายวิจัยดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. มอบโลรางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน
5. มอบโลและเงินรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร
6. มอบโลรางวัลผูประกอบการดีเดนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
7. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหกับนักวิจัยท่ีสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
8. มอบเกียรติบัตรวิทยานิพนธดีเดน
9. มอบรางวัล 2013 PSU Researcher Grand Slam

10. มอบรางวัล The BLUE Jacket
- ถายภาพหมูนักวิจัยท่ีไดรับโลและเกียรติบัตร

12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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รางวัล The BLUE Jacket
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รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2555
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)

รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ มีผลงานวิจัยดีเดนทางดานผลิตภัณฑชีวภาพ (Bioproducts)
และพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) จากวัสดุเศษเหลือทางดานอุตสาหกรรมเกษตร    โดยทําการศึกษาแบคทีเรีย
สังเคราะหแสง เพ่ือหาสายพันธุท่ีเจริญไดในน้ําท้ิงของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพ่ือผลิตกาซไฮโดรเจน และนําไปใชใน
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบสองขั้นตอน งานวิจัยดานการผลิตพลังงานชีวภาพครอบคลุมตั้งแตสวนปาลม โรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม และโรงงานผลิตไบโอดีเซล   ในอนาคตจะทําการศึกษาการขยายขนาดการผลิตกาซไฮโดรเจนจาก
น้ําท้ิงของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพ่ือใชในกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น  การกําจัดสีของน้ําท้ิงสุดทายของโรงงานสกัด
น้ํามันปาลม  การศึกษารูปแบบและขยายการผลิตสารออกฤทธ์ิจากเชื้อ Streptomyces philanthi RM-1-138
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2012 PSU Researcher Grand Slam
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2012 PSU Researcher Grand Slam

รางวัล 2012 PSU Researcher Grand Slam เปนรางวัลท่ีมอบใหกับนักวิจัยท่ีไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. 5 ป ติดตอกัน โดยเปนนักวิจัยท่ีมีผลงานในประเภท ดังตอไปนี้

1. เปนนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
2. เปนนักวิจัยตัวอยาง หรือมีผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยดีเดนของคณะ
3. เปนนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
4. เปนนักวิจัยท่ีมีผลงานไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
5. เปนนักวิจัยท่ีไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
6. เปนนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน
7. เปนนักวิจัยท่ีคนพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก



5วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

2012 PSU Researcher Grand Slam

รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
คณะเภสัชศาสตร

รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
คณะวิทยาศาสตร

ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
คณะเภสัชศาสตร

รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Dr.Alan Frederick Geater
คณะแพทยศาสตร
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2555
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  ประจําป 2555

1. นักวิจัย รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2555

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2556  ศูนยการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

2. นักวิจัย ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
นักวิจัยรวม Prof. Dr.David H. Staelin จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT),

USA
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ช่ือผลงาน 1. การพัฒนาอัลกอริทึม AMP (AMSU MIT Precipitation Retrieval Algorithm)

สําหรับประมาณคาหยาดน้ําฟาท่ัวโลกจากขอมูลท่ีสังเกตจากดาวเทียม
มิลลิมิเตอรเวฟแบบพาสซีฟ

2. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณอากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสําหรับ
ประเทศไทย

3. การพัฒนาอุปกรณรับรูคลื่นความถ่ีมัลลิมิเตอรเวฟแบบพาสซีฟสําหรับใชบน
ดาวเทียมเพ่ือตรวจวัดหยาดน้ําฟาท่ัวโลก

ไดรับรางวัล รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2555
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
วัน/สถานท่ี 17 ตุลาคม 2555 ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อําเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม

3. นักวิจัย ศ.นพ.วีระศักด์ิ จงสูวิวัฒนวงศ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ไดรับรางวัล รางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.),
วัน/สถานท่ี 23 สิงหาคม 2555 หองประชุมเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

4. นักวิจัย 1. รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร
2. รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท คณะวิศวกรรมศาสตร
3. ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
4. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร
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5. อ.เทิดทูน ดํารงคฤทธามาตย คณะวิทยาศาสตร
6. ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
7. ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8. ดร.สมพร ชวยอารีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. อ.ชาวดี งวนสน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

10. อ.โอปอร ชัยสงาพงษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน นิทรรศการ “กาวผานพนภัยพิบัติอยางมั่นใจ ปลอดภัย ไปกับ PSU”
ไดรับรางวัล รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“รางวัล Platinum Award” ประจําป 2555  งานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
ประจําป 2555 (Thailand Research Expo 2012)

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 28 สิงหาคม 2555 หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลดราชประสงค

กรุงเทพฯ

5. นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

2. ดร.จงดี ธรรมเขต
3. ดร.โอภาส บุญเกิด
4. Professor Dr.Seamus Higson
5. Dr.Frank Davis

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดราคาประหยัด
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2555

สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช รางวัลระดับดีเดน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2555 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

6. นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

2. ดร.จงดี ธรรมเขต
3. ดร.โอภาส บุญเกิด

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ชุดตรวจวัดฟอรมาดีไฮดราคาประหยัด
ไดรับรางวัล เหรียญทอง (Gold Prize)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี

(Korea Invention Promotion Association; KIPA)  ประเทศเกาหลี
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7. นักวิจัย รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ไดรับรางวัล รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหมโครงการมนุษยและชีวมณฑลของยูเนสโก

(Man and Biosphere Programme : MAB) ประจําป 2555
(2012 MAB Young Scientists Awards)

หนวยงานท่ีมอบรางวัล The International Co-ordinating Council of the Man and Biosphere (MAB)
Programme, UNESCO

8. นักวิจัย นายไมตรี  นวลพลับ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน พนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน
ไดรับรางวัล รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจําป 2555

คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงสัตวและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 29 กรกฎาคม 2555  หองคอนเวนชั่น ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ

9. นักวิจัย ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณฝาตัดพังผืดรัดเสนประสาทขอมือ (PSU-CTR)
ไดรับรางวัล Medical Invention Order of Merit
หนวยงานท่ีมอบรางวัล KOREA Inventor News
วัน/สถานท่ี 15 ธันวาคม 2555  ประเทศเกาหลี

10. นักวิจัย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง (A-Knife)
ไดรับรางวัล รางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประเภท INNO TREE
หนวยงานท่ีมอบรางวัล True Innovation Award 2012

11. นักวิจัย รศ.ดร.ปน จันจุฬา
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล

2. นายอภิชาติ หลอเพชร
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน Effect of feeding rubber seed kernel and palm kernel cake in combination

on nutrient utilization, rumen fermentation characteristics, and microbial
populations in goats fed on Brachiaria humidicola hay-based diets
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ไดรับรางวัล 11th AJAS-CAPI Outstanding Research Award
หนวยงานท่ีมอบรางวัล The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies
วัน/สถานท่ี 26 พฤศจิกายน 2555  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

12. นักวิจัย ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ช่ือผลงาน การจัดการภัยพิบัติ
ไดรับรางวัล รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
วัน/สถานท่ี 5 พฤศจิกายน 2555  หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

13. นักวิจัย ผศ.ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ประภาพร บุญมี

2. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
3. ดร.วิรัช ทวีปรีดา
4. ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน การประยุกตใชพอลิเมอรจากยางธรรมชาติในทางเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง
ไดรับรางวัล รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
วัน/สถานท่ี 5 พฤศจิกายน 2555  หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

14. นักวิจัย รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
นักวิจัยรวม 1. Prof. Dr.Franz Ludwig Dickert

2. ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต
3. ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ
4. นายชลทิต สนธิเมือง

หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนาควอตซคริสตัลไมโครบาลานซ เซ็นเซอร สําหรับตรวจโปรตีนกอแพ

รับเบอรอีลองเกชั่นแฟกเตอร โดยการใชเทคนิคพิมพประทับโมเลกุล
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2555

สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช รางวัลระดับดี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2555 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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15. นักวิจัย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
หนวยงาน คณะรัฐศาสตร
ช่ือผลงาน 1. การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตอการจัดการและการแกปญหาความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ในป พ.ศ. 2552

2. โครงการวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา/ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
และกองกําลังตํารวจ (ศปก.ตร.สน./ศชต. และ กกล.ตํารวจ) ป พ.ศ. 2553
(รอบ 12 เดือน)

ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2555 สาขารัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร รางวัลระดับดี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2556 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

16. นักวิจัย ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ
นักวิจัยรวม Dr.Patricia Stanton
หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ช่ือผลงาน Environmental disclosures on web-sites: A study of companies in the stock

exchange of Thailand
ไดรับรางวัล รางวัลบทความวิจัยดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2555 ระดับชาติ

สาขาบริหารธุรกิจ รางวัลดี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร ครบรอบ 46 ป
วัน/สถานท่ี 3 เมษายน 2555

17. นักวิจัย ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ

2. นางสาวอลิษา หนักแกว
3. นายศราวุธ วรรณพาด
4. นางสาวธนตพร พืชมงคล

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ชุดตรวจสอบสายพันธุปาลมน้ํามันอยางรวดเร็วดวยเทคนิค LAMP
ไดรับรางวัล รางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร

เพ่ือการพ่ึงตนเองและชุมชน : ขาว ยางพารา และปาลมน้ํามัน รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ประเภท : ปาลมน้ํามัน

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 10 มิถุนายน 2555  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
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18. นักวิจัย อ.กษิด์ิกฤษณ ดําเกลี้ยง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน แอพพลิเคชันเครื่องดนตรีไทยสําหรับคอมพิวเตอรแท็บเล็ต-ระนาดเอก
ไดรับรางวัล รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแหงประเทศ ครั้งท่ี 12 (2555)”

Thailand Innovation Award 2012
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ

วัน/สถานท่ี 5 ตุลาคม 2555   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19. นักวิจัย ศ.ดร.รพีพรรณ วิฑิตสุวรรณกุล
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน สารสกัดยางพารา (Hb Extract) : ผลิตภัณฑเวชสําอางจากเซรั่มยางพารา
ไดรับรางวัล รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
วัน/สถานท่ี 5 พฤศจิกายน 2555   หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

20. นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

2. ดร.จงดี ธรรมเขต
3. นายศักด์ิชัยบดี สังขแกว

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณสกัดสารแบบไมโครท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ไดรับรางวัล รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion

Association; KIPA)   ประเทศเกาหลี

21. นักวิจัย รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ํามันสารตัวเติม พอลิโพรไพลีนยางธรรมชาติและระบบ

การวัลคาไนเซชันตอสมบัติของเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรจากการเบลนด
ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน

ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2555 รางวัลระดับดี
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2556  ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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22. นักวิจัย ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน ชุดน้ํายาและวิธีการตรวจหาปริมาณสารกลุมไทยูแรมในน้ํายาง
ไดรับรางวัล ไดรับคัดเลือกใหเปน 2 ใน 20 ผลงานท่ีมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรและนําไปใชประโยชน

เชิงพาณิชยงาน “มหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วัน/สถานท่ี 20-25 มิถุนายน 2555 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

23. นักวิจัย ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน เทคโนโลยีสําหรับการผลิตไรน้ําหรือไรน้ํานางฟาจากซีรั่มน้ํายางธรรมชาติ น้ําท้ิง

และหรือกากของแข็ง
ไดรับรางวัล ไดรับคัดเลือกใหเปน 2 ใน 20 ผลงานท่ีมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรและนําไปใชประโยชน

เชิงพาณิชยงาน “มหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วัน/สถานท่ี 20-25 มิถุนายน 2555 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

24. นักวิจัย รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน วงจรรวมพลังงานคลื่นสําหรับระบบสื่อสารเคลื่อนท่ีอนาคต
ไดรับรางวัล รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
วัน/สถานท่ี 5 พฤศจิกายน 2555   หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

25. นักวิจัย ดร.เพ็ชรัตน สุริยะไชย
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การสื่อสารยามวิกฤติในระบบเครือขายเซ็นเซอรไรสาย
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2555

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร รางวัลระดับดี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2556  ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

26. นักวิจัย อ.ปราโมทย จูฑาพร
นักศึกษา 1. นส.นพวรรณ พัฒนอ้ิว

2. นส.ณัชชา สกาวสุวรรณ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการแขงขันทักษะทางดานการบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
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ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง
หนวยงานท่ีมอบรางวัล บริษัทชไนเดอร (ไทยแลนด) จํากัด
วัน/สถานท่ี 23 มีนาคม 2555  สถาบันนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

27. นักวิจัย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
นักศึกษา นายอุกฤษฎ ชํามริ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน เทาเทียมขยับได
ไดรับรางวัล รางวัลชนะเลิศสุดยอดตนแบบนวัตกรรมฉลาดคิดแบบคนรุนใหม

(The Best of Innovative Inventor)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล The Best of Innovative Inventor จาก BRAND’S Gen
วัน/สถานท่ี 8 ตุลาคม 2555  เซ็นทรัลพระรามเกลา กรุงเทพฯ

28. นักวิจัย ผศ.พยอม รัตนมณี
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล

จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเปนตนแบบบริเวณหาดโคลน
ไดรับรางวัล ผลงานวิจัยดีเดนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจําป  2555
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วัน/สถานท่ี 20 ธันวาคม 2555  โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

29. นักวิจัย ผศ.สาวิตร ตัณฑนุช
นักศึกษา 1. นายธนาภรณ ลิขิตเจริญกุล

2. นายธัญญชาติ เกียรติศักด์ิโสภณ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การแขงขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส ครั้งท่ี 11

(Youth Electronics Circuit Contest : YECC2012)
ไดรับรางวัล รางวัลเทคนิคยอดเย่ียม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 22 มีนาคม 2555 หองประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด

(มหาชน)  สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ

30. นักวิจัย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
นักวิจัยรวม ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร
นักศึกษา 1. นายจักรกฤษณ ศรีวรรณ

2. นายนเรนทรฤทธ์ิ ทองทวี
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3. นายจตุพร เก้ือเสง
4. นายนัฐพงศ พรหมมาก

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การแขงขันการพัฒนาทักษะทางดานระบบสมองกลฝงตัว

(Embedded Systems: Top Gun Rally)
ไดรับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัล Friendship Award
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (Thai Embedded Systems Association : TESA)

รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และผูพัฒนา
วัน/สถานท่ี 21 ตุลาคม 2555  คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ

ลาดกระบัง

31. นักวิจัย ดร.อนันท ชกสุริวงศ
นักศึกษา 1. นายกมลวิชย สิริธนนนทสกุล

2. นายภาณุวัชร ลาภาภิวัฒน
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 14 (NSC 2012)
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 2
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 20 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

32. นักวิจัย อ.สุธน แซวอง
นักศึกษา 1. นายพลเดช อัษณางคกรชัย

2. นายเมธานนท จงไกรจักร
3. นายจุฬา มกรพันธุ

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 14 (NSC 2012)
ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 20 มีนาคม 2555  ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
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33. นักวิจัย ดร.อนันท ชกสุริวงศ
นักวิจัยรวม อ.สุธน แซวอง
นักศึกษา 1. นส.กรกนก ฤดีสิริศักด์ิ

2. นายวรรธนัย วัชราทักษิณ
3. นายกมลวิชย สิริธนนนทสกุล
4. นายปฐมพร แสงวิสุทธ์ิ
5. นายพีระศักด์ิ รัตนมณี
6. นายเศรษฐการณ ศิลปสมัย

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการ Open House for young Talents 2012
ไดรับรางวัล ผลงานดีเดนรางวัลชมเชย
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 29 มีนาคม 2555 สํานักงานสงเสริมอุตสาหรรมซอฟตแวรแหงชาติ

34. นักวิจัย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
นักวิจัยรวม 1. อ.ชลิตา หิรัญสุข

2. ดร.วฤทธ์ิ วิชกูล
นักศึกษา 1. นายพงศกร ชาญชัยชูจิต

2. นายพีรยุทธ แซโคว
3. นายศุภรักษ แสงใสแกว
4. นายสมเกียรติ นาคถนอม
5. นายอันวาร ราชาวนา
6. นายขจรศักด์ิ วาทีกานท
7. นายศักด์ิณรงค บุษบงก
8. นายจุฑารัตน จูตะเสน

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การแขงขันหุนยนตเพ่ือนอัจฉริยะชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2555
ไดรับรางวัล รางวัลชนะเลิศ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมวิชาการหุนยนตแหงประเทศไทย
วัน/สถานท่ี 14 ธันวาคม 2555  ณ ลานอเนกประสงค ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ

35. นักวิจัย ดร.วชรินทร แกวอภิชัย
นักวิจัยรวม 1. ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต

2. ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี
นักศึกษา 1. นายประยูร ดวงศิริ

2. นายณัฐศรัณย รสิตานนท
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3. นายอัษฎาวุธ แกวดี
4. นายศุภกร ยืนยงสวัสด์ิ
5. นายกันตพิชญ มีแตม
6. นายณัธภัส สงแสงรัตน
7. นายเดวิช เรืองรอง
8. นายฉัตรชัย มานะวัฒนากิจ
9. นายธรรมนูญ พลอินทร

10. นายมงคล สุวรรณพรรค
11. นายจิรายุทธ ใจใส
12. นายวัชระ มุสิกะ
13. นายยุทธนา เซงถาวร
14. นายชนิศร เพชรทอง
15. นายภัสพล บิลหรอหีม
16. นายกมลนาวิน อินทนูจิตร
17. นายกิตติภูมิ ศรีทอง
18. นายปยวุฒิ ทองสวัสด์ิ

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน “Student Formula SAE Competition of Japan”
ไดรับรางวัล รางวัล Best Rookie
วัน/สถานท่ี 7 ตุลาคม 2555  ณ สนาม ECOPA (Ogasayama Sport Park) เมืองชิสุโอกะ

ประเทศญี่ปุน

36. นักวิจัย รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ  และคณะ
หนวยงาน คณะศึกษาศาสตร
ช่ือผลงาน ประสิทธิผลการใหการปรึกษากลุมผสมผสานในการลดการพัฒนาอาการท่ีมีผลเสียตอ

สุขภาพจิตของตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในจังหวัดยะลาระหวางเหตุการณความไมสงบ
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2555 สาขาการศึกษา

รางวัลระดับดี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานท่ี 2 กุมภาพันธ 2556 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

37. นักวิจัย ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ

2. ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม
3. ผศ.ปรัตถ พรหมมี

หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร
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ช่ือผลงาน โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจสมดุลใหม ความสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมสูการพัฒนาท่ีมั่นคงและย่ังยืน

ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2555 ระดับดี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  2 กุมภาพันธ 2556

ศูนยการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

38. นักวิจัย ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑประมงและผลพลอยไดจากการแปรรูปสัตวน้ํา
ไดรับรางวัล รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
วัน/สถานท่ี 5 พฤศจิกายน 2555   หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

39. นักวิจัย รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
นักวิจัยรวม อิศรา อินทฤทธ์ิ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอรแบบก่ึงสอดไขวจากยางธรรมชาติและ

โฟมพอลิสไตรีนท่ีเสริมแรงดวยเซลลูโลสดัดแปร
ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน (STISA) ครั้งท่ี 5 ประจําป 2555
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย (สวคท.) รวมกับ

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
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อาจารยตัวอยางดานการวิจัย
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

และ
ผลงานดีเดนสาขาการประดิษฐและสาขาการวิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2555
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อาจารยตัวอยางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานการวิจัย
(สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ประจําป 2555

รศ.พญ.ทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล
คณะแพทยศาสตร

รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
คณะเภสัชศาสตร

ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการประดิษฐ
ประจําป 2555

นักวิจัย  รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
นายนิยม พรหมรัตน
นายสุรชัย จันทรศรี

หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน  ระบบไบโอดีเซลตอเนื่องแบบสองขั้นตอน

ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการวิจัย
ประจําป 2555

นักวิจัย  รศ.ดร.สายัณห สดุดี
ผศ.อิบรอเฮม ยีดํา
รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี

หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน  การจัดการสวนยางพารา

นักวิจัย  รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร

ช่ือผลงาน  การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหสารปริมาณนอย



23วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2555



24 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2555

1. นักวิจัย รศ.ดร.โอภาส พิมพา
นักวิจัยรวม 1. นางณัฐยา ยวงใย

2. นายบรรเทิง ทิพยมณเฑียร
3. นายสาโรจน เรืองสุวรรณ

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช่ือผลงาน สถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดรับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2555  รางวัลท่ัวไป
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2. นักวิจัย รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การประยุกตใชระบบบอหมักรวมไรอากาศ สําหรับบําบัดน้ําเสียสหกรณโรงอบ/รมยาง

และทดแทนเชื้อเพลิงไมฟนในการรมควันยางแผน
ไดรับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2555  รางวัลท่ัวไป
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



25วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

เครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2555



26 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

เครือขายวิจัยดีเดน ประจําป 2555

สถานวิจัยดีเดน

สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม

สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ

หนวยวิจัยดีเดน

หนวยวิจัยการพัฒนาการทองเท่ียวชายแดนใต

หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ



27วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

นักวิจัยดีเดนของคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2555



28 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย ประจําป 2555

ผศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม
นักวิจัยดีเดนคณะการจัดการสิ่งแวดลอม  ประจําป 2555

ดร.ศศิธร ชูศรี
นักวิจัยดีเดนคณะการแพทยแผนไทย  ประจําป 2555

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต
นักวิจัยดีเดนคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ประจําป 2555

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
นักวิจัยดีเดนคณะทันตแพทยศาสตร  ประจําป 2555

รศ.ดร.อดิศร รัตนพันธ
นักวิจัยดีเดนคณะเภสัชศาสตร  ประจําป 2555

รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตร  ประจําป 2555

ดร.วีระศักด์ิ คงฤทธิ์
นักวิจัยดีเดนคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  ประจําป 2555

รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ
นักวิจัยดีเดนคณะเศรษฐศาสตร  ประจําป 2555

รศ.ดร.วิโรจน ยูรวงศ
นักวิจัยดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ประจําป 2555

ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจําป 2555

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําป 2555

รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงครักษาเขต
นักวิจัยดีเดนวิทยาลัยอิสลามศึกษา  ประจําป 2555

รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา
นักวิจัยดีเดนคณะพยาบาลศาสตร  ประจําป 2555

ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
นักวิจัยดีเดนคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําป 2555



29วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI  ป 2555



30 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI  ป 2555

1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  37  บทความ
2. ดร.อนุกร  ภูเรืองรัตน ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร  18   บทความ

และเทคโนโลยีวัสดุ
3. ศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  17  บทความ
4. รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร 12  บทความ

และเทคโนโลยี
5. ศ.ดร.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร  11  บทความ
6. รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  11  บทความ
7. ศ.ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  11  บทความ
8. รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  9  บทความ
9. รศ.ดร.ศุภศิลป  มณีรัตน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  9  บทความ

10. รศ.ดร.สอาด  ริยะจันทร ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 9  บทความ
และเทคโนโลยีวัสดุ

11. รศ.ดร.สุชาดา  จันทรพรหมมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  8  บทความ
12. รศ.ดร.อรัญ  หันพงศกิตติกูล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  8  บทความ
13. รศ.ดร.นันทกาญจน  มุรศิต ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  8  บทความ
14. รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  8  บทความ
15. Dr.ALAN  FREDERICK-GEATER หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร  7  บทความ
16. ผศ.ดร.เชวง  ภควัตชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  7  บทความ
17. ผศ.ดร.ธรรมนูญ  โปรดปราน ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  7  บทความ
18. ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร  7  บทความ
19. รศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร  6  บทความ
20. รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  6  บทความ
21. รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร  6  บทความ
22. ดร.วิรัช  ทวีปรีดา ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร  6  บทความ

และเทคโนโลยีวัสดุ



31วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

นักวิจัยท่ีเปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI
ป 2555 ต้ังแต 3 บทความข้ึนไป



32 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล ISI  ป 2555  ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป

1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 27 บทความ
2. ดร.อนุกร  ภูเรืองรัตน ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตรและ คณะวิทยาศาสตร 12 บทความ

เทคโนโลยีวัสดุ
3. ศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 10 บทความ
4. ศ.ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 10 บทความ
5. รศ.ดร.ศุภศิลป  มณีรัตน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 9 บทความ
6. รศ.ดร.สอาด  ริยะจันทร ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 9 บทความ

เทคโนโลยีวัสดุ
7. รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 บทความ
8. รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 5 บทความ
9. ผศ.ดร.พงศธร  อมรพิทักษสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 5 บทความ

10. รศ.ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท ภาควิชาเภสัชเวทและ คณะเภสัชศาสตร 5 บทความ
เภสัชพฤกษศาสตร

11. รศ.ดร.อรัญ  หันพงศกิตติกูล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 บทความ
12. ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 4 บทความ
13. ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 4 บทความ
14. ศ.ดร.วิมล  ตันติไชยากุล ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 4 บทความ
15. ผศ.นพ.อนุชา  ธาตรีมนตรีชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 4 บทความ
16. รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 3 บทความ
17. รศ.ดร.วิลาวัลย  มหาบุษราคัม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 3 บทความ
18. ผศ.ดร.ศรัณยู  สงเคราะห ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 3 บทความ
19. รศ.ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 บทความ
20. รศ.ดร.อดิศร  รัตนพันธ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 3 บทความ
21. รศ.ดร.ศิริกุล  วิสุทธ์ิเมธางกูร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 3 บทความ
22. Dr.JOBISH  JOHNS คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 บทความ
23. Dr.RAYMOND JAMES RITCHIE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 3 บทความ



33วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI  ป 2555



34 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI  ป 2555

1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 775 ครั้ง
2. รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธ์ิ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 260 ครั้ง
3. รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 193 ครั้ง
4. ศ.ดร.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร 157 ครั้ง
5. ศ.ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 150 ครั้ง
6. รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 149 ครั้ง
7. รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 147 ครั้ง
8. รศ.ดร.สุชาดา  จันทรพรหมมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 131 ครั้ง
9. รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 125 ครั้ง

10. รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 118 ครั้ง
11. รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร 100 ครั้ง
12. รศ.ดร.ฉัตรชนก  กะราลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 96 ครั้ง
13. รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 93 ครั้ง
14. ผศ.ดร.ธรรมนูญ  โปรดปราน ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 92 ครั้ง
15. ผศ.ดร.เชวง  ภควัตชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 89 ครั้ง
16. ศ.ดร.อมรรัตน  พงศดารา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล คณะวิทยาศาสตร 87 ครั้ง

และชีวสารสนเทศ
17. ศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 82 ครั้ง
18. รศ.อาซีซัน  แกสมาน ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 82 ครั้ง
19. รศ.ดร.ดวงพร  คันธโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 78 ครั้ง
20. รศ.นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร 78 ครั้ง
21. รศ.ชนิตา  พงษลิมานนท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 78 ครั้ง



35วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

นักวิจัยท่ีคนพบสิ่งใหม
หรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก (novel finding)

ป 2555
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นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหมหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก
(novel finding) ป 2555

1. นักวิจัย ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
นักวิจัยรวม Dr.Keieechi Kakui
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน Birdotanais songkhlaensis

2. นักวิจัย รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
นักวิจัยรวม นายอภิรักษ สกุลปกษ
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน “Antibacterial activity of Thai edible plants against gastrointestinal pathogenic

bacteria and isolation of a new broad spectrum antibacterial polyisoprenylated
benzophenone, chamuangone”
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นักวิจัยท่ีผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
ป 2555
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นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ป 2555

1. ช่ือผลงาน เครื่องรีดตัดทางจาก
ผูประดิษฐ รศ. กําพล ประทีปชัยกูร
ผูรวมประดิษฐ 1. ผศ.สมเกียรติ นาคกุล

2. อ.กฤช สมนึก
3. นายประยูร ดวงศิริ
4. นายนิยม พรหมรัตน
5. นายจตุพร อินสุวรรณโณ

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7261

2. ช่ือผลงาน ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจากน้ํามันชนิดกรดไขมันอิสระสูงดวยคลื่นอัลตราโซนิค
ผูประดิษฐ รศ. กําพล ประทีปชัยกูร
ผูรวมประดิษฐ 1. รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี

2. อ.กฤช สมนึก
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7268

3. ช่ือผลงาน วัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียม หรืออัลลอยยของอะลูมิเนียมกับตัวเสริมแรงผงไทเทเนียมไดบอไรด
ระดับนาโนเมตรและกระบวนการขึ้นรูปวัสดุนั้น

ผูประดิษฐ ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
ผูรวมประดิษฐ 1. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ

2. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6890

4. ช่ือผลงาน กรรมวิธีกระตุนการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนปาลมน้ํามัน
ดวยสนามแมเหล็กไฟฟา

ผูประดิษฐ ผศ.ดร.ชดาภัษท สุดศิริ
ผูรวมประดิษฐ 1. นายนฤดม จําปา

2. นายปนพงษ คงชนะ
3. น.ส.จารุพัฒน คงมาก
4. นายธนภัทร จันทรยอง

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7311
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5. ช่ือผลงาน ระบบการตรวจหาจุดท่ีเกิดเหตุการณการคายประจุไฟฟาสถิตแบบไรสาย
ผูประดิษฐ ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร
ผูรวมประดิษฐ นายกิตติคุณ ทองพูล
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7158

6. ช่ือผลงาน เครื่องกรองน้ําด่ืม
ผูประดิษฐ ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
ผูรวมประดิษฐ 1. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ

2. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3. นางสาวนุขรีย ชมเชย

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7339

7. ช่ือผลงาน เครื่องผาผลปาลมแบบไฟฟา
ผูประดิษฐ ดร. นงเยาว เมืองดี
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6860

8. ช่ือผลงาน ชุดเก็บเก่ียวพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาจากการหมุนในแนวรัศมีดวยวิธีทาง
ไพอิโซอิเล็กทริก

ผูประดิษฐ รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
ผูรวมประดิษฐ 1. ดร.ชัชชัย พุทซอน

2. นายภาณุ ไทยนิรมิตร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7269

9. ช่ือผลงาน ไมโครคานติลิเวอรท่ีมีโครงสรางอิสระแบบปลายเปดของแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนต
ผูประดิษฐ รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
ผูรวมประดิษฐ นางสาวนวัล ปนหะยีนิยิ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6612

10. ช่ือผลงาน เครื่องพยุงหลัง
ผูประดิษฐ รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
ผูรวมประดิษฐ 1. นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต

2. นางสาวสุภาพร เมฆสวี
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3. นางสาวสุวิชา เตชะภูวภัทร
4. นางสาวเตือนจิต ณ รังษี
5. นางสาวจุติมา รัตนคช

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6861

11. ช่ือผลงาน ชุดสปริงลานสําหรับดึงถวงน้ําหนัก
ผูประดิษฐ รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
ผูรวมประดิษฐ 1. นางมานี หาทรัพย

2. นางสาวกัญชลี พุมนอย
3. นายมงคลชัย หาทรัพย
4. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
5. นายสุรินทร จิตสกุล

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7260

12. ช่ือผลงาน วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน
ผูประดิษฐ รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7513

13. ช่ือผลงาน อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง
ผูประดิษฐ รศ.ดร.นพ. บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
ผูรวมประดิษฐ 1. นางมานี หาทรัพย

2. นางสาวกัญชลี พุมนอย
3. นายมงคลชัย หาทรัพย
4. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
5. นายสงบ ธนบํารุงกูล

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7528

14. ช่ือผลงาน อุปกรณชวยเจาะสายพาน
ผูประดิษฐ นายพลภัทร อนันตเสรีวิทยา
ผูรวมประดิษฐ 1. นายณฐพล เมฆางกูร

2. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล
3. นายพิสิฐ ไกรสร
4. นายมานิตย เฮงศิริ



41วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

5. นายสนธยา กาญจนวงศ
6. นายไพฑูรย ทวีขวัญ

หนวยงาน วิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7644

15. ช่ือผลงาน เครื่องยืม-คืน-จายคาปรับ อัตโนมัติ
ผูประดิษฐ นางลาภลักษณ-พ ทองธรรมชาติ
ผูรวมประดิษฐ นายเอกภักด์ิ รัตนพันธ
หนวยงาน กลุมงานบรรณสารวิทยาเขตสุราษฎรธานี
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7425

16. ช่ือผลงาน ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา
ผูประดิษฐ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
ผูรวมประดิษฐ 1. รศ.อดุลย เท่ียงจรรยา

2. รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
3. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
4. นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล
5. นางสาวณัฐทกาน หวันลาโสะ

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7073

16. ช่ือผลงาน อุปกรณรองสนเทาสําหรับลดความดันในสนเทา
ผูประดิษฐ ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
ผูรวมประดิษฐ 1. ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล

2. ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
3. รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
4. นายอาทิตย สวัสดิรักษา

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7527

17. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาน้ําแกงสมปกษใตสําเร็จรูปดวยการควบคุมความเปน
กรดดางและการใชความรอน

ผูประดิษฐ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ  
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7108
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19. ช่ือผลงาน แปงฝุนโรยตัวประเภทแปงหอมท่ีมีแปงสาคูเปนสวนประกอบหลัก
ผศ.ดร.สมศักด์ิ บรมธนรัตน (ถึงแกกรรม)

ผูรวมประดิษฐ รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7315

20. ช่ือผลงาน อุปกรณทําชองในเนื้อเย่ือและอุปกรณชุดแสงเพ่ือเพ่ิมแสงสวางภายในชองมองสําหรับ
ชวยผาตัดพังผืด

ผูประดิษฐ ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ  
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7119

21. ช่ือผลงาน อุปกรณฝกการยืนสําหรับเด็กเล็กท่ีมีพัฒนาการชา
ผูประดิษฐ ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
ผูรวมประดิษฐ ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7107

22. ช่ือผลงาน ชุดฝกเจาะถุงน้ําคร่ํา
ผูประดิษฐ ศ.นพ.หเทิญ ถ่ินธารา  
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7488

23. ช่ือผลงาน ตระกราอนุบาลสัตวน้ําวัยออน
ผูประดิษฐ นายอัมรินทร ทองหวาน
ผูรวมประดิษฐ 1. ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต

2. ผศ.ดร.ระพีพร เรืองชวย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7347

24. ช่ือผลงาน โรงเลี้ยงสัตวน้ําท่ีใชแผนพอลิเอทิลีน
ผูประดิษฐ นายอัมรินทร ทองหวาน
ผูรวมประดิษฐ 1. ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต

2. ผศ.ดร.ระพีพร เรืองชวย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 7109
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัย
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

ป 2555
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ป 2555
1. นักวิจัย ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ  

หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน 1. การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ HB Extract Liposome Cream

2. การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบครีมบํารุงผิวและครีมบํารุงผมจากรังนก

2. นักวิจัย รศ.ดร.นัฏฐา แกวนพรัตน  
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน การผลิตและบรรจุ Facial Cleansing Gel

3. นักวิจัย รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
นักวิจัยรวม 1. ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง

2. ดร.วัชรี สีหชํานาญธุระกิจ
3. นางสาววรากร แซภู

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ผลของการแปรรูปตอสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในชาใบมะยม

4. นักวิจัย ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ

2. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3. นางสาวนุขรีย ชมเชย

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน 1. เตรียมเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครเพ่ือการกรอง

2. การผลิตเครื่องกรองน้ําด่ืมสําหรับครัวเรือน
3. การพัฒนาชุดทดสอบความกระดางน้ําและการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
4. เตรียมผลิตภัณฑเซรามิกทนอุณหภูมิสูง

5. นักวิจัย ผศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล
นักวิจัยรวม 1. รศ.สมชาย  ชูโฉม

2. นายณัฎฐพจน  โรจนรักษ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การศึกษาความเปนไปไดในการสรางโรงงานประกอบและทดสอบลวดสลิงและอุปกรณ

ชวยยกสําหรับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันและกาซ ในจังหวัดสงขลา

6. นักวิจัย รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไพศาล
นักวิจัยรวม 1. อ.ลักษสิริ ตรีภานุวัตน

2. นางสาวศรัญญา สุขการณ
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3. นางสาวสุกนตธี รัตนเลิศ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตภัณฑยางกัดสีสําหรับทารก

7. นักวิจัย ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ
นักวิจัยรวม 1. นางสาวศศิวิภา ไพรสันต

2. นางสาวศิรประภา ธรรมพิทักษ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การประยุกตใช TPM ในโรงงานน้ําแข็ง

8. นักวิจัย ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ  
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การศึกษาและพัฒนาขั้นตอนการกําจัดสารสีในยางธรรมชาติเพ่ือผลิตยางธรรมชาติสีจาง

9. นักวิจัย อ.ลัคนสิริ ตรีรานุรัตน
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.นิกร ศิริวงคไพศาล

2. นางสาวนาฎนรา ชวยสถิตย
3. นายพีรณัฐ อาจหาญ

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ออกแบบและพัฒนาระบบการขนสงของบริษัท เอ็น จี วี เพาเวอร จํากัด

10. นักวิจัย อ.ลัคนสิริ ตรีรานุรัตน
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.นิกร ศิริวงคไพศาล

2. นายทศพร แกนมณี
3. นายเมธาวุธ หวัดเพชร

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การออกแบบและปรับปรุงระบบคงคลังในอุตสาหกรรมน้ํามันเครื่อง

11. นักวิจัย รศ.สมชาย ชูโฉม
นักวิจัยรวม 1. ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศิ

2. นางสาวปทถมราช วงคกุล
3. นางสาวสุวรรณี ชูทอง

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การออกแบบกระบวนผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา

12. นักวิจัย รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล
นักวิจัยรวม 1. ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมมานนท

2. นายทศพร ชํานาญเวชกิจ
3. นายวัชรวิทย ถนนทอง
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หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการขยะมูลฝอยในโรงงานผลิตอาหารทะเลแชแข็ง

13. นักวิจัย รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล
นักวิจัยรวม 1. นายสมชาย เมืองหมิ้น

2. นายวัชรงค มีจิตร
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การจัดทําเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงาน

14. นักวิจัย ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมอนนท
นักวิจัยรวม 1. อ.ลัคนสิริ ตรีธานุวัตน

2. นายพัฒนิศ มานีวัน
3. นางสาวพัจฉรา จักรราม

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนาและจัดทําเอกสารแนะนําการปฏิบัติงานสําหรับแผนกวิศวกรรมโรงงาน

อาหารกระปอง

15. นักวิจัย ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท
นักวิจัยรวม 1. นางสาวปาริชาติ แซลิ่ม

2. นางสาวสมฤดี   แซแต
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การออกแบบแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันในโรงงานปลาทูนากระปอง

16. นักวิจัย ผศ.ดร.องุน สังขพงค
นักวิจัยรวม 1. นางสาวนิตยา รอดชุม

2. นางสาวสุจิตรา สิงติ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การวิเคราะหความเสี่ยงในการทํางานโดยใชเทคนิคความปลอดภัยและการยศาสตร

สามารถนําไปปรับปรุงวิเคราะหความเสี่ยงการทํางานในเทคนิคความปลอดภัยและ
การยศาสตร

17. นักวิจัย รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
นักวิจัยรวม ดร.อธิป สกุลเผือก
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน การเพาะเลี้ยงรากเพาะเลี้ยงของตนเทียนบานเพ่ือเพ่ิมปริมาณสาร lawsone และ

สารอนุพันธของ lawsone
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นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ

ประจําป 2555
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นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ ประจําป 2555

1. นักวิจัย ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร  
นักวิจัยรวม นางสาวพีรยา จินดามณี
หนวยงาน คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
ช่ือผลงาน การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการตั้งถ่ินระหวางภาคใตและภาคอีสานของ

ประเทศไทย: กรณีศึกษา ชุมชนบาราโหม ตําบลบาราโหม อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี  และชุมชนบานโนนจอมศรี ตําบลหนองไผลอม อําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน

ช่ือรางวัล รางวัลรองชนะเลิศการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ช่ือประชุม การพัฒนาชนบทท่ีย่ังยืน ประจําป 2555 “ชุมชนทองถ่ิน ฐานรากการพัฒนา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  17 กุมภาพันธ 2555  โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน
หนวยงานท่ีจัด มหาวิทยาลัยขอนแกน

2. นักวิจัย รศ.ดร.ปน จันจุฬา
นักวิจัยรวม 1. ดร.พัชรินทร ภักดีฉนวน

2. รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศพันธุ
3. ผศ.ดร.สมพงษ เทศประสิทธ์ิ
4. ดร.ศิริวัฒน วาสิกศิริ  

หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารขนตอการกินไดและกระบวนการหมักใน

กระเพาะรูเมนในแพะรีดนม
ช่ือรางวัล รางวัลดีเดน การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 22 ประจําป 2555

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2555 ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. นักวิจัย ดร.มณีรัตน  คูหาพิทักษธรรม  
นักวิจัยรวม รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี 
นักศึกษา 1. Mr.Dusan Melosevic

2. นางสาวจิตรา จันโสด
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน Characterization of yardlong bean and cowpea collected from

Southern Thailand



49วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

ช่ือรางวัล รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร ดี  ดานการผลิตพืช (ท่ัวไป)
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและก่ึงรอน ครั้งท่ี 6

วันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2555  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

และศูนยวิจัยและพัฒนาพืชเขตรอนและก่ึงรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

4. นักวิจัย รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี
นักศึกษา นางสาวรัชนีกร แกวจุลกาญจน 
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน การวิเคราะหพันธุกรรมของยางพาราพันธุพ้ืนเมืองโดยใชเครื่องหมายอารเอพีดี และ

การศึกษาอิทธิพลของตนตอพ้ืนเมืองตอการเจริญเติบโตของก่ิงพันธุ RRIM 600
ช่ือรางวัล รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร ดีเย่ียม ดานการผลิตพืช (ขาวและพืชไร)
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและก่ึงรอน ครั้งท่ี 6

วันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

และศูนยวิจัยและพัฒนาพืชเขตรอนและก่ึงรอน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

5. นักวิจัย นางสาววาลี ชูคดี  
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน การวิจัยเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบสื่อสรางเสริมสุขภาพชองปากท่ีเหมาะสม

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีเขตเมืองและเขตชนบท
ช่ือรางวัล รางวัลไลออนเพ่ือสุขภาพชองปาก รางวัลชมเชย ประจําป 2555
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการประจําปของชมรมทันตสาธารณสุขแหงประเทศไทย

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555  โรงแรม Centara Grand at Central World
กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ชมรมทันตสาธารณสุขแหงประเทศไทย

6. นักวิจัย ผศ.ทพญ.ดร.สุกัญญา เธียรวิวัฒน  
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลือบหลุมรองฟนโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ :

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 1999-2011 ของจังหวัดสงขลา
ช่ือรางวัล ผลงานดีเดนดานทันตสาธารณสุขรางวัลไลออนเพ่ือสุขภาพชองปาก รางวัลท่ี 2

ประจําป 2555
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ช่ือประชุม ประชุมวิชาการประจําปของชมรมทันตสาธารณสุขแหงประเทศไทย
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555  โรงแรม Centara Grand at Central World
กรุงเทพฯ

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ชมรมทันตสาธารณสุขแหงประเทศไทย

7. นักวิจัย รศ.ดร.นพ.สุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยา
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน “Incidence of FGFR3 mutations and its association with pathological

features in Thai patients with transitional cell carcinoma of urinary bladder”
for the Best Paper presented for “Basic Research”

ช่ือรางวัล Best Paper Award
ช่ือประชุม The 11th Asian Congress of Urology of the Urological Association of Asia.

August 22th - 26th, 2012, Royal Cliff Beach Resort & Exhibition and
Convention Hall (PEACH), Pattaya, Thailand

หนวยงานท่ีมอบรางวัล Urological Association of Asia & Thail Urological Association under the
Royal Patronage

8. นักวิจัย ผศ.พญ.ธารางรัตน หาญประเสริฐพงษ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Outcome of second trimester amniocentesis in singleton pregnancy at

Songklanagarind Hospital
ช่ือรางวัล ไดรับการคัดเลือกใหเปนบทความอนุสาขาเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ

ท่ีดีท่ีสุดในการตีพิมพในวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย
(The Medicine Association of Thailand)

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย   วันท่ี 3 ตุลาคม 2555  
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม

9. นักวิจัย ดร. จารุวัฒน นภีตะภัฏ
นักศึกษา นายเรืองฤทธ์ิ พรหมดํา
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือรางวัล รางวัลภาพถายดี ในการประกวดภาพถายทางทะเล
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3

วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2555  โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และสมาคมวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย
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10. นักวิจัย ดร.จารุวัฒน นภีตะภัฏ
นักศึกษา นายพงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือรางวัล รางวัลภาพถายดีเย่ียม ในการประกวดภาพถายทางทะเล
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3

วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2555  โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร

ทางทะเลแหงประเทศไทย

11. นักวิจัย รศ.ดร.พรศิลป ผลพันธิน
นักศึกษา นายเอกนรินทร รอดเจริญ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือรางวัล รางวัลภาพถายดีมาก ในการประกวดภาพถายทางทะเล
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3

วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2555  โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร

ทางทะเลแหงประเทศไทย

12. นักวิจัย รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
นักศึกษา นายเอกลักษณ รัตนโชติ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน การศึกษาขั้นตน : ผลของประชาคมหญาทะเลตอคารีดอกซโพเทนเชียลในดิน
ช่ือรางวัล รางวัลโปสเตอรดีเดน ระดับนิสิต/นักศึกษา
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3

วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2555  โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และสมาคมวิทยาศาสตร

ทางทะเลแหงประเทศไทย

13. นักวิจัย รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
นักศึกษา นางสาวบงกช วิชาชูเชิด
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ความสัมพันธของกลุมประชากรในการแพรกระจายตามเชิงภูมิศาสตรของสาหราย

Padina boryana Thivy บริเวณแนวชายฝงของประเทศไทย
ช่ือรางวัล รางวัลโปสเตอรชมเชย ระดับนิสิต/นักศึกษา
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3

วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2555  โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
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หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร
ทางทะเลแหงประเทศไทย

14. นักวิจัย ดร.จารุวัฒน นภีตะภัฏ
นักศึกษา นายเรืองฤทธ์ิ พรหมดํา
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ปูกระดุม (Decapoda: Leucosioidea: Leucosiidae) 3 ชนิด ท่ีพบใหมใน

ประเทศไทย
ช่ือรางวัล รางวัลโปสเตอรชมเชย ระดับนิสิต/นักศึกษา
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3

วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2555  โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และสมาคมวิทยาศาสตร

ทางทะเลแหงประเทศไทย

15. นักวิจัย รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ  
นางสาวรัชนีย แกวศรีขาว

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ผลของแหลงท่ีอยูอาศัย ความหนาแนน และฤดูกาลตอลักษณะทางสัณฐาน

ลักษณะทางกายวิภาค และสรีรวิทยาของหญาทะเล Halophila ovalis (R.Br.)
Hook.f. บริเวณแหลมหยงหลํา อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดตรัง

ช่ือรางวัล รางวัลโปสเตอรดี ระดับนิสิต/นักศึกษา
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3

วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2555  โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และสมาคมวิทยาศาสตร

ทางทะเลแหงประเทศไทย

16. นักวิจัย ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย 
นักวิจัยรวม Prof. Dr. Friedrich Gotz, University of Tubingen, Gemany
นักศึกษา นางสาวจงกล สายสิงค
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร  
ช่ือผลงาน Attempts to unravel antibaterial mechanism of action of rhodomyrtone,

a new antibiotic using rhodomyrtone resistant mutant
ช่ือรางวัล The First Prize Award of the Poster Presentation
ช่ือประชุม The 4th International Conference on Natural Products for Health and

Beauty: “Future Trends in Health Products: Safety and Effectiveness for All”,
วันท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2555, Chiang Mai Orchid Hotel  จังหวัดเชียงใหม

หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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17. นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นักศึกษา นายภูริภัทร เพชรคง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Determination of Inorganic Explosives Widely Used in Three Border

Provinces of Southern Thailand Using Ion Chromatography
ช่ือรางวัล Excellence Poster Presentation
ช่ือประชุม The First Asean Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)

วันท่ี 1-2 มีนาคม 2555 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม

18. นักวิจัย รศ.ดร.นันทกาญจน มุรสิต
นักศึกษา นายพิศาล สุขวิสูตร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร  
ช่ือผลงาน Investigations of poly (vinylidene fluoride hexo fluoropropylene) for

power harvesting application
ช่ือรางวัล Excellence Oral Presentation
ช่ือประชุม The First Asean Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)

วันท่ี 1-2 มีนาคม 2555 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม

19. นักวิจัย ดร.สวัสดี ยอดขยัน
นักศึกษา นายเกษมศักด์ิ แซตั้ง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Reffection seismics and 2-d electrical imaging of Khlong Marui Fault

Zone, Surat Thani Province, Southern Thailand
ช่ือประชุม The 7th Annual Conference of the Thai Physics Society,

วันท่ี 9-12 พฤษภาคม 2555, โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช่ือรางวัล Outstanding Oral Presentation Award
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รวมกับสมาคมฟสิกสไทย

20. นักวิจัย รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การเตรียมกระเบื้องมวลเบาดวยเศษเบาเซรามิกถุงมือชํารุดผสมเถาลอยไมยางพารา

และหางแรดินขาว
ช่ือรางวัล รางวัลดีเดนการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดานฟสิกสประยุกตและ

วิศวกรรมศาสตร



54 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

ช่ือประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 22 ประจําป 2555
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2555, ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

21. นักวิจัย ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต  
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน Identification of Subharmonic in Bubble Osckllations using MIMO Volterra
ช่ือรางวัล Best Paper Award
ช่ือประชุม The 5th Biomedical Engineering International Conferenec

(BMEiCon 2012)  วันท่ี 5-7 ธันวาคม 2555  จังหวัดอุบลราชธานี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล IEEE

22. นักวิจัย นพ.ธนัญญ เพชรานนท
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน WT1 Expression as An Independent Market of Poor Prognosis in

Colorectal Cancers
ช่ือรางวัล รางวัลท่ี 1 การประกวดผลงานทางวิชาการ
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 37 ป 2555

วันท่ี 2-5 สิงหาคม 2555  โรงแรมแอมบาสเดอร  อ.จอมเทียน  จ.ชลบุรี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

23. นักวิจัย พญ.ณัฐพร จันทรดีย่ิง
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Best outcome predictors and a predictive model for survival after

secondary treatment in patients with recurrent cervical cancer
ช่ือรางวัล รางวัลท่ี 2
ช่ือประชุม การนําเสนอผลงานประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 27  วันท่ี 2–5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
จ.เชียงใหม

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย

24. นักวิจัย นพ.กิจทวี รัตนวัฒนศิลป
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน The value of repeated hysteronsalpingography in the diagnosis of

tubal occlusion among infertile female



55วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

ช่ือรางวัล รางวัลท่ี 3
ช่ือประชุม การนําเสนอผลงานประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 27  วันท่ี 2–5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
จ.เชียงใหม

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย

25. นักวิจัย นพ.กานต ทิพยศรี
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน การใชวัสดุปดแผลเซลลูโลส โดยใชเทคโนโลยีไบโอนาโนเซลลูโลส เทียบกับ

การทําแผลแบบวิธีมาตรฐานในการรักษาบาดแผลชนิดเฉียบพลันลึกระดับสอง
ท่ีหองฉุกเฉิน

ช่ือรางวัล รางวัล Best PRACTICAL Research in Annual Emergency Medicine Resident
Research Presentation (รางวัลท่ี1)

ช่ือประชุม นําเสนอผลงานทางวิชาการแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน เพ่ือวุฒิบัตร/
หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม
สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ประจําป 2555 วันท่ี 16 มกราคม 2555

หนวยงานท่ีมอบรางวัล โรงพยาบาลราชวิถี

26. นักวิจัย นพ.ปาลนันท ศิริวนารังสรรค
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน การลดปริมาณรังสีในการทําเอกซเรยคอมพิวเตอรของผูปวยเด็กจะคงความ

สามารถในการแปรผลไดหรือไม
ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลิศการนําเสนอปากเปลา
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยรวมกับรังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย

ครั้งท่ี 49 ป 2555 ระหวางวันท่ี 22-24 มีนาคม 2555 โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา
แกรนดลาดพราว กรุงเทพฯ

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยรวมกับรังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย

27. นักวิจัย นพ.กิตติพิชญ บรรณางกูร
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน ลักษณะความแตกตางทางภาพแมเหล็กไฟฟาระหวางภาวการณติดเชื้อ

กระดูกสันหลังจากเชื้อวัณโรคและเชื้อแบคทีเรีย
ช่ือรางวัล รางวัลท่ี 2 การนําเสนอปากเปลา
ช่ือประชุม ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยรวมกับรังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย

ครั้งท่ี 49 ป 2555 ระหวางวันท่ี 22-24 มีนาคม 2555 โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา
แกรนดลาดพราว กรุงเทพฯ

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ราชวิทยาลัยแหงประเทศไทย รวมกับรังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
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นักวิจัยท่ีไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2555
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2555

1. นักวิจัย ผศ.ดร.กรรณิการ สหกะโร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน Silica-reinforced natural rubber compounds for low rolling resistance

tire treads
ช่ือการประชุม National Symposium on Polymeric Materials Science & Engineering

Research Center Universiti Sains Malaysia, Engineering Campus,
3rd - 5th October 2012

หนวยงานท่ีจัด Universiti Sains Malaysia, Engineering Campus, Malaysia
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยเผยแพร
ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ  ป 2555
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชน
ในระดับชาติ ป 2555

1. นักวิจัย ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
นักวิจัยรวม Dr.Keieechi Kakui
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน Birdotanais songkhlaensis
ประเภทสื่อ 1. นสพ.แนวหนา ฉบับท่ี 6600  วันท่ี 5 ตุลาคม 2555

2. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับท่ี 8779  วันท่ี 5 ตุลาคม 2555
3. นสพ.เดลินิวส ฉบับท่ี 23005  วันท่ี 7 ตุลาคม 2555
4. นสพ.บานเมือง ฉบับท่ี 3238  วันท่ี 9 ตุลาคม 2555

2. นักวิจัย ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
นักวิจัยรวม Prof. Dr. David H. Staelin จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ช่ือผลงาน 1. การพัฒนาอัลกอริทึม AMP (AMSU MIT Precipitation Retrieval Algorithm) สําหรับ

ประมาณคาหยาดน้ําฟาท่ัวโลกจากขอมูลท่ีสังเกตจากดาวเทียมมิลลิมิเตอรเวฟแบบพาสซีฟ
2. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณอากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสําหรับประเทศไทย
3. การพัฒนาอุปกรณรับรูคลื่นความถ่ีมิลลิมิเตอรเวฟแบบพาสซีฟสําหรับใชบนดาวเทียม

เพ่ือตรวจหยาดน้ําฟาท่ัวโลก
4. การวิเคราะหขอมูลหยาดน้ําฟาจากดาวเทียมสําหรับเหตุการณน้ําทวมกรุงเทพมหานคร

ในเดือนกันยายน 2555
ประเภทสื่อ 1. ขาว 3 มิติ โทรทัศนชอง 3  วันท่ี 8 ตุลาคม 2555

2. นสพ.เนชั่นสุดสัปดาห ฉบับท่ี 1083  วันท่ี 12 ตุลาคม 2555
3. นสพ.เดลินิวส  วันท่ี 11 ตุลาคม 2555
4. นสพ.แนวหนา  วันท่ี 12 ตุลาคม 2555

3. นักวิจัย รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง 
นักวิจัยรวม 1. ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ

2. นพ.กิตติ รัตนสมบัติ (รพ.ทาศาลา)
3. นางสมบูรณ แกวนาค

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร
ช่ือผลงาน เตียงคลอดพีเอสยู
ประเภทสื่อ นสพ.มติชน วันท่ี 19 กันยายน 2555
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4. นักวิจัย ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ  
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณผาตัดพังผืดรัดเสนประสาทขอมือ (PSU-CTR)
ประเภทสื่อ KOREA Inventor News, ประเทศเกาหลี

5. นักวิจัย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง (A-knife)
ประเภทสื่อ รายการโทรทัศน True Innovation Awards’ Channel

6. นักวิจัย ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ

2. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3. นางสาวนุขรีย ชมเชย

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน เครื่องกรองน้ําด่ืมแบบ 3 ทอ
ประเภทสื่อ นสพ.ขาวสด, นสพ.แนวหนา, นสพ.พิมพไทย, เว็บไซด นสพ.บานเมือง วันท่ี 3 ธันวาคม 2555

7. นักวิจัย ผศ.ดร.นิซาอูดะห ระเดนอาหมัด
นักวิจัยรวม 1. ศ.นพ.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล

2. ศ.ดร.เจมส อาร คอนเนอร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน 1. รูไปโมด เรื่อง น้ํามะพราว

2. ใครไมปวยยกมือขึ้น เรื่อง น้ํามะพราวออน
ประเภทสื่อ 1. นสพ.ชาวสด ฉบับท่ี 7837  วันท่ี 14 พฤษภาคม 2555

2. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ (กายใจ)  วันท่ี 30 ธันวาคม 2555- 5 มกราคม 2556

8. นักวิจัย รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน โฟมใชแลว+ใบออย+ยางพารา  วัสดุตั้งตนกรอบรูป  ขาเทียม
ประเภทสื่อ นิตยสาร : สารคดียางพารา เดือนกันยายน 2555

9. นักวิจัย ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Rhodomyrtus tomentosa (Action) Hassk. “Ethanol extract and rhodomyrtone :

a potential strategy for the treatment of biofilm forming staphylococci”
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ประเภทสื่อ 1. Journal of Medical Microbiology
2. Society for General Microbiology (SGM) quarterly magazine Microbiology Today
3. SGM’s web page (www.sgm.ac.uk) กุมภาพันธ 2555

10. นักวิจัย ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Ellagitannin from Quercus infectoria eradicates intestinal colomization and prevents

renal injureis in mice infected with Escherichia coli 0157 : H7
ประเภทสื่อ 1. Journal of medical Microbiology 2012 : October Issue

2. Society for General Microbiology (SGM) quarterly magazine Microbiology Today
3. SGM’s web page (www.sgm.ac.uk)

11. นักวิจัย รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
นักวิจัยรวม 1. น.ส.สมฤดี ยอศิลป

2. น.ส.นาตยา ทองเสภี
3. น.ส.วรากร แซภู
4. น.ส.ศรีสุรัฐ ดวงใส

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน สกัดบอระเพ็ดลดความดันโลหิต
ประเภทสื่อ นสพ.มติชน  วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2555

12. นักวิจัย ผศ.ดร.ณัฏฐา จินดาเพ็ชร
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน เทคโนโลยีสําหรับสุขภาพและบานอัฉริยะสําหรับผูสูงอายุ
ประเภทสื่อ Voice TV  20 กันยายน 2555

13. นักวิจัย ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณเฝาระวังสุขภาพของไทย
ประเภทสื่อ Voice TV  20 กันยายน 2555

14. นักวิจัย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน หุนยนต “JARVIS”
ประเภทสื่อ นสพ. เดลินิวส, ขาวสด และ Biz news ชอง 9 - Thailand Robot Championship 2012

10/6/2555
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15. นักวิจัย อ.จริยภัทร บุญมา
หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการ “การใชประโยชนพ้ืนท่ีชายหาดภาคใตฝงตะวันออกของไทย : งบประมาณจากนโยบาย

การใชประโยชนและมาตรการแกปญหา”
ประเภทสื่อ 1. สถานีโทรทัศนชอง Thai PBS รายการเรื่องเลาจากปลายดามขวาน วันท่ี 25 มิถุนายน 2555,

9 สิงหาคม 2555, 10 กรกฎาคม 2555
2. สถานีโทรทัศนชอง Thai PBS รายการเวทีสาธารณะ : หาดทรายหายไป เพราะเกลียวคลื่น

หรือมือคน วันท่ี 4 สิงหาคม 2555

16. นักวิจัย ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ
หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : กรณีการใชประโยชนหาดทรายและการอนุรักษ
ประเภทสื่อ 1. สถานีโทรทัศนชอง 3 รายการ นักสํารวจ วันท่ี 4, 11, 18 พฤศจิกายน 2555

2. สถานีโทรทัศนชอง Thai PBS รายการเวทีสาธารณะ : หาดทรายหายไป เพราะเกลียวคลื่น
หรือมือคน วันท่ี 4 สิงหาคม 2555
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รางวัลนวัตกรรม
สงขลานครินทร ประจําป 2555
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555

1. นักศึกษา นางสาวนิมมิตา คุมเดช
อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
อาจารยท่ีปรึกษารวม รศ.พญ.สุภาภรณ เต็งไตรสรณ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรสําหรับการตรวจวินิจฉัยตาเข
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555

รางวัลท่ี 2  ระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. นักศึกษา นายอรรถกร มากคงแกว
อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
อาจารยท่ีปรึกษารวม รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหในเชิงพ้ืนท่ีผิวในภาพเซลลมะเร็งเตานม
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555

รางวัลท่ี 3  ระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. นักศึกษา 1. นางสาวชฎาภรณ จินดามณี
2. นายสุวิทย จบถ่ิน

อาจารยท่ีปรึกษา ดร.ศศิธร ชูศรี
อาจารยท่ีปรึกษารวม อ.เจษฎาพร บุญพอมี
หนวยงาน คณะการแพทยแผนไทย
ช่ือผลงาน การพัฒนาตํารับยาแผนไทย “ยาสมานแผล” เพ่ือรักษาแผลในผูปวยเบาหวาน
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555 รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย

4. นักศึกษา พญ.นิสาลักษณ อุโพธ์ิ
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.นพ.ดร.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน เครื่องจําลองการเคลื่อนไหวสามมิติ สําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555  รางวัลท่ี 2  ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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5. นักศึกษา ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. รศ.ดร.ประภาพร บุญมี

2. ดร.วิรัช ทวีปรีดา
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน น้ํายางกําจัดโปรตีนและการใชเปนระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังสําหรับเลิกบุหรี่
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555  รางวัลท่ี 1  ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย

6. นักศึกษา นายภาณุพงศ พุทธรักษ
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน ตํารับยาน้ําใชเฉพาะท่ีท่ีมีตัวยาสําคัญเปนสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนจากบัวบก

(Centella asiatica)
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554  รางวัลท่ี 2  ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย
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ผูประกอบการดีเดน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2555
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ผูประกอบการดีเดน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2555

1. ช่ือผูประกอบการ คุณบรรณวิชญ วังตระกูล
ช่ือสถานประกอบการ หจก.ไลท มายด สตูดิโอ

2. ช่ือผูประกอบการ คุณณัครวัต นคราวงศ
ช่ือสถานประกอบการ บจก.บราเธอรไอเดีย
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน
ประจําป 2555
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2555

1. นักศึกษา นายโอภาส บุญเกิด
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
อาจารยท่ีปรึกษารวม รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
ช่ือวิทยานิพนธ พัฒนาเทคนิควิเคราะหสารประกอบคารบอนิลระเหยงาย เพ่ือประยุกตใช

ในอุตสาหกรรม
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

2. นักศึกษา นายอังกูร ภิญโญมารค
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล
อาจารยท่ีปรึกษารวม ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนท
ช่ือวิทยานิพนธ การลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟากลามเนื้อและการหาลักษณะเดน

ท่ีเหมาะสมสําหรับการจําแนกรูปแบบการเคลื่อนไหวของแขนทอนลาง
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

3. นักศึกษา นางซอฟยะห นิมะ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. ผศ.ดร.ศรีรัตน กสิวงศ

2. รศ.นพ.วิบูลย ฤทธิทิศ
ช่ือวิทยานิพนธ ผลของการสกัดดวยน้ําจากผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ (สโคโปเลติน)

ตอการเคลื่อนไหวและการอักเสบในทอทางเดินอาหารสวนตน
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

4. นักศึกษา นางสุพัชรินทร พิวัฒน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล

2. Prof. Dr.Gunnar Dahlen
ช่ือวิทยานิพนธ เชื้อแลคโตบาซิลลัสกับโรคฟนผุในเด็กเล็ก
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
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5. นักศึกษา นายยศธร ศศิธรสนธิ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร  
ช่ือวิทยานิพนธ การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติดัดแปรดวยแปงมันสําปะหลัง

และการประยุกตใชงานดานเกษตรกรรม
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาโท ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

6. นักศึกษา นายโชษณ ศรีเกตุ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ช่ือวิทยานิพนธ การออนตัวของกลามเนื้อกุงกามกรามภายหลังการตาย : บทบาทของ

เอนไซมโปรตีเอส และการปองกัน
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

7. นักศึกษา นายณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. ผศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค สุทธปรียาศรี

2. ผศ.ดร.ทพญ.กันยารัตน สุทิน
ช่ือวิทยานิพนธ โครงรางสามมิติชนิดสลายตัวไดซึ่งเปนสวนผสมของโพลีคารโปรแลกโตน

และไคโตซาน ท่ีผลิตดวยเทคนิคเมลทสเตรทชิงและมัลติแลยเดพโพซิชัน
เพ่ือใชในงานวิศวกรรมเนื้อเย่ือสรางกระดูก

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

8. นักศึกษา นายมาหามะสูไฮมี มะแซ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.เล็ก สีคง
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. รศ.กัลยาณี คุปตานนท

2. ดร.วิริช ทวีปรีดา
3. Prof. Dr.Fumio Saito

ช่ือวิทยานิพนธ แมพิมพเซรามิก/แกวท่ีทําความสะอาดตัวเองไดสําหรับผลิตภัณฑยางแบบจุม
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

10. นักศึกษา นายชลทิต สนธิเมือง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
อาจารยท่ีปรึกษารวม Prof. Dr.Franz Ludwig Dickert
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ช่ือวิทยานิพนธ การพัฒนาเซ็นเซอรสําหรับตรวจโปรตีนกอแพจากยางพาราโดยการใชเทคนิค
พิมพประทับโมเลกุล

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

11. นักศึกษา นางธนิษฐา ดิษสุวรรณ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.สุวิช ธรรมปาโล
ช่ือวิทยานิพนธ ตนทุนของการควบคุมพาหะโรคไขเลือดออก กรณีเกิดการระบาดดวยวิธี

ฉีดพนเคมีตามแบบมาตรฐานและความเปนไปไดของการปฏิบัติงานจริงใน
ภาคสนามภาคใตตอนลางประเทศไทย

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

12. นักศึกษา นายวิชัย สันติมาลีวรกุล
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.โพยม วงศภูวรักษ
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. รศ.พญ.พรรณทิพย ฉายากุล

2. ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล
3. Assoc. Prof. Dr.Kevin W Garey
4. ดร.พิมพพิมล ตันสกุล

ช่ือวิทยานิพนธ Acinetobacter baumannii  ท่ีด้ือยากลุมคารบาพีเนม : กลไกการด้ือยา
ฤทธ์ิตานเชื้อของยาปฏิชีวนะเด่ียวหรือยาผสมในหลอดทดลองและผลลัพท
ทางคลินิกของการติดเชื้อ

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

13. นักศึกษา นางสาวปฐมาภรณ ปฐมภาค
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล
ช่ือวิทยานิพนธ Anthrabilate Synthase Alpha-subunit จากตนกระทอม : การโคลน cDNA

และการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

14. นักศึกษา นายธนาวุฒิ หนูทองแกว
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ
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ช่ือวิทยานิพนธ การใชประโยชนจากกากตะกอนและน้ําท้ิงหลังการผลิตกาซชีวภาพผสมกับ
วัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพ่ือผลิตปุยหมักและเอนไซม

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

15. นักศึกษา นางสาววันทนีย กุลเพ็ง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.วรสิทธ์ิ ศรศรีวิชัย
อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.ยศ ตีระวัฒนานนท
ช่ือวิทยานิพนธ Cost-Utility Analysis of 10- and 13- valent Pneumococcal

Conjugate Vaccine in Thailand
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

16. นักศึกษา Mrs. Juanita
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.ปยะนุช จิตตนูนท
อาจารยท่ีปรึกษารวม ผศ.ดร.อุมาพร ปุญญโสพรรณ
ช่ือวิทยานิพนธ The Effect of a Cultural-Based Breast Self-Examination Educational

Program on BSE Self-Efficacy Among Nursing Students, Indonesia
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป 2555

กลุมมนุษยศาสตร

17. นักศึกษา นายจิระพรชัย สุขเสรี
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. รศ.ดร.ประภาพร บุญมี

2. ดร.วิรัช ทวีปรีดา
ช่ือวิทยานิพนธ การเตรียมระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังโดยใชยางธรรมชาติเปน

พอลิเมอรหลัก
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

18. นักศึกษา นายกิตติชนม อุเทนะพันธุ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ
อาจารยท่ีปรึกษารวม Prof. Dr.Toshiaki Itami
ช่ือวิทยานิพนธ ปรสิต Myxosporean ในปลาทะเลเศรษฐกิจของไทยและสารกระตุน

ภูมิคุมกัน CpG ODNs ท่ีจําลองจาก CpG Rich Region ของปรสิต
Myxobolus supamattayai n. sp.

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
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19. นักศึกษา นางสาวอรภรณ บัวหลวง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.สุภวรรณ ฎิระวณิชยกุล
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. รศ.ดร.ยุทธนา ฎิระวณิชยกุล

2. ผศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร
3. ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข

ช่ือวิทยานิพนธ การอบแหงขาวเปลือกดวยกระแสพุงชน
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

20. นักศึกษา นางสาวคูไซมะ หมันหีม
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ช่ือวิทยานิพนธ ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดจุดดําในกุงท่ีผานการใหความรอนและการปองกัน
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

21. นักศึกษา Mr.Mehdi Abdolrazzagh Ebrahimi
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. ผศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค สุทธปรียาศรี

2. ดร.นฤภร มนตมธุรพจน
ช่ือวิทยานิพนธ In Vitro Biocompatibility of the Three New Fabricated Collagen-

Based Nano-Hydroxyapatite/?-Tricalcium Phosphate (BCP)
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

22. นักศึกษา นางสาวสุภาณี วรรณทอง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.สุภวรรณ ฎิระวณิชยกุล
อาจารยท่ีปรึกษารวม รศ.ดร.ยุทธนา ฎิระวณิชยกุล
ช่ือวิทยานิพนธ การอบแหงขาวกาบาดวยลมรอนแบบพุงชน
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

23. นักศึกษา นายธิตินันท ตะเภานอย
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
อาจารยท่ีปรึกษารวม ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ช่ือวิทยานิพนธ ระบบเฝาตรวจวัดระดับน้ํา โดยใชหัววัดอัจฉริยะแบบอินเตอรดิจิตอล

คาปาซิทีฟอิเล็กโตรด
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ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

24. นักศึกษา นางสาวรอยหทัย แกวใหม
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ
อาจารยท่ีปรึกษารวม 1. รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล

2. ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน
ช่ือวิทยานิพนธ การคํานวณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก : กรณีศึกษาการผลิต

น้ํามันปาลมดิบในประเทศไทย
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

25. นักศึกษา นางสาวฐานิตา สังหาร
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ
ช่ือวิทยานิพนธ การศึกษาเบื้องตนของแผนรองรองเทาชนิดใหมแบบปอนกลับสําหรับฝกเดิน

ในผูปวยอัมพาตครึ่งซึก
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

26. นักศึกษา นางสาววัชรี กุลประสิทธ์ิ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.ธัญภา ชิระมณี  
ช่ือวิทยานิพนธ ผลการเขียนบันทึกและการประเมินโดยใชผลยอนกลับจากเพ่ือนตอความ

สามารถทางการเขียนของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555

กลุมมนุษยศาสตร
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เครือขายวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สาขาความเปนเลิศ
(Discipline of Excellence; DoE)

1. สาขาความเปนเลิศวิศวกรรมเคมี

ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: ram.y@psu.ac.th
http://chemserver.eng.psu.ac.th/DoE/

คณะ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร

ช่ือผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข ผูอํานวยการ
ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท รองผูอํานวยการ
ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล รองผูอํานวยการ
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รองผูอํานวยการ

วัตถุประสงค
การดําเนินงานของสาขาฯ จะเนน 3 กลุมวิจัยหลัก โดยในแตละกลุมมีวัตถุประสงคดังนี้
1. กลุมพลังงานทดแทน

ทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมท้ังการแปรรูป
ผลิตผลพลอยได เพ่ือลดตนทุนหรือเพ่ิมมูลคาใหสามารถดําเนินการไดในเชิงพาณิชย และสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางย่ังยืน

2. กลุมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สรางงานวิจัยและเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียในสิ่งแวดลอมเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประเทศและชุมชนภาคใต  สรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียใน
สิ่งแวดลอมและถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ

3. กลุมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร
พัฒนากระบวนการสกัดสารสําคัญจากพืชเกษตร กระบวนการแยกเพ่ือใหไดสารสําคัญท่ีบริสุทธ์ิและนําสาร

สําคัญท่ีไดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ  การอบแหงและแปรรูปพืชเกษตรและสัตวน้ํา เชน ขาว ผัก ผลไม ยางพารา และกุง
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2. สาขาความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร ระยะท่ี 2

ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
e-mail: sirirat.pi@psu.ac.th
http://www.pharmacy.psu.ac.th/

คณะ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ
คณะเภสัชศาสตร

วัตถุประสงค
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสาขาเภสัชศาสตรกาวสูความเปนเลิศในระดับนานาชาติ

ทิศทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตรสามารถแบงเปนดานตางๆ ดังนี้ ไดแก
1. การวิจัย การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพของยาหรือสารใหม ซึ่งยาหรือสารใหมดังกลาวอาจไดมาจาก

การสังเคราะหทางเคมี การสกัดสารจากธรรมชาติ และกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ท้ังนี้เพ่ือใชในทางเภสัชกรรม
และชีวเภสัชกรรม รวมถึงการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบนําสงยาและเวชสําอางท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนา
ระบบนําสงยาทางชองจมูกและปอด ทางผิวหนัง ทางเย่ือบุ และทางกระดูก เปนตน

2. การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรบนพ้ืนฐานกระบวนการคนหายาใหม ประกอบดวย การวิจัยเก่ียวกับ
การแยกและศึกษาโครงสรางเคมีของสารท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ การทํามาตรฐานยาสมุนไพร มาตรฐานและการตั้งตํารับ
ท่ีมียาสมุนไพรเปนสวนประกอบ การวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม อาทิ การจัดทําลายพิมพดีเอ็นเอเพ่ือ
การพิสูจนชนิดของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ และพันธุวิศวกรรมพืช งานวิจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาและยกระดับ
การประยุกตใชสมุนไพรในงานดานเภสัชกรรมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน

3. การวิจัยทางคลินิกเพ่ือใหการใชยาของผูปวยเกิดประโยชนและมีความปลอดภัย โดยเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรม และการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางเภสัชกรรมของหนวยงานหรือสถาน
บริการดานสุขภาพ การวิจัยเภสัชระบาดวิทยา และเภสัชวิทยา

4. การวิจัยทางดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ครอบคลุมงานวิจัยดานบริหารจัดการระบบยาและวัคซีน
ในระดับตางๆ  พฤติกรรมสุขภาพและการใชยา  การพัฒนาเครื่องมือวัดผลลัพธตางๆ ทางสุขภาพ  เศรษฐศาสตรและ
การเงินการคลังทางสาธารณสุข  ระบบประกันสุขภาพ  การประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร  การศึกษาเภสัชศาสตร
การคุมครองผูบริโภค  กําลังคนทางเภสัชกรรม และการวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม และการตลาดยา

จากทิศทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตรท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาตองใชความรูในเชิงบูรณาการทุกดานทาง
เภสัชศาสตร เพ่ือใหไดผลิตภัณฑสําหรับผูปวยท่ีมีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพก็เปนสิ่งท่ีจําเปนเชนกัน ซึ่งคณะเภสัชศาสตรมีนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ท่ีหลากหลาย
อยางไรก็ตามการดําเนินงานวิจัยใหบรรลุสูเปาหมายจําเปนตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากรบุคคล อาคารสถานท่ีและ
ทรัพยากรทางการเงินท่ีเพียงพอจากทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากคณะเภสัชศาสตรไดรับการสนับสนุนท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม จะทําใหคณะสามารถดําเนินงานวิจัยไดตามเปาหมาย นําชื่อเสียงมาสูคณะและมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีสวน
กอใหเกิดรายไดจํานวนมากตอประเทศชาติในอนาคตอีกดวย
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สถานวิจัยความเปนเลิศ
(Center of Excellence; CoE)

1. ศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต
(NANOTEC Center of Excellence at PSU)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.นันทการญจน มุรศิต คณะวิทยาศาสตร
e-mail: wmuensit@yahoo.com
http://www.nanotec.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
1. ผลิตยาและศึกษาระบบนําสงยาระดับนาโน
2. ผลิตเซนเซอร ทรานสดิวเซอร และแอคชูเอเตอรระดับนาโน
3. ผลิตวัสดุและอุปกรณเพ่ือการแยกระดับนาโน
4. ผลิตวัสดุนาโนเพ่ืองานวิศวกรรม

ทิศทางการวิจัย
ศึกษาวิจัยดานวัสดุนาโนเพ่ือการประยุกตดานการแพทยและวิศวกรรม  ประกอบดวยชุดโครงการวิจัยจํานวน 2

เรื่อง และโครงการวิจัยเด่ียวจํานวน 2 เรื่อง  ในปงบประมาณ 2553 มีแผนการดําเนินงานดังนี้
1. การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเก่ียวกับระบบนําสงยา และวิศวกรรมเนื้อเย่ือกระดูก (Development of Nano-

technology on Drug Delivery Systems and Bone Tissue Engineering)
2. การพัฒนาไทเทเนียมไดออกไซดโฟโตแคตะลิสต โครงสรางระดับนาโนเพ่ือประยุกตใชงานทางดานวิศวกรรม

(Development of  Nano – structured Titanium Dioxide Photo catalyst for Engineering Applications)
3. การประยุกตทอคารบอนระดับนาโนเพ่ืองานทางดานวิศวกรรม (Carbon Nanotube for Engineering

Applications)
4. โครงสรางชั้นบางของสารอินทรียและอนินทรียสําหรับการประยุกตใชกับระบบไมโคร  และนาโนอิเล็กโตร

เมกคานิคัล
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2. สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
(Center of Excellence in Natural Rubber Technology)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
e-mail: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
http://www.coe-nr.org/joomla/

วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางพารา โดยเนนดานการดัดแปลงโมเลกุลยาง

การผลิตผลิตภัณฑยางพารา และผลิตภัณฑยางธรรมชาติจากการเบลนดยาง (Elastomer blends) และยางธรรมชาติ
เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic Natural Rubber, TPNR) ชนิดท่ีมีสมบัติพิเศษ เชน มีความทนทานตอน้ํามัน (Oil
resistance) หรือตานทานตอการเสื่อม (Aging resistance)

2. เพ่ือพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสรางเครือขายวิจัย
และการผลิตนักวิจัยใหม

3. เผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการดานเทคโนโลยียางพารากับภาคอุตสาหกรรม หนวยงานราชการ
ท่ีเก่ียวของ กลุมเกษตรกร สหกรณและองคกรตางๆ ดานยางพารา สนับสนุนการเรียนการสอนดานเทคโนโลยียาง
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท้ังในและนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา เปนหนวยงานวิจัยสรางองคความรูและบริการวิชาการดาน

เทคโนโลยียางพาราของประเทศไทย  โดยกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ และทิศทางการวิจัย ในชวง 5 ป ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
จะเปนสถานวิจัยความเปนเลิศระดับชั้นนํา โดยยึดงานวิจัยเปนฐานและเปนท่ีพ่ึงทางดานวิชาการดานเทคโนโลยี

ยางพาราแกสังคม
แผนกลยุทธ
1. ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพารา เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศอยางย่ังยืน
2. ทําการวิจัยขยายขอบเขตการใชงานยางธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมมูลคาและการใชยางพาราแทนท่ีวัสดุอ่ืนๆ
3. ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยางสําหรับกลุมอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร
4. ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร ตีพิมพผลงานวิจัยท้ังระดับชาติและนานาชาติ และทําการถายทอดเทคโนโลยี

สูกลุมเปาหมาย โดยกอใหเกิดผลกระทบทางบวกในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
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3. สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
(Center of Excellence in Agricultural and Natural Resources Biotechnology)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
e-mail: sompong.t@psu.ac.th
http://natres.psu.ac.th/CoE-ANRB/index.htm

ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป
วิสัยทัศน
สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติเปนหนวยงานวิจัยชั้ นนําดาน

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมการผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และย่ังยืน รวมท้ังมีมูลคาเพ่ิม โดยเฉพาะ
พืชและสัตวเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ โดยมุงเนนความเขมแข็งทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทาง
เกษตร (ในชวง 5 ปแรกของการจัดตั้งสถานวิจัยฯ) และการพัฒนาผลิตภัณฑในสวนท่ีสามารถดําเนินการได

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติมี 4 กลุมวิจัย ซึ่งมีทิศทางการวิจัย

ของแตละกลุมวิจัย ดังนี้
กลุมวิจัยท่ี 1  เทคโนโลยีชีวภาพพืช
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ
การใชเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับการจําแนกพันธุ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุง

พันธุพืช
กลุมวิจัยท่ี 2  เทคโนโลยีชีวภาพความสัมพันธพืช-จุลินทรีย-แมลง/การพัฒนาชีวภัณฑดานพืช
สํารวจหาศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและเพ่ิมปริมาณเพ่ือควบคุมโดยชีววิธี เชน ไรศัตรูพริก วิจัยการใช

สารสกัด  และน้ํามันจากสมุนไพรเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูเคหะและแมลงศัตรูพืช  รวมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑ คัดเลือก
จุลินทรียท่ีมีประโยชนในทางการเกษตร และพัฒนาชีวภัณฑเชิงพาณิชย

กลุมวิจัยท่ี 3  เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
ดานสรีรวิทยา ชีวโมเลกุลการยอย และการใชสารอาหารในสัตวน้ํา สุขภาพสัตวน้ําและการตรวจวินิจฉัย
กลุมวิจัยท่ี 4  เทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว
เทคโนโลยีอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง  เทคโนโลยีการผลิตสัตวเค้ียวเอ้ือง
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4. สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
(Drug Delivery System Excellence Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  คณะเภสัชศาสตร
e-mail: teerapol.s@psu.ac.th
http://dds.pharmacy.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
1. สรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ
2. พัฒนานักวิจัยดานระบบนําสงยา
3. พัฒนาระบบนําสงยาใหกับบริษัทอุตสาหกรรมยาในประเทศ
4. เพ่ิมศักยภาพการทํางานเปนทีมและสรางเครือขายการวิจัย
5. สงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
6. สรางความรวมมือในลักษณะกลุมภารกิจกับอุตสาหกรรม
7. เพ่ิมความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ และความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดานยา

ทิศทางการวิจัย
ในสภาวะปจจุบัน องคความรูและการวิจัยดานการพัฒนาระบบนําสงยายังไมมีการนํามาใชประโยชนอยางจริงจัง

ทําใหประเทศไทยตองสั่งซื้อยาสําเร็จรูปจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เพราะไมสามารถผลิตระบบนําสงยาเหลานั้น
ไดเองในประเทศ แมวายาเหลานั้นจะขาดความคุมครองจากสิทธิบัตรยาแลวก็ตาม  ดังนั้นทิศทางการวิจัยของสถานวิจัย
ความเปนเลิศระบบนําสงยาจะสงเสริมและเก้ือหนุนใหนักวิจัยสามารถผลิตยาสําเร็จรูปไดโดยใชระบบนําสงยาจาก
การวิจัยของนักวิจัยเอง ซึ่งนอกจากจะทําใหสามารถตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติไดแลว ยังสามารถลดคาใชจาย
ในการสั่งซื้อยาสําเร็จรูปเขาประเทศดวย  นอกจากนี้ยังนําไปสูการเพ่ิมผลผลิตยาท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมคุณคายา ทําให
ผูปวยไดรับยาท่ีมีประสิทธิภาพสูง กอใหเกิดการพ่ึงตนเองดานยา และสามารถผลิตยาจําหนายตางประเทศเพิ่มขึ้น
ไดในอนาคต  โดยงานวิจัยจะเนนดานตางๆ ดังตอไปนี้

1. วิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาสูทางเดินหายใจ มุงเนนการนําสงยาตานวัณโรคสูถุงลมปอด การนําสงยา
ตานการอักเสบและการนําสงยาตานเชื้อรา

2. การนําสงยาสูผิวหนัง โดยมุงเนนการนําสงยาตานการอักเสบ และเครื่องสําอาง
3. พัฒนาและวิจัยระบบนําสงยาสูกระดูก เนนนําสง growth factor และยาปฏิชีวนะรักษาอาการติดเชื้อ
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพิมพประทับรอยจดจําระดับโมเลกุลของยา โดยเนนการพัฒนาระบบนําสงยา

ตานการอักเสบ และระบบนําสงยารักษาโรคหัวใจ
5. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนาโนของระบบนําสงยาและชีววัตถุ โดยเนนการพัฒนาผลึกเหลวเพ่ือใชในระบบ

นําสงยา การพัฒนาเซนเซอรตรวจวัดตัวยา และการพัฒนาลิโปโซม
6. วิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาทางเย่ือบุเนนการนําสงยาปฏิชีวนะยึดเกาะในกระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และ

เย่ือบุอ่ืนๆ
7. พัฒนาโครงรางสามมิติรองรับการเจริญเนื้อเย่ือและกระดูก รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับการนําสงดีเอ็นเอเพ่ือ

รักษาอาการบาดเจ็บท่ีกระดูก
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5. สถานวิจัยความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน
(Center of Excellence in Nanotechnology for Energy; CECN)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.นันทการญจน มุรศิต  คณะวิทยาศาสตร
e-mail: wmuensit@yahoo.com
http://www.nhm.psu.ac.th/cbipt/

เปาหมาย และวัตถุประสงคของงานวิจัย
เปาหมายของสถานวิจัยความเปนเลิศ คือ
1. เพ่ิมบุคลากรดานนาโนเทคโนโลยีท่ียังขาดแคลนอยางมากในประเทศไทย
2. พัฒนาองคความรูจากการวิจัยเปนรูปธรรมในลักษณะของตนแบบ การนําไปใชประโยชนหรือผลิตภัณฑเชิง

พาณิชย
3. เปนตัวแทนการจัดการพลังงานท่ีเก่ียวของกับนาโนเทคโนโลยี

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. วิจัยพัฒนาวัสดุนาโนเชิงฟงกชันสําหรับผลิตพลังงานรูปแบบใหมท่ีใชกลไกเก็บเก่ียวหรือดักจับพลังงานใน

สิ่งแวดลอมมาแปลงเปนพลังงานไฟฟาท่ีเพียงพอใหอุปกรณกินไฟต่ําทํางาน
ผูท่ีจะนําผลงานท่ีไดไปใช ไดแก เครือขายไรสาย งานสุขภาพการแพทย
นักวิจัยหลักท่ีรับผิดชอบ รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ผศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ

2. วิจัยพัฒนาวัสดุนาโนเชิงฟงกชันชนิดนาโนเซลลูโลสแปรรูปจากวัสดุทางการเกษตรท่ีมีปริมาณเซลลูโลสสูง
เปนวัสดุเสริมแรงยางธรรมชาติใชเปนวัสดุชีวภาพทางการแพทยและพัฒนาเปนพอลิเมอรเก็บสะสมพลังงานความรอน

ผูท่ีจะนําผลงานท่ีไดไปใช ไดแก  งานสุขภาพการแพทย งานอิเล็กทรอนิกส งานออกแบบอาคารบานเรือน
นักวิจัยหลักท่ีรับผิดชอบ  รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร  รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต

3. วิจัยพัฒนาวัสดุนาโนเชิงฟงกชันสําหรับการเคลือบเปนฟลมมัลติฟงกชันนัลท่ีผสมอนุภาคนาโนท่ีมีสมบัติ
ทางแสงท่ีดีทําใหฟลมและกระจกเคลือบฟลมเหมาะสมสําหรับใชงานในอาคารและยานพาหนะเพ่ือประหยัดพลังงาน

ผูท่ีจะนําผลงานท่ีไดไปใช ไดแก ผูประกอบการดานอาคาร ยานยนต เชน ฟลมติดกระจกหนาตางอาคาร
กระจกรถยนต  สีทาอาคารท่ีผสมเม็ดสีนาโนเพ่ือชวยใหอาคารเย็นลง เปนตน

นักวิจัยหลักท่ีรับผิดชอบ  รศ.ดร.เล็ก สีคง  ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
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6. สถานวิจัยความเปนเลิศผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Natural Product Research Center of Excellence)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร
e-mail: supayang.v@psu.ac.th
http://portal.in.th/nprc/pages/main/

หลักการและเหตุผลโดยสังเขป
จากการดําเนินงานดานการวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติมากวา 5 ป    สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะ

วิทยาศาสตรประสบความสําเร็จอยางดีย่ิงในการสรางงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  สรางบัณฑิต
จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑท่ีไดจากงานวิจัยดานผลิตภัณฑธรรมชาติ รวมถึงไดรับรางวัลระดับชาติ

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพจากงานวิจัยและกิจกรรมวิชาการท่ีผานมา สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติจึงมีความ
พรอมท่ีจะขอปรับสถานะเปนสถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ จึงไดระดมความคิดเห็นของนักวิจัยใน
สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ  ประกอบดวย  นักวิจัยหลักท่ีมีความเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑธรรมชาติ จากคณะ
วิทยาศาสตร ไดแก ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีและวัสดุ
และนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรจากคณะการแพทยแผนไทย รวมท้ังเครือขายวิจัย
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือขยายขอบเขตการทํางานดานการวิจัย โดยมีเปาหมายชัดเจนที่จะ
เปนแกนนําทางวิชาการดานผลิตภัณฑธรรมชาติในภาคใต การบริหารงานขององคกรในรูปของสถานวิจัยความเปนเลิศ
ดานผลิตภัณฑธรรมชาติ จะชวยใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการมีกิจกรรมดานวิชาการไดมากขึ้น  จากความ
รวมมือของนักวิจัยในหลากสาขาวิชา สงผลใหเกิดการพัฒนาบุคลากรในเชิงกวาง ท้ังระดับอาจารย และบัณฑิตศึกษา
การเพ่ิมจํานวนผลงานตีพิมพท่ีมีคุณภาพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ  การพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติใหกับ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย

เนื่องจากยาแผนปจจุบันท่ีใชอยูเกือบท้ังหมดนําเขาจากตางประเทศ ทําใหมีคาใชจายสูงมาก อีกท้ังผลิตภัณฑ
ธรรมชาติในทองตลาดท่ีมีหลากหลายยังขาดขอมูลทางวิชาการดวย การท่ีเราสามารถผลิตนวัตกรรมขึ้นเองในประเทศ
และพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติในรูปแบบใหมจะสามารถทําการจดสิทธิบัตรนั้น จึงเปนการสรางรายไดมหาศาลใหกับ
ประเทศไทย สงผลตอการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การประชาสัมพันธผลงานของสถานวิจัยความเปนเลิศ
ดานผลิตภัณฑธรรมชาติ นําไปสูการรวมมือกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจจะ
คนควาวิจัยดานผลิตภัณฑธรรมชาติรวมกัน เปนการสงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในดานความเปน
ผูนําการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตอบสนองนโยบายของประเทศในการเปนศูนยกลางของงานวิจัยพ้ืนฐาน และประยุกต
ใชประโยชนจากผลงานทางวิชาการสูภาคอุตสาหกรรมดานผลิตภัณฑธรรมชาติ

วัตถุประสงค
1. สรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ และเพ่ิมจํานวนผลงานทางวิชาการ
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับบัณฑิตศึกษา
3. เพ่ิมศักยภาพนักวิจัยดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
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4. ผลิตนักวิจัยใหมทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ
5. พัฒนาและขยายผลในเชิงพาณิชยใหกับอุตสาหกรรมในประเทศ
6. สรางเครือขายและความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกับเครือขายวิจัยตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
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7. สถานวิจัยความเปนเลิศอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(Center of Excellence in Functional Food and Nutraceuticals)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ดร.สันทัด วิเชียรโชติ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
e-mail: santad.w@psu.ac.th
www.nff.psu.ac.th

วัตถุประสงค
สถานวิจัยความเปนเลิศ จะเปนสถานวิจัยท่ีเนนงานวิจัย สรางบัณฑิต และบุคลากรใหมีความเขมแข็ง สามารถ

นําผลวิจัยมากอใหเกิดประโยชนตอสังคม  โดยการใหความรูและสรางโอกาสทางอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพและ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือความกาวหนาทางธุรกิจในระดับชาติ ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ

2. เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS โดยบัณฑิต
ศึกษา และนักวิจัย

3. เพ่ือจัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยสําหรับสนับสนุนการดําเนินการวิจัย และสงเสริมใหขอทุน
สนับสนุนการวิจัยใหกับนักศึกษาปริญญาเอกจากแหลงทุนภายนอก

4. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือของนักวิจัยใหมเพ่ือทําวิจัยรวมกันทางดานอาหารสุขภาพและ
โภชนาการ

5. เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในลักษณะผลิตภัณฑ นวัตกรรม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทาง
การคา และการนําไปใชประโยชนในลักษณะอ่ืนๆ

6. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการทํางานวิจัยและการเรียนการสอนรวมกันแบบสหสาขาวิชา  และยกระดับความ
สามารถของบุคลากรในการวิจัยและพัฒนาดานอาหารสุขภาพและโภชนาการท้ังในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
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สถานวิจัย
(Research Center; RC)

1. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากนํ้ามันปาลมและพืชนํ้ามัน
(Research and Development Center for Renewable Energy

from Palm Oil and Vegetable Oil)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: chakrit.t@psu.ac.th
http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th/index2.php

วัตถุประสงค
1. เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมท้ังการ

แปรรูปผลิตผลพลอยได เพ่ือลดตนทุนหรือเพ่ิมมูลคาใหสามารถดําเนินการไดเชิงพาณิชย และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางย่ังยืน เพ่ือนําผลงานวิจัยและพัฒนาในขอ 1 และโครงการอันเนื ่อง
มาจากพระราชดําริมาทําการเผยแพร ประชาสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี สูกลุมเปาหมาย ท้ังเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือใหเกิดผลกระทบเชิงบวกดานเศรษฐกิจและสังคมตอกลุมเปาหมายเหลานั้น

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ไดกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธและทิศทางการวิจัย ดังตอไปนี้

วิสัยทัศน
เปนแหลงความรูท่ีสมบูรณและทันสมัยท่ีสุดของประเทศดานการวิจัยไบโอดีเซลและผลิตภัณฑตอเนื่องครบวงจร

แบบย่ังยืนภายป พ.ศ. 2555

แผนกลยุทธ
ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานไบโอดีเซลอยางครบวงจรรวมกับสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศอยางย่ังยืน ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลและผลิตภัณฑตอเนื่องขนาดเล็ก
สําหรับกลุมเกษตรกรรายยอยและวิสาหกิจชุมชนสนองพระราชดําริทําการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอด
เทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายทุกระดับ โดยกอใหเกิดผลกระทบทางบวกเชิงเศรษฐกิจ และสังคม และเกิดการใชไบโอดีเซล
เปนพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ
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2. สถานวิจัยพืชกรรมปาลมนํ้ามัน
(Oil Palm Agronomical Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
e-mail: theera.e@psu.ac.th
http://www.natres.psu.ac.th/Researchcenter/palm/palm_index.htm

วัตถุประสงค
1. ดําเนินการวิจัยใหไดองคความรูในดานพัฒนาพันธุ ขยายพันธุ และดานเขตกรรมของการผลิตปาลมน้ํามัน

ตลอดจนการใชผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตปาลมน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ และสรางนักวิจัยดานการผลิตและ
การใชประโยชนของผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามันเพ่ือการเกษตรอยางตอเนื่อง

2. เผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการดานปาลมน้ํามันกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ หนวยงานเอกชน
เกษตรกรชาวสวนปาลม และเกษตรกรผูสนใจท่ัวไปอยางตอเนื่อง

3. สนับสนุนการเรียนการสอนดานปาลมน้ํามันในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท้ังในและนอกคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

4. ประสานงานวิจัยและใหความรวมมือการวิจัยดานปาลมน้ํามันกับหนวยงานวิจัยอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
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3. สถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีนํ้ามันปาลม
(Palm Oil Products and Technology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
e-mail: poonsuk.p@psu.ac.th
http://www.poptec.psu.ac.th/

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จัดเปนอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในภาคใตของประเทศไทย โดยมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 1.2 ลานไร  มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบนึ่งผลปาลม
45 โรงงาน และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบแหง จํานวน 24 โรงงาน  นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกปาลม
และจะขยายการปลูกปาลมไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑหลักจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมคือน้ํามันปาลม
ซึ่งมีการนําไปกลั่นใหบริสุทธ์ิเพ่ือผลิตเปนน้ํามันพืชสําหรับบริโภค และผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมท้ังที่เปนผลิตภัณฑ
อาหาร เชน ผลิตภัณฑเนยทดแทนเนยโกโก โมโนและไดกลีเซอไรด กรดไขมัน เปนตน และผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม
โอลีโอเคมี (oleochemical industry) ไดแก fatty methylester และสารลดแรงตึงผิว นอกจากนี้ปจจุบันรัฐบาลยังมี
นโยบายในการนําน้ํามันปาลมไปผลิตเปนไบโอดีเซล เพ่ือใชทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงอีกดวย

การสกัดน้ํามันปาลมโดยปกติแลวจะมีวัสดุเศษเหลือ คือ เสนใยปาลม กะลาปาลม และทะลายเปลา เสนใยปาลม
ใชเปนเชื้อเพลิง กะลาปาลมและทะลายปาลมเปลามักจะท้ิงไป แตปจจุบันมีแนวทางผลิตถานกัมมันตจากกะลาปาลม
และทะลายเปลาเปนวัตถุดิบใชเพาะเห็ด นอกจากนี้น้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบนึ่งผลปาลม โดยท่ัวไปจะมี
ปริมาณ 0.5-10 ลบ.ม./ตันทะลายปาลมสด ในการกลั่นน้ํามันปาลมใหบริสุทธ์ิก็มีวัสดุเศษเหลือคือขี้แปง ซึ่งสามารถ
สรางผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมได

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็งเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมปาลมและ
น้ํามันปาลมท่ีมีตอชุมชนภาคใต จึงไดทําการวิจัยเก่ียวกับน้ํามันปาลมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน และเมื่อป พ.ศ. 2544
ไดจัดตั้งกลุมวิจัยในสาขาความเปนเลิศดานน้ํามันปาลมโดยทํางานวิจัยหลักๆ คือ การเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑจาก
น้ํามันปาลม การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือและการบําบัดน้ําเสีย และการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม มีผลงานวิจัยท่ีไดตีพิมพเผยแพร และงานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู  คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงประสงคจะจัดตั้ง
สถานวิจัยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขึ้นเพ่ือจะไดดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ใหเกิดประโยชนและสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมากขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพ่ือทําการวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของท่ีมี

ทิศทางอยางชัดเจน
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยเปนทีมและสรางเครือขายการวิจัยดานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของนักวิจัยกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ
3. เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการน้ํามันปาลมใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและรักษาสิ่งแวดลอม
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ทิศทางการวิจัย

วิสัยทัศน
สรางความเปนเลิศดานการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากน้ํามันปาลมและวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ํามัน

ปาลม รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และการรักษาสิ่งแวดลอม
สถานวิจัยจะเนนการวิจัยในเรื่องท่ีจะแกปญหาของผูประกอบการอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ดังนี้
1. การใชประโยชนน้ํามันปาลมและการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากน้ํามันปาลม
2. การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
3. การใชเทคโนโลยีสะอาดและการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
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4. สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย
(Centre for Network Research)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: ksinchai@coe.psu.ac.th
http://www.cnr.psu.ac.th/cnr/home.xhtml

หลักการและเหตุผล
1. เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพ่ือพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วัตถุประสงค
1. เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพ่ือพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิสัยทัศน
สนับสนุนการวิจัยและการศึกษารวมกันกับภาครัฐ มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม เพ่ือเปนสถานวิจัยท่ีมีความ

เปนเลิศระดับประเทศภายใน 3 ป
สถานวิจัยมีทิศทางการวิจัยใน 4 หัวขอหลักดวยกันคือ
1. Next Generation Network Protocol
2. Multimedia Communications and Web based Applications
3. e-learning and Distance learning
4. Embedded  and Wireless Sensor Network
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5. สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
(Materials Engineering Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.พิษณุ บุณนวล  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: pitsanu.b@psu.ac.th
http://www.merc-psu.eng.psu.ac.th/index.php

วัตถุประสงค
เพ่ือบริหารและจัดการใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุท่ีมีทิศทางท่ีชัดเจน และสามารถรองรับ

การวิจัยพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนา
กําลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุเพ่ือเปนกําลังสําคัญของประเทศ

ทิศทางการวิจัย

วิสัยทัศน
เปนองคกรวิจัยดานวัสดุท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศภายในป 2555

ทิศทาง
ทิศทางการวิจัยของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุแตกตามกลุมวิจัยตางๆ มีดังนี้
1. ทิศทางการวิจัยกลุมวิจัยวัสดุนาโนทางดานวิศวกรรม
2. การพัฒนาวัสดุผสมโดยใชผงวัสดุนาโนเปนตัวเติม
3. การปรับปรุงผิวโลหะดวยวัสดุนาโนเพ่ือเพ่ิมสมบัติเฉพาะทางกายภาพ  เชน  การทนการสึกหรอ  เปนตน
4. ทิศทางการวิจัยกลุมวัสดุยางและพอลิเมอรเพ่ืองานวิศวกรรม
5. การพัฒนากาวจากยางธรรมชาติ
6. การพัฒนาไมพลาสติก  สําหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
7. การพัฒนาวัสดุทางการแพทย เชน ยางรองสน (Protecting pad) พัฒนาจากยางธรรมชาติ โดยเนนการ

ลดความดันสัมผัสสําหรับรางกายมนุษย
8. การสรางมาตรฐานการทดสอบความทนทานของลอยางตัน
9. การประยุกตใชวัสดุนําไฟฟา  จากยางและพลาสติกเพ่ือเปนตัวตรวจรู  (Sensor)

ทิศทางการวิจัยกลุมวิศวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง
1. การพัฒนากระบวนการหลอและขึ้นรูปโลหะแบบวัสดุก่ึงของแข็ง  (Semisolid metal)
2. การพัฒนากระบวนการเชื่อมโลหะก่ึงของแข็งและการทดสอบรอยเชื่อม
3. การพัฒนากรรมวิธีการเชื่อมซอมวัสดุเหมืองแรและโรงไฟฟา
4. การพัฒนาและทดสอบโลหะบัดกรีไรสารตะก่ัว
5. การพัฒนาการขึ้นรูปและประยุกตใชวัสดุพรุนจากวัสดุผง
6. ทิศทางการวิจัยกลุมวิศวกรรมวัสดุเซรามิกและคอมพอสิต
7. การสังเคราะหวัตถุเซรามิกและวัสดุผสมจากทรัพยากรแรในประเทศ  สําหรับงานชิ้นสวนยานยนต  งานกัดแตง

และงานดานทานการสึกหรอ  เชน  วัสดุคารไบค  เปนตน
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6. สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน  ระยะท่ี 2
(Membrane Science and Technology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.วิโรจน  ยูรวงศ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
e-mail: wirote.y@psu.ac.th
http://www.membrane.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
1. พัฒนาเมมเบรนจากวัสดุอินทรียและอนินทรียใหมีสมบัติเหมาะสม และหรือจําเพาะเพ่ือแยกสารสําหรับ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ
2. พัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพ  ยาง  ปาลมน้ํามัน

พลังงาน และสิ่งแวดลอม
3. พัฒนานักวิจัยและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ใหมีความเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเมมเบรน ในระดับท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีเมมเบรนเปนฐาน
4. ถายทอดเทคโนโลยีและสรางความรวมมือกับภาครัฐและหรือเอกชนในการแสวงหาโจทยวิจัย และหรือรวม

วิจัยและเปนแหลงการใชประโยชนผลการวิจัย ซึ่งจะไปสูการใชเทคโนโลยีเมมเบรนเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
การผลิตเชิงพาณิชย

ทิศทางการวิจัย (Roadmap) ในชวง 5 ป
ทิศทางการวิจัยในระยะท่ี 2 นี้ จะเนนการวิจัยใน 2 ดาน คือ
1. การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเมมเบรนจากวัสดุชนิดตางๆ เชน ยาง พอลิเมอรและเซรามิกส ใหมี

คุณสมบัติดีขึ้นและหรือมีความจําเพาะกับมวลสารท่ีตองการแยก เชน โปรตอน (พลังงาน) กาซ สารโมเลกุลใหญ เปนตน
โดยใชความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรพอลิเมอรและวัสดุ รวมท้ังการใชเทคนิคอ่ืนๆ เชน ดานไฟฟาหรือพลาสมา

2. การวิจัยท่ีเก่ียวของการนําเทคโนโลยีเมมเบรนมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงกับปญหาท่ีเก่ียวของ
กับภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคใตคือ อาหาร ยางพารา ท้ังในแงการใชในการผลิตผลิตภัณฑนวัตกรรมหรือมูลคาเพ่ิม
การเพ่ิมผลผลิต การประหยัดพลังงาน การบําบัดกาซเสีย น้ําและน้ําเสีย รวมท้ังพลังงาน
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7. สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
(Trace Analysis and Biosensor Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร
e-mail: proespichaya.k@psu.ac.th
http://www.tab-rc.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
เพ่ือใหสถานวิจัยวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร (Trace Analysis and Biosensor Research

Center, TAB-RC) ทําหนาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยสามารถรวมขับเคลื่อนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในเชิงนโยบาย และเชิงการวิจัย
ดังนี้

วัตถุประสงคเชิงนโยบาย
1. วิจัยเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. สรางความเปนเลิศและความเขมแข็งในการพัฒนาการวิจัย ตลอดจนการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณคา รวมท้ัง

ทรัพยากรบุคคลทางดานการวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
3. วิจัยเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการผสมผสานและประยุกตความรูจากประสบการณ

การปฏิบัติจริงเขากับกระบวนการเรียนการสอน
4. เปนแหลงเพ่ิมพูนความรู และใหบริการวิชาการทางดานการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร

วัตถุประสงคเชิงการวิจัย
1. พัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอยาง
2. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห

ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป (ทิศทางการวิจัยหลัก)
พัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอยางและเทคนิคการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร ใหมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะหสารปนเปอน/ตกคาง ไมวาจะเปนในสิ่งแวดลอม วัตถุดิบหรือผลผลิต
ในกระบวนการผลิตตางๆ  รวมท้ังการวิเคราะหในทางการแพทย  ท้ังนี้เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหท่ีมีความนาเชื่อถือ
ถูกตอง แมนยํา และสามารถนําขอมูลและ/หรือเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นไปใชประโยชนตอไปได  โดยมีทิศทางการวิจัยตลอด
ระยะเวลา 5 ป ดังนี้

• เทคนิคการเตรียมตัวอยาง
• เทคนิคการวิเคราะห
• การพัฒนาวิธีวิเคราะหแบบออนไลน (On-Line)
• การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหแบบเซนเซอร
• การพัฒนาเทคนิคแอฟฟนิตีเซนเซอร (Affinity sensor)
• พัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิก (Microfluidic)
• พัฒนาอุปกรณสําหรับการตรวจวัดทางไฟฟาเคมีท่ีทําใหระบบไบโอเซนเซอรสามารถตรวจวัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น
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8. สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู
(Rehabilitation Engineering Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: booncharoen.w@psu.ac.th
http://www.rehab.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
1. เพ่ือดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาตนแบบของอุปกรณทางดานวิศวกรรมฟนฟู
2. เพ่ือจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางท่ีเปนศูนยบริหารจัดการสําหรับงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟู
3. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสรางโอกาสในการดําเนินชีวิตใหกับผูพิการ
4. เพ่ือสํารวจ รวบรวมขอมูล แหลงขอมูลปญหาหรือความตองการท่ีเก่ียวของกับผูพิการ
5. เพ่ือสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมฟนฟู
6. เพ่ือสนับสนุน สงเสริม จัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายในประเทศและตางประเทศ
7. เพ่ือสรางเครือขายและพัฒนานักวิจัยรวมถึงผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมฟนฟู
8. เพ่ือเปนการเผยแพรองคความรูทางดานวิศวกรรมฟนฟูในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ทิศทางหลัก
สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู มีเปาหมายหลัก คือ
- เปนศูนยวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟูของประเทศ ประสานงานใหเกิดงานวิจัยและพัฒนา
- สรางฐานขอมูลทางดานการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟู
- จัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายในประเทศและตางประเทศ
- ผลิตผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย และถายทอดผลงานวิจัยดังกลาวแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ
- กอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพทางดานการออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นสวน

ของอุปกรณสําหรับผูพิการ
- สรางโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา
จากเปาหมายหลักดังกลาวขางตนสถานวิจัยไดกําหนดทิศทางหลักของงานวิจัยท่ีสถานวิจัยมีความพรอมท่ีจะ

ดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟูและการใชชีวิตในสังคมอยางเปนอิสระ (Independent living) ของ
ผูพิการออกเปนหมวดหมูตางๆ 6 หมวดหมู ไดแก

หมวดหมูของหัวขอวิจัย
1. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานรางกาย
2. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานการมองเห็น
3. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานการไดยิน
4. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานการสื่อสาร
5. ผูสูงอายุและการดํารงชีวิต
6. อุปกรณการฟนฟูสมรรถภาพ
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9. สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
(Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท คณะเภสัชศาสตร
e-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
http://www.ppbresearch.org/

วัตถุประสงค
1. สรางงานวิจัยดานการพัฒนายาสมุนไพรอยางครบวงจร โดยใชความรูทางดานเภสัชศาสตรเทคโนโลยี

ชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับบัณฑิตศึกษา
3. ผลิตนักวิจัยใหมทางดานการพัฒนายาจากสมุนไพร
4. สรางเครือขายและความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกับเครือขายวิจัยตางๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
5. วางแนวทางในงานวิจัยยาสมุนไพรใหมีทิศทางท่ีชัดเจนและสามารถนํามาใชไดจริง
6. เปนศูนยกลางในการทําวิจัยดานการพัฒนายาสมุนไพรของภูมิภาค
7. สงเสริมการพ่ึงตนเองและพัฒนาสมรรถนะในการแขงขันกับนานาชาติ

ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป

วิสัยทัศน
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศในดานการวิจัย

และการพัฒนายาจากสมุนไพรโดยงานวิจัยจะมี 4 งานหลักดังนี้
1. การวิจัยเพ่ือคนหาตัวยาสําคัญจากสมุนไพรท่ีใชตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

- การคัดเลือกสมุนไพรและการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณทางยาตาม
ตํารายาแผนโบราณ

- เทคโนโลยีการสกัดแยกตัวยาสําคัญจากสมุนไพร การศึกษาสูตรโครงสรางของตัวยาสําคัญ และการ
ศึกษาความแรงในการออกฤทธ์ิของตัวยาสําคัญ

- การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดสมุนไพรและตัวยาสําคัญ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑยาสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ

- การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดสมุนไพรใหไดตัวยาสําคัญในปริมาณสูง
- การพัฒนาวิธีการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพร
- การพัฒนาตํารับยาและเครื่องสําอางจากสมุนไพร
- การศึกษาและพัฒนาการออกฤทธ์ิและความคงตัวของตํารับยาสมุนไพร
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3. การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชยาสมุนไพร
- การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสมุนไพรโดยการศึกษานอกกาย และการศึกษาใน

สัตวทดลอง
- การศึกษา Clinical trial ของยาสมุนไพร

4. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ
- การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช
- การพิสูจนเอกลักษณสมุนไพรโดยใช DNA finger-print
- การวิจัยดานชีวสังเคราะหของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ กลไก และการควบคุม
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10. สถานวิจัยวิศวกรรมเน้ือเย่ือแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหนาและขากรรไกร
(Cranio-Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center; CHEC)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ทพญ.ดร.ศรีสุรางค สุทธปรียาศรี คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: srisurang.s@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/ctec/

วัตถุประสงค
1. จัดตั้งศูนยวิจัยและวิเคราะหเนื้อเย่ือแข็ง และวัสดุทดแทนกระดูกท่ีครบวงจร และไดมาตรฐานสากล
2. เพ่ือผลิตงานวิจัยพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับกระดูกในระดับเซลลและโมเลกุล ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนได

ในทางคลินิก โดยครอบคลุมงานดานการเสริมสรางกระดูกโดยวิธีการ distraction osteogenesis, bone substitute
material และงานท่ีเก่ียวเนื่องกับงานทันตกรรมรากเทียม

3. เพ่ือผลิตงานวิจัยในสัตวทดลอง และในทางคลินิกเพ่ือนําไปใชในการรักษาผูปวย
4. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิจัยอยางนอยปละ 1 คน

ทิศทางการวิจัย
การวิจัยเก่ียวกับวัสดุทดแทนกระดูก/ วัสดุชวยการสรางกระดูก
การวิจัยเก่ียวกับ chitosan, hydroxyapatite (HA), -tricalcium phosphate, biphasic calcium phos-

phate และ absorbable scaffold
- การวิจัยเก่ียวกับปฏิกิริยาของเซลลสรางกระดูกท่ีมีตอวัสดุทดแทนกระดูก
- การวิจัยเก่ียวกับการใชโปรตีนในการเสริมสรางกระดูก (growth factors)
การวิจัยเก่ียวกับรากฟนเทียมสําหรับรองรับฟนเทียม (dental implant)
การวิจัยเก่ียวกับการผาตัดยืดกระดูกขากรรไกร
- การศึกษาวิจัยในสัตวทดลองเพ่ือสรางรูปแบบของเครื่องมือท่ีเหมาะสมและศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ
- การพัฒนาเครื่องมือสําหรับผาตัดยืดกระดูกขากรรไกรโดยการทําวิจัยรวมกับอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร
การวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูปวย
- การศึกษาเก่ียวกับผลการผาตัดรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวโดยการใชวัสดุทดแทนกระดูกหรือวัสดุ

ชวยการสรางกระดูก
- การศึกษาเก่ียวกับวัสดุทดแทนกระดูกเพ่ือบูรณะ และซอมสรางกระดูก sinus lift, ridge preservation,

ridge augmentation
- การศึกษาเก่ียวกับการใหการฟนฟูสภาพชองปาก ใบหนา และขากรรไกร
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11. สถานวิจัยโรคท่ีพบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด
(Common Oral Diseases and Epidemiology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: rawee.t@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/code/index.php/home

วัตถุประสงค
1. สรางองคความรูใหมท่ีเปนพ้ืนฐานเก่ียวกับโรค ท่ีพบบอยในชองปาก
2. สรางองคความรูพ้ืนฐานของโรคในชองปากท่ีพบบอยในพ้ืนท่ีภาคใต
3. พัฒนาและหาแนวทางการปองกันและรักษาโรคในชองปากท่ีพบบอย
4. สรางนักวิจัยรุนใหมโดยการทํางานเปนทีมและกระบวนการบัณฑิตศึกษา
5 จัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยเก่ียวกับโรคท่ีพบบอยในชองปากและระบาดวิทยาในภาคใต

ทิศทางวิจัย
สถานวิจัยโรคท่ีพบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด เปนหนวยวิจัยชั้นนําระดับประเทศในการวิจัยโรคท่ี

พบบอยในชองปากและระบาดวิทยาโดยเนนการเขาใจปญหาในทองถ่ินภาคใตเพ่ือ แกไขปญหาใหทองถ่ินโดยงานวิจัย
จะเนนดังนี้

1. ศึกษาความชุกของโรคและความผิดปกติท่ีพบบอย ไดแก ฟนผุ โรคปริทันต ซี่งอาจสงผลตอการทํางานของ
ขอตอขากรรไกร ความปวดเรื้อรัง ความปวดเฉียบพลันในชองปากและบริเวณใบหนา  พฤติกรรมและนิสัยนอกหนาท่ี
ของฟน (oral parafunctional habits) และหาสาเหตุและปจจัยเสี่ยงตลอดจนพฤติกรรมหรือทัศนคติในการเกิดโรค
และความผิดปกตินั้นๆ

2. หาแนวทางในการปองกันและรักษาโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ  โดยการคนหาสมุนไพร สารเคมี จุลินทรีย
เพ่ือการพัฒนารูปแบบการใชสมุนไพร สารเคมี  จุลินทรีย  ในการแกปญหาโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ

3. เพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการการปองกันโรคและปญหาท่ีพบบอยในชองปาก เชน การเคลือบหลุมและรองฟน
โดยใชการผสมผสาน ขอมูลทางระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร และการจัดการ
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12. สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวนํ้า
(Aquatic Animal Biotechnology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail: pattirataweepreda@yahoo.com

วัตถุประสงค
1. เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมอบการถายโอนศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงมาอยูภายใตการดูแลของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป พ.ศ. 2561
2. เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
4. เพ่ือผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาใหกับมหาวิทยาลัย
5. เพ่ือเผยแพรองคความรู ท่ีไดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ําออกสูชุมชน ในรูปแบบของ

การจัดฝกอบรมและประชุมวิชาการ

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา จะเปนหนวยงานชั้นนําในการผลิตผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

ของสัตวน้ํา และการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาระบบการผลิตสัตวน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งมุงเนน
การกอใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติ นําไปสูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีย่ังยืน (Sustainable aquaculture) มีสวนชวย
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ ซึ่งงานวิจัยท่ีเก่ียวของและอยูในแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ป
มีดังนี้

1. การศึกษาความสัมพันธของระบบสืบพันธุกุงและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในดานนี้
เพ่ืออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงท่ีย่ังยืน

2. การศึกษาอาหารธรรมชาติของกุงในรูปแบบของหวงโซอาหาร  เชน  ไดอะตอม  แพลงกตอนสัตว  และ
แมเพรียง (polychaete) และการพัฒนาคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ

3. การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาว Holothuria scabra ท่ีสูญพันธุไปแลวจากฝงทะเลดานอาวไทย
ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับระบบการเพาะเลี้ยงเพ่ือใหไดลูกพันธุท่ีมีอัตราการผสมติดและอัตรารอดชีวิตสูง  เลี ้ยงไดเจริญ
เติบโตดี รวมถึง

4. การศึกษาระบบสืบพันธุ อาหารท่ีใชเลี้ยง และการเลี้ยงปลิงทะเลขาวรวมกับปลาและหอยทะเล เพ่ือพัฒนา
การเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาวใหเปนสัตวเศรษฐกิจสําหรับเกษตรกรอีกชนิดหนึ่งในอนาคต และเพ่ือปลอยลูกพันธุกลับสู
ทะเลเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีสําคัญ

5. การศึกษาสารสกัดจากหอยเปาฮ้ือ Haliotis diversicolor เพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีใชประโยชนในทาง
การแพทยและเครื่องสําอาง

6. การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการบําบัดน้ําเพ่ือนําไปใชในระบบน้ําหมุนเวียน (re-circulatory system)
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13. สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต
(Center For Conflict Studies and Cultural Diversity)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตรภิรมยศรี  คณะรัฐศาสตร
e-mail: jsrisomp@bunga.pn.psu.ac.th
http://www.deepsouthwatch.org/

วัตถุประสงค
1. เพ่ือท่ีจะสรางความเปนเลิศในองคความรูทางวิชาการและการวิจัยเก่ียวกับความขัดแยง ความรุนแรงและ

การแกปญหาโดยสันติในพ้ืนท่ีภาคใต
2. เพ่ือศึกษา คนควา และดําเนินการวิจัยในสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงภาคใต
3. เพ่ือใหบริการวิชาการดานงานวิจัยสูหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสื่อมวลชน และตอ

สาธารณชน เผยแพรความรูแกประชาชนโดยท่ัวไปท่ียังตองการหาคําตอบท่ีมีเหตุผลในปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงในพ้ืนท่ีภาคใต

4. เพ่ือเสนอทางออกในทางวิชาการเพ่ือแกปญหาทางนโยบายท่ีเกิดขึ้นท้ังตอภาครัฐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ
5. เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายทางวิชาการและนักวิจัยรุนใหมเพ่ือรวมกันศึกษาวิจัยปญหาภาคใต

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยจึงมีกลุมงานหลัก 5 ดาน คือ
1. กลุมการวิจัยดานสังคมศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เก่ียวกับการเมืองการปกครอง การบริหาร

ความมั่นคง และการกอการราย
2. กลุมการวิจัยเก่ียวกับความมั่นคงของมนุษย สันติศึกษา การจัดการความขัดแยง และความสัมพันธระหวาง

ประเทศ
3. กลุมการวิจัยเก่ียวกับสื่อสารมวลชน สื่อสันติภาพ และบทบาทของสื่อในสถานการณความรุนแรง
4. กลุมการวิจัยเก่ียวกับอิสลามศึกษา ศึกษาศาสตร ชุมชนศึกษาในดานตางๆ อาทิ การจัดการอิสลาม

อัตลักษณชาติพันธุมลายู
5. กลุมวิจัยและพัฒนาฐานขอมูลเหตุการณความไมสงบ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบของความ

รุนแรงท่ีมีตอจังหวัดชายแดนภาคใต
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14. สถานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟก
(Research Center for Asia Pacific Development Studies)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ดร.ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร  คณะศิลปศาสตร
e-mail: thongphon.p@psu.ac.th
http://sv.libarts.psu.ac.th/apds/

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาและวิจัย เพ่ือการพัฒนาในดาน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และการพัฒนามนุษย

ในกลุมประเทศในแถบทวีปภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก
2. เพ่ือเปนศูนยกลางของการเรียนรูและวิจัยในทวีปเอเชียและแปซิฟกของภูมิภาค
3. สรางนักวิจัยรุนใหมโดยการทํางานเปนทีม และการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. จัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาดาน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน

และการพัฒนามนุษย ในกลุมประเทศในแถบทวีปภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก
5. การวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือนําความรู ท่ีไดจากการวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรูมาสูพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต

ของประเทศไทยในมิติตางๆ ของการพัฒนา
6. เปนสถานวิจัยท่ีแสวงหาความรวมมือดานตางๆ เชน แหลงทุนในการวิจัยท้ังจากในประเทศและตางประเทศ

เพ่ือการวิจัยสําหรับการพัฒนาเอเชียแปซิกฟก

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยเพ่ือการศึกษาพัฒนาเอเชียแปซิฟก มีทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
1. การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนามนุษย เชน แรงงาน การศึกษา และพฤติกรรมศาสตร เพ่ือนําไปสูการวิจัย

เพ่ือการพัฒนามนุษย และการกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย
2. การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค

และเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
3. การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชนศึกษาในดานตางๆ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

แบบย่ังยืน
4. ศึกษาวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร เชน ปญหาสังคม วัยรุน รวมไปถึงสังคมวิทยาทางการแพทย เพ่ือนําไปสู

การแกปญหาทางสังคมอยางถูกตอง และนําไปสูการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไทย
5. ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย เชน ปญหาการทองเท่ียว ท้ังในสวน

ผูประกอบการและนักทองเท่ียว และศึกษานโยบาย และแนวทางการปฎิบัติของรัฐเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว
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15. สถานวิจัยธรณีฟสิกส
(Geophysics Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ไตรภพ  ผองสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร
e-mail: tripop.b@psu.ac.th
http://www.geophysics.sci.psu.ac.th/index.php?L=TH

วัตถุประสงค
1. เพ่ือรวมกลุมนักวิจัยท่ีสนใจทํางานวิจัยในสาขาธรณีฟสิกส ใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือสรางความเขมแข็งและความสามารถทางเทคโนโลยีแกบุคลากรของประเทศไทยเก่ียวกับการศึกษาและ

การวิจัยทางดานธรณีฟสิกส
3. เพ่ือพัฒนางานวิจัย โดยประสานความรวมมือท้ังกับหนวยงานราชการและเอกชน ในการนําผลงานวิจัยไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับประเทศไทยมากท่ีสุด
4. เพ่ือใหบริการขอมูลและความชวยเหลือทางวิชาการดานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสแกชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน
5. เพ่ือริเริ่มความรวมมือทางดานวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งความรวมมือทางวิชาการท่ีมีอยูเดิมกับ

สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและสถาบันในภูมิภาคใกลเคียง

ทิศทางการวิจัย

ทิศทางงานวิจัยจะครอบคลุมปญหาธรณีฟสิกส
1. งานวิจัยดานธรณีฟสิกสของโลกและเพลตเทคโทนิกส
2. การศึกษาวิจัยเขตรอยมุดตัวซุนดา
3. การศึกษาวิจัยดานแมเหล็กบรรพกาล
4. การศึกษาวิจัยเก่ียวกับพลังงานความรอนใตพิภพ

งานวิจัยดานแผนดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังภาคใต
1. การศึกษาวิจัยแผนดินไหวภูมิภาคอันดามัน
2. การศึกษาวิจัยดานการหาอายุของตะกอนโบราณ
3. การศึกษาวิจัยตัวเตือนลวงหนาการเกิดแผนดินไหว
4. การศึกษาธรณีฟสิกสแบบบูรณาการของรอยเลื่อนมีพลัง

งานวิจัยดานธรณีพิบัติภัย
1. การศึกษาวิจัยดานหลุมยุบ
2. การศึกษาวิจัยดานแผนดินถลม
3. การศึกษาวิจัยดานแผนดินไหวและการพยากรณแผนดินไหว
4. การศึกษาวิจัยดานพิบัติภัย ดานสิ่งแวดลอมซึ่งสัมพันธกับลักษณะทางดานธรณีวิทยา
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งานวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. การศึกษาวิจัยดานการสํารวจแหลงแร และแหลงปโตรเลียม
2. การศึกษาติดตามการเคลื่อนท่ีของมลพิษในชั้นดิน เชน น้ําเสีย น้ํามัน
3. การศึกษาวิจัยเก่ียวกับทรัพยากรพลังงานความรอนใตพิภพและการใชประโยชน
4. การศึกษาวิจัยดานการสํารวจแหลงน้ําใตดินในแองตะกอน และในชั้นหินแข็ง เชน หินปูน
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16. ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต
(Southern Natural Disaster Research Center; PSU-SNDRC)

ผูอํานวยการศูนยวิจัย
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: tanit.c@psu.ac.th

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก: คณะวิศวกรรมศาสตร
หนวยงานรวม: ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศภาคใต

Mission
เปนศูนยวิจัยทางดานภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีความนาเชื่อถือสูงสุดในภาคใต

วัตถุประสงค
1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเก่ียวกับพิบัติภัย น้ําทวม และดินถลม ของภาคใตในระยะยาวและตอเนื่อง
2. เปนศูนยวิจัยพิบัติภัยดานน้ําทวมและดินถลม โดยทําการวิเคราะห ประเมิน และพัฒนาแบบจําลองเพ่ือชวย

ในการบริหาร จัดการ และแกปญหาทางดานพิบัติภัย
3. เปนศูนยเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพิบัติภัยธรรมชาติของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร พรอมท้ังเปนศูนยประสานงาน-รับเรื่องความตองการของประชนในสวนของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภารกิจของศูนยวิจัยฯ
ภารกิจของศูนยวิจัยฯ ประกอบไปดวยภารกิจหลัก ดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ วิเคราะห และประเมิน สาเหตุเบื้องตนของการเกิดพิบัติภัย น้ําทวมและดินถลมใน

พ้ืนท่ีภาคใต และจัดทําเปนฐานขอมูลสาธารณะ (Public Domain Data Base)
2. จัดทําแผนท่ีขอบเขตน้ําทวมท่ีพรอมแสดงความสัมพันธกับปริมาณน้ําทา และแผนท่ีดินถลมในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลอง
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลน้ําฝน และการเกิดน้ําทวม-การเกิดดินถลมของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใชเปน

ขอมูลเบื้องตนในการเตือนภัยในระดับชุมชนทองถ่ิน
4. พัฒนาแบบจําลองเพ่ือจําลองน้ําทา จําลองสถานการณน้ําทวม และจําลองดินถลม
5. จัดสราง website สําหรับ น้ําทวม ดินถลม เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานเพ่ือประชาชนในทองถ่ิน

ไดนําไปใชประโยชน ในแบบ Real time
6. เสนอผลงานวิจัยในรูปของ รายงาน คูมือ Interactive module on website และผลงานทางวิชาการ

(Papers) สําหรับนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ และเอกสารทางวิชาการ
7. สรางความเขมแข็งของศูนยฯ โดยสรางความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนพันธมิตร

ในการทําการวิจัย แลกเปลี่ยนขอมูล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน
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17. สถานวิจัยการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศภาคใตแบบบูรณาการ
(Research Center for Ecotourism Integrated Management in Southern, Thailand)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
e-mail: parichart.v@psu.ac.th

วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนางานวิจัยปรากฏการณ (Phenomena) ท่ีเปนภาพประจักษ (Empirical) ซึ่งเกิดขึ้นภายในชุมชน

อันไดแกการใชพ้ืนท่ีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
(Basic Science) และขั้นสูง (Advanced Science) ในการดําเนินงานวิจัย

2. เพ่ือสรางความรวมมือระหวางนักวิจัยรุนใหมและบัณฑิตศึกษาในการบูรณาการความรูดาน การทองเท่ียว
สารสนเทศ นิเวศ สิ่งแวดลอม การเกษตร สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับความรูท่ีมีอยูภายในทองถ่ินเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN)

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทําวิจัย เผยแพรผลงานวิจัยและถายทอดความรูสูชุมชน
4. เพ่ือพัฒนางานวิจัยท่ีนําไปสูการสรางขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต ดานการใช และจัดการ

ทรัพยากร ท่ีสัมพันธและเก่ียวของกับมิติการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
5. เพ่ือผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต

ทิศทางการวิจัย
การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศพ้ืนท่ีภาคใตแบบบูรณาการ มีทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
1. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และชุมชน โดยกระบวนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ภายใต มิติดานสังคม และ

สิ่งแวดลอม ดานการทองเท่ียว การจัดการการใชทรัพยากรท่ีดิน การจัดการทรัพยากรแหลงน้ํา การจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ํา
รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภายในพ้ืนท่ี

2. การวิจัยเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ินเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา เพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย

3.  การวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานตางๆ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
วิถีความเปนอยูของคนในชุมชน เพ่ือใหเกิดความอยางย่ังยืนในการพัฒนา

4.  การวิจัยเชิงพฤติกรรมการใชประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

5. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาองคความรูทองถ่ินสูการจัดการอยางเปนระบบโดยเฉพาะอยางย่ิงการผนวกมิติดาน
เศรษฐกิจ ไดแก การทองเท่ียว และมิติดานชุมชนสังคมคือพ้ืนท่ีภาคใต รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรในเชิงการอนุรักษ
เพ่ือใหเกิดเปนรูปแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางชัดเจน
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18. สถานวิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุไทย
(Research Center for Caring System of Thai Elderly)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.วิภาวี คงอินทร คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: wipawee.k@psu.ac.th
www.psunurseelder.com

ยุทธศาสตรในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุไทย ไดนํากรอบแนวคิดของ Ecological health model
เปนแนวทางในการออกแบบแผนท่ีวิจัยท่ีครอบคลุมปจจัยหลักท้ัง 3 ปจจัย อันไดแก

1. ปจจัยสวนบุคคล
2. ปจจัยทางสังคม และ
3. ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ
ท้ังนี้  โดยไดเลือกปจจัยท่ียังขาดองคความรูหรือระบบท่ีมีความชัดเจนและความเปนรูปธรรม สําหรับการ

ออกแบบเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย   ดังนั้นสถานวิจัยนี้จึงมียุทธศาสตรในการวิจัยเพ่ือสรางฐานความรู
และพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุไทยในอนาคต 4 ดาน ไดแก

1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุไทย
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชนเพ่ือการดูแลผูสูงอายุไทย ท้ังนี้เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดไปผลักดันนโยบายสาธารณะ

ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีความย่ังยืนตอไป

วัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาสถานการณปจจุบันและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพไทยในประเด็นเก่ียวกับ
1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุ
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชน

ทิศทางการวิจัยใน 5 ป ท่ีขอรับการสนับสนุน

วิสัยทัศน
มุงศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบการดูแล เพ่ือสุขภาวะของผูสูงอายุไทย

ทิศทางหลักของสถานวิจัย
1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุ
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชน
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19. สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Multicultural Education Research Center for Sustainable Development; MRCSD)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
อาจารยสนั่น  เพ็งเหมือน  คณะศึกษาศาสตร
e-mail: psanan.bunga@hotmail.com

วัตถุประสงค (พันธกิจ)
1. ขับเคลื่อนงานวิจัยเครือขายทางพหุวัฒนธรรมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต ภาคใต และมุงสู

ประชาคมอาเชียน
2. วิจัยสรางองคความรู  นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา  ตลอดจนความรวมมือจากทองถ่ินสูประชาคม

อาเซียน อันจะนําสูสังคมแหงการเรียนรู  การตระหนัก  การเคารพ  การใหเกียรติและการอยูรวมกันภายใตความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือความสันติสุขและการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอไป

3. บริการ เผยแพร ตีพิมพ สงเสริมองคความรูและนวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา เพ่ือนําสูการประยุกตใช
ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ทิศทางการวิจัย
หนวยงานวิจัย มุงสรางนักวิจัย สรางองคความรู  นวัตกรรม และเผยแพรงานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและตอบสนองการพัฒนาทองถ่ิน ประเทศ และประชาคมอาเชียน ใหสามารถอยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอยางสันติสุข และย่ังยืน โดยมีทิศทางการวิจัยดังนี้

- นโยบายและการบริหารการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา
- หลักสูตร สื่อ กิจกรรม และเทคโนโลยีและสารสนเทศทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
- พหุวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ีย่ังยืน
- งานวิจัยสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรม
- จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
- วิจัยเครือขายพหุวัฒนธรรมทางการศึกษาและสังคมศาสตร
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20. สถานวิจัยสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติอันดามัน
(Andaman Environment and Natural Disaster Research Center; ANED)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
e-mail:  pop@alum.mit.edu

วัตถุประสงค
1. ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ  ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตรวจตรา เตือนภัย และบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ  ตรวจตราการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ  และการวางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวอยางย่ังยืน

2. ใหบริการขอมูลวิชาการทางดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศแกประชาชน
3. เปนศูนยปฏิบัติงานการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอมและ

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานสิ่งแวดลอม  ภัยพิบัติธรรมชาติ  และสภาพ

ภูมิอากาศ
5. บริหารจัดการองคความรูรวมกับกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และการใชประโยชนอยางย่ังยืน
6. สรางเครือขายความรูดานสิ่งแวดลอม  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และสภาพภูมิอากาศระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของท้ังในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ
7. เปนศูนยบริการวิชาการแกทองถ่ิน เพ่ือตอบสนองการพัฒนาดานตางๆ ในจังหวัดฝงอันดามัน
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21. สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต

ผูอํานวยการสถาบัน
ศ.ดร.นพ.วีระศักด์ิ จงสูวิวัฒนวงศ
e-mail: cvirasak@medicine.psu.ac.th

หลักการและเหตุผล
ภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต  (วพส.) ในระยะ 8 ปท่ีผานมาคือ การมีสวนรวมในการ

แกปญหาและพัฒนาสุขภาวะในภาคใต โดยอาศัยการขับเคลื่อนและสรางผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะดานสุขภาพและกระบวนการเยียวยาเพ่ือสันติภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต รวมถึงการพัฒนาองคกร
วิชาการดานสุขภาวะท่ีเขมแข็งใหกระจายอยูในพ้ืนท่ี   และปจจุบัน วพส. เปนฐานพัฒนากําลังคนดานสุขภาวะแบบ
สหวิทยาการ โดยเชื่อมระหวางนักวิชาการสายตางๆ ดวยกันเองและกับชุมชนในภาคใต โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต
อีกท้ังผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วพส. ไดมีสวนชวย
ใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานการวิจัยและพัฒนาชุมชนในภาคใตอยางมาก และมีงานรูปธรรมท่ี วพส. ไดสรางขึ้น
ภายใน ม.อ. ไดแก

1. โครงการวิจัยท่ีนําไปสูสุขภาวะภาคใต เชน งานวิจัยดานผลกระทบจากเหตุความรุนแรงตอภาวะสุขภาพ
และโภชนาการเด็ก การตั้งครรภและคุณภาพของการบริการมารดา ความพิการจากเหตุความรุนแรง ปญหาสุขภาพ
จากการเสพติดพืชกระทอม  ปญหาการบริโภคสุราและยาสูบ โรคมะเร็ง  การติดตามสุขภาพเด็กใตในระยะยาว
มีตีพิมพแลวกวา 170 เรื่อง

2. เครือขายนักวิจัยท่ีเปนอาจารยในคณะตางๆ เชน คณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร
เภสัชศาสตร วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษาศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พาณิชยศาสตรและการจัดการ รวมกับเครือขายนักวิจัยรุนใหมตางสถาบัน เชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนียะลา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทรยะลา สถาบันพลศึกษายะลา วิทยาลัยอิสลาม
ยะลา ขณะนี้นักวิจัยเหลานี้เปนแกนนํานักวิจัยรุนใหมในสถาบันตาง ๆ ของ ม.อ. และภาคใต ซึ่งมีกวา 30 คน ท่ีไดรับ
ความยอมรับและไดรางวัลจากหนวยงานระดับชาติ

3. เครือขายหนวยงานวิจัย เชน โครงการพหุวัฒนธรรมศึกษา เครือขายการเรียนรูรวมกันเพ่ือสุขภาพภาคใต
ปจจุบันเครือขายท้ังสองไดพัฒนาไปเปนศูนยวิจัยในคณะศึกษาศาสตร ม.อ.วิทยาเขตปตตานี

4. โครงการบัณฑิตอาสา ม.อ. ซึ่งรวมมือกันระหวาง 4 วิทยาเขต/เขตการศึกษา และหมูบานในภาคใตกวา
100 ชุมชน ผลิตบัณฑิตอาสาไปชวยพัฒนาสังคมรวมประมาณ 150 คน ปจจุบันบัณฑิตอาสาท่ีจบไปแลวเปนแกนนํา
รุนใหมในการพัฒนาสังคมภาคใต

5. ศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผู ไดรับผลกระทบจากเหตุชายแดนใต (ศวชต.) 3 ศูนย
ครอบคลุมจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีศูนยใหญอยูท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.วิทยาเขต
ปตตานี  ตอมาท้ังสามศูนยไดรับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

6. เครือขายระหวางประเทศเพ่ือสันติภาพและการพัฒนา โดยรวมมือกับอาเจะหอินโดนีเซีย เนปาล และ
เมียนมาร มีการแลกเปลี่ยนดูงานระหวางประเทศในระดับผูบริหารมหาวิทยาลัยจนถึงระดับผูนําชาวบาน และมีนักศึกษา
จากประเทศเหลานั้นมาศึกษาตอใน ม.อ. โดยแหลงทุนตางๆ รวมประมาณ 30 คน
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หนวยวิจัย
(Research Unit; RU)

1. หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช
(Starch and Plant Fiber Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.เถวียน วิทยา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
e-mail: thawean.b@psu.ac.th
http://www.spfru.psu.ac.th/

ความเปนมา
หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืชท่ีจัดตั้ งขึ้นนี้ เปนการศึกษาและการใชประโยชนจากแปงและเสนใยจากพืช

โดยทิศทางการวิจัยท่ี 1 เปนการศึกษาเก่ียวกับแปงและการประยุกตใช โดยเนนการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาทาง
โครงสรางสมบัติทางความรอนและสมบัติทางรีโอโลยีของแปงชนิดตางๆ และการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ การดัดแปรแปงชนิดตางๆ ดวยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีเพ่ือการประยุกตใชในอุตสาหกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็งท่ีมีแปงเปนองคประกอบโดยใชสาร
ไฮโดรคอลลอยดในผลิตภัณฑ สําหรับทิศทางการวิจัยท่ี 2 เปนการศึกษาเก่ียวกับเสนใยจากพืชและการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑโดยเนนการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาการผลิต คุณสมบัติและการประยุกตใชเสนใย
จากพืชและผลผลิตจากเสนใยจากพืช (เซลลูโลสและอนุพันธุของเซลลูโลส) ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
การใชประโยชนจากของเหลือท้ิงจากกระบวนการ Pulping process ของเสนใย (ลิกนินและน้ําตาลแอลกอฮอล) และ
การใชประโยชนจากรําขาวและ/หรือเย่ือใย (dietary fiber) จากผลิตผลทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ (การผลิตกาวสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑบริโภคและ/หรือยอยสลายได) โดยโครงการ
ท่ีจัดทําขึ้นมานั้นเปนการบูรณาการงานวิจัยรวมกันหลายๆ สวน โดยจะผลักดันการใชประโยชนจากวัตถุดิบในทองถ่ิน
และเนนความเปนอัตตลักษณของภาคใต รวมถึงผลักดันใหผลงานวิจัยท่ี ไดสามารถขยายผลเชิงพาณิชยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพ่ือรวมกลุมและทําการวิจัยดานแปงและเสนใยจากพืช และการประยุกตใช อุตสาหกรรมอาหารและ

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็งการวิจัยเปนทีมและสรางเครือขายดานแปงและเสนใยจากพืชกับสถาบัน

การศึกษา หนวยงานเอกชน และชุมชน
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการใชประโยชนดานแปงและเสนใยจากพืชในทองถ่ิน และสามารถพัฒนาสูการใช

ประโยชนระดับอุตสาหกรรม

เปาหมายของหนวยวิจัย
สรางความเขมแข็งและความเปนเลิศทางการวิจัยดานแปงและเสนใยจากพืชจากวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ินภาคใต

และเพ่ิมศักยภาพการใชประโยชนในระดับอุตสาหกรรม
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2. หนวยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ
(Guideline and Innovative Caring for Trauma patients Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร. ประณีต สงวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: praneed.s@psu.ac.th
http://www.nur.psu.ac.th/researchunit/

วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนาองคความรูและผลงานวิจัยเชิงวิชาการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติและการดูแลผูปวย ซึ่งจะ

กอใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติพยาบาลท่ีเปนเลิศ
2. แลกเปลี่ยนขอมูลและความรวมมือในการนําผลงานวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล

ของหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ
3. ฝกอบรมเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพ่ือการดูแลผูปวยท่ีมีคุณภาพ
4. พัฒนานักวิจัยใหมทางดานการพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุโดยผานกระบวนการ

บัณฑิตศึกษา
5. มีชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา แนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพ่ือการดูแลผูปวย
6. มีฐานขอมูลและเครือขายการวิจัยในการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมและการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ

ทิศทางการวิจัย
หนวยวิจัยนี้จะรวบรวมองคความรูและจัดการความรูท่ีผานมาและท่ีไดใหม เพ่ือสรุปประเด็นสําคัญและเผยแพร

ตอสาธารณะ และถายทอดนวัตกรรมท่ีไดสูคลินิกและชุมชน รวมท้ังผลิตสื่อหรือคูมือท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใช เชน
การรวบรวมเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือในการนําไปใช การเรียบเรียงเอกสารและประสบการณท่ีไดทํางานผานมา
มีแนวปฏิบัติและนวัตกรรมในการดูแลผูปวยเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะจากการใชหลักฐานเชิงประจักษ  เชน ชุดโปรแกรม/
สื่อ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูบาดเจ็บ ผูดูแลและชุมชน พัฒนานวัตกรรม เชน หุนสาธิตการดูดเสมหะ เบาะรองนั่ง
ปองกันแผลกดทับท่ีผลิตจากวัสดุยางพารา นวัตกรรมดานการดูแลและปองกันภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได เชน เครื่อง
ชวยบีบนวดกดจุดท่ีฝาเทาแทนการนวดดวยมือเพ่ือปองกันการเกิดภาวะอุดตันหลอดเลือดดํา นอกจากนี้มีการตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ, บัณฑิตศึกษา และงานวิชาการตางๆ อยางตอเนื่อง
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3. หนวยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร
(Agricultural Processing Technology Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.ชัชวาล  โชติมากร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail: chatchawan.c@psu.ac.th
http://apptru.com/

วัตถุประสงค
1. พัฒนาศักยภาพในการวิจัยของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

การอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
2. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือและแลกเปลี่ยนองคความรู ของนักวิจัยดานเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
3. ผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ
5. สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของนักวิจัยในกลุมวิจัย
6. ถายทอดองคความรู ท่ีไดจากการวิจัยสูภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศ

ทิศทางการวิจัย
ทิศทางของหนวยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรแบงออกเปน 3 ทิศทางหลัก ดังนี้
1. เคมีอาหาร - การศึกษาโครงสรางและองคประกอบเคมีของอาหารและผลผลิตทางการเกษตรท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของอาหาร
2. จุลชีววิทยาทางอาหาร-การศึกษาจุลินทรียท่ีเก่ียวของในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. ผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคาจากอุตสาหกรรมเกษตร-ศึกษาการใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาของเศษเหลือและของเสีย

จากกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต รวมท้ังการสกัดสารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการจากวัตถุดิบธรรมชาติ
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4. หนวยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตรไฟฟา
(Biotechnology of electromechanics)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ศักยชิน  บุญถวิล  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
e-mail: sakshin@phuket.psu.ac.th
http://www.btem.phuket.psu.ac.th/

หนวยวิจัยฯ จะดําเนินการวิจัยดานกลศาสตรไฟฟาสําหรับอนุภาคชีวภาพเพ่ืองานดานชีวเทคโนโลยี ไดแก (1)
งานวิจัยคํานวณเชิงทฤษฎี (theoretical models and simulations) เพ่ือพัฒนาแบบจําลองแรงทางไฟฟาของอนุภาค
ชีวภาพ และจําลองรูปแบบสนามไฟฟา (electric field distributions) สําหรับออกแบบขั้วไฟฟาขนาดไมครอน
(2) งานทดลองเก็บขอมูล (experimentation) เพ่ือหาเง่ือนไขท่ีแจงชัดสําหรับเหนี่ยวนําอนุภาคชีวภาพใหเกิดไดอิเล็ก
โทรฟอเรซิสและไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทาง โดยอาศัยขั้วไฟฟาท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้น เพราะตองการ
ตอยอดเพ่ือยกระดับองคความรูไปสูงานวิจัยระดับมหภาคสําหรับงานดานชีวเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และเกษตร อาทิ
งานคัดแยกอนุภาคชีวภาพปนเปอนสารพิษและโลหะหนัก การวินิจฉัยความผิดปกติของเซลลในทางโลหิตวิทยา
การขยายรูเมมเบรนดวยสนามไฟฟา งานคัดกรองคุณภาพเซลล ไขปลา ไขกุง ฯลฯ และ (3) งานพัฒนาชุดอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับขั้วไฟฟาแบบสองและสี่ เฟสตั้งฉาก และงานพัฒนาขั้วไฟฟาขนาดไมครอนท่ีมีระบบไหลเวียน
ของไหล (micro-fluidic system) ในประเด็นท่ี (2) สามารถพัฒนาใหเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม กอปรกับในขณะนี้ผูวิจัยไดรับการสนับสนุนในเรื่องสถานท่ีหองวิจัยจากทางคณะฯ ซึ่งในขณะนี้ไดจัดเปน
หองวิจัยชีวฟสิกส (Biophysics laboratory) โดยมีครุภัณฑและเครื่องมือวิจัยบางสวนท่ียืมจากสถานวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเมมเบรน ทําใหการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสามารถดําเนินงานไดตามศักยภาพท่ีมีอยู

วัตถุประสงค
1. เพ่ือดําเนินการวิจัยกลศาสตรไฟฟาของอนุภาคชีวภาพเพ่ือเทคโนโลยีใหม
2. ประยุกตและตอยอดงานวิจัยฯ เพ่ืองานวิจัยดานสิ่งแวดลอมและเกษตร
3. สงเสริมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนผูชวยวิจัย

เปาหมายของหนวยวิจัย
1. มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทเขารวมโครงการ
2. มีผลงานตีพิมพงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
3. มีโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนภายใตหัวขอวิจัยท่ีเชื่อมโยงองคความรูกับเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
4. มีจํานวนนักวิจัยใหมท่ีมาจากตางมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ
5. มีเวบไซตของหนวยวิจัยเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธองคความรูสูชุมชน
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5. หนวยวิจัยชีววิทยาของเน้ืองอกและมะเร็ง
(Tumor Biology Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.นพ.สุรศักด์ิ  สังขทัต ณ อยุธยา   คณะแพทยศาสตร
e-mail: surasak.sa@psu.ac.th

วัตถุประสงค
หนวยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอก (PSU-TBU) มีวัตถุประสงคในการรวมตัวเพ่ือเนนทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตร

พ้ืนฐานซึ่งสัมพันธกับชีววิทยาของการเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุล เพ่ือประยุกตความรูไปสูการวินิจฉัย การสรางตนแบบ
ของการปองกันและการรักษามะเร็ง (translational research) โดยใชขอมูลทางชีววิทยาเปนฐาน นอกจากงานวิจัย
หนวยวิจัยจะมุงท่ีจะวางรากฐานของการทําวิจัยทางชีวโมเลกุลของมะเร็ง

กรอบประเด็นวิจัยหลัก
1. มะเร็งลําไสใหญ เนนศึกษาปจจัยทางชีววิทยาซึ่งมีผลกับการพยากรณโรค การวินิจฉัยโดยใชเครื่องมือทาง

อณูชีววิทยา และการตรวจจับเซลลมะเร็งท่ีกระจายในกระแสเลือด (circulating tumor cell)  หัวหนากลุมศึกษาคือ
พญ.สมรมาศ กันเงิน และ ผศ.พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ

2. มะเร็งเตานม เนนศึกษาบทบาทของยีน WT-1 ในกระบวนการกอมะเร็งเตานม  หัวหนากลุมศึกษาคือ
ผศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ

3. กอนมะเร็งในเด็ก โดยเฉพาะอยางย่ิงมะเร็งไตชนิด nephroblastoma เนนศึกษาบทบาทของยีน WT-1
และ CTNNB1 ในการเกิดมะเร็ง   หัวหนากลุมศึกษาคือ รศ.นพ.สุรศักด์ิ  สังขทัต ณ อยุธยา
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6. หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม
(Environmental Biotechnology Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.สุวิทย  สุวรรณโณ  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
e-mail: suvit.su@psu.ac.th
http://www3.envi.psu.ac.th/ebtech/

งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ
1. การใชประโยชนจากวัสดุเหลือท้ิงทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามันเพ่ือการผลิตชีวมวลและสาร

Schizophyllan โดยเชื้อเห็ดแครง (Schizophyllum commune)
1.1 เพ่ือคัดแยกเห็ดแครงพันธุพ้ืนเมืองของภาคใตจากแหลงธรรมชาติ ในจังหวัดพัทลุง สงขลา และยะลา
1.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมตอการผลิตชีวมวล และสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงท่ีเพาะเลี้ยงบน

วัสดุเหลือท้ิงทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
1.3 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมตอการสกัดสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงท่ีเพาะเลี้ยงบนวัสดุเหลือ

ท้ิงทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
2. การใชประโยชนของวัสดุเหลือท้ิงลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษแทนขี้เลื่อยในการเพาะเห็ดตระกูล

นางรมท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาความเปนไปไดในการใชวัสดุเหลือท้ิงลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษเปนวัสดุเพาะเห็ดตระกูล

นางรมแทนขี้เลื่อย
2. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพาะเห็ดตระกูลนางรมบนวัสดุเพาะจากภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อย
3. ศึกษาปริมาณโปรตีน ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระและปริมาณโลหะหนักท่ีปนเปอนอยูในดอกเห็ดตระกูล

นางรมท่ีเพาะเลี้ยงบนวัสดุเพาะภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อย
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7. หนวยวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
(Productivity and Quality Improvement)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.วนิดา  รัตนมณี  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: wanida.r@psu.ac.th
http://www.ie.psu.ac.th/ieresearch/

วัตถุประสงค
1. สรางงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมผลผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมท้ังเกษตรกรในชุมชนตางๆ
2. สรางงานวิจัยท่ีเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

องคกรหรือหนวยงานตางๆ รวมท้ังเกษตรกรในชุมชนตางๆ
3. สรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการเพ่ิมผลผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมท้ังเกษตรกรในชุมชนตางๆ ถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ

ทิศทางการวิจัย
ทิศทางการวิจัยสําหรับหนวยวิจัยการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เนนการนําผลงานวิจัยท่ีไดจากการดําเนินงาน

ไปใชงานไดจริงในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมท้ังเกษตรกรในชุมชนตางๆ
ดังนั้นทิศทางการดําเนินงานวิจัยสรุปไดดังตารางทิศทางการวิจัย หนวยวิจัยการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
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8. หนวยวิจัยรังสีประยุกต
(Applied Radiation Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.ธิดารัตน วิชัยดิษฐ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
e-mail: tidarut-v@bunga.pn.psu.ac.th
http://www.sat.psu.ac.th/apprru/

ความเปนมา
หนวยวิจัยรังสีประยุกตไดพัฒนามาจากหองปฏิบัติการนิวเคลียรฟสิกส ซึ่งประกอบดวย เครื่องวัด รังสีแกมมา

รังสีแอลฟา เครื่องวัดรังสีเทอรโมลูมิเนสเซนต หัววัดรังสีแบบฟลมกัดรอย ฯลฯ และมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ในทฤษฎีนิวเคลียรฟสิกสและมีทักษะการใชเครื่องมือ มีความพรอมท่ีจะนําหลักการของทฤษฎีนี้มาประยุกตใชในทาง
อุตสาหกรรม การแพทย สิ่งแวดลอม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการพ่ึงตนเองและเพ่ิมศักยภาพใหนักวิจัยในการ
ผลิตผลงานท้ังดานการผลิตบุคลากรทางรังสีประยุกตและผลงานตีพิมพหรือการจดสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญา

วัตถุประสงค
1. สรางองคความรูเพ่ือการพัฒนาชาติดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานรังสีประยุกต
2. สรางนักวิจัย นักวิชาการท่ีใชเทคนิคการวิจัยดานรังสีประยุกต
3. พัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตรทางรังสีประยุกตเพ่ือการพ่ึงตนเอง
4. จัดทําฐานขอมูลรังสีภูมิหลังในสิ่งแวดลอม และแหลงอาหาร ท่ีอยูอาศัย ตลอดจนการรับรังสีจากธรรมชาติ

มาสูคน
5. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรวมมือทางดานวิชาการกับตางประเทศ

เปาหมายของหนวยวิจัย
เปาหมายหลักของหนวยวิจัยรังสีประยุกตเพ่ือท่ีจะดําเนินการวิจัยคนหาองคความรูใหมโดยการใชประโยชนใน

เทคโนโลยีทางรังสีประยุกตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัยเพ่ือนําไปใชในทางการแพทย อุตสาหกรรม และการ
เกษตรเพ่ือเปนการสรางมูลคาใหกับสินคา ตลอดจนเปนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงตนเอง
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9. หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
(Environmental Economics Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.เสาวลักษณ  รุงตะวันเรืองศรี  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
e-mail: saowalak.ro@psu.ac.th
http://www3.envi.psu.ac.th/eeru/

วัตถุประสงค
1. เพ่ือดําเนินการวิจัยดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากร และการประยุกตใชเชิงนโยบายเพ่ือแก

ปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของชุมชน
2. เพ่ือเปนศูนยกลางในการบมเพาะบัณฑิตศึกษา และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานและชุมชนใน

ดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมในภาคใต
3. เพ่ือใชกระบวนการจากการวิจัยและผลการวิจัยเปนเครื่องมือสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพใหกับ

ชุมชนในภาคใต

ทิศทางการวิจัย
การวิจัยของหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมจะเปนการวิจัยในลักษณะของการประเมินมูลคาของทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเทคนิควิธีการประเมิน มาตรการและนโยบายทางดานเศรษฐศาสตร และการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางสังคม  การวิจัยทางดานมาตรการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการปญหามลพิษตางๆ
การวิจัยทางดานการวิเคราะหนโยบายทางเลือกตอการจัดการปญหามลพิษหรือการใชประโยชนทรัพยากรในกรณีตางๆ
และใชเศรษฐศาสตรสิ่ งแวดลอมเปนเครื่องมือสําหรับสรางกระบวนการเรียนรูดานการทําวิจัยทางเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอมใหกับบุคคลหรือกลุมคนท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรในทองถ่ินของตน ซึ่งจะเปนลักษณะของการ
กระจายความรูและเสริมสรางพลังความเขมแข็งใหกับสังคมไปในขณะเดียวกับการดําเนินการวิจัยดวย นอกจากนี้
หนวยวิจัยฯ จะมุงเนนความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในลักษณะบูรณาการเพ่ือขยายงานใหครอบคลุมประเด็นปญหา
วิจัยใหมากขึ้น  สรางฐานขอมูลและองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินสําหรับเปนการรองรับการตัดสินใจ
ในการดําเนินนโยบายของภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือสามารถจัดการกับทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
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10. หนวยวิจัยการพัฒนาการทองเท่ียวชายแดนใต
(Tourism Development for Southern Thailand’s Border Areas)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ. ร.ท.หญิง ดร.เกิดศิริ  เจริญวิศาล   คณะวิทยาการจัดการ
e-mail: kaedsiri.j@psu.ac.th
http://ru-trs.mgt.psu.ac.th/

หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยนับวาเปนหัวใจของการสรางงานสรางเงินใหกับภูมิภาคอยางแทจริง

ประเทศไทยมีทุนทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งในการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการทองเท่ียวหลายประการ
เชน เอกลักษณความเปนไทย วัฒนธรรมท่ีเอ้ืออารี มีอัธยาศัยไมตรีท่ีเปนจุดเดน มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและ
หลากหลาย มีโบราณสถานท่ีเกาแกและมีเอกลักษณ ซึ่งถือวาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจบริการ รวมท้ังมีโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสง การติดตอสื่อสารอยูในระดับดี จึงเปนปจจัยสงใหกิจกรรม
การทองเท่ียวพัฒนาไปอยางกวางขวาง มีนักทองเท่ียวภายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนมากบริเวณชายแดน
ใตกับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งประกอบดวย พมา และมาเลเซีย ก็ถือเปนจุดทองเท่ียวท่ีสําคัญและมีเม็ดเงินหมุนเวียน
แตละปเปนจํานวนมหาศาล แตกลับพบวาการทองเท่ียวชายแดนนับวันย่ิงซบเซาลงเนื่องจากปญหาตางๆ ท่ีเขามา
สงผลกระทบตอการทองเท่ียว  ปญหาหลักๆ ท่ีพบ ไดแก ปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูทางดานการ
บริการและการทองเท่ียว ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ ปญหาความไมสงบภายในประเทศ ปญหาอาชญากรรม
ปญหาบอน การพนัน ปญหาการหลบหนีเขาเมือง และปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จากความสําคัญ
และปญหาท่ีเกิดขึ้นบริเวณชายแดน  นักวิจัยผูมีความสนใจจึงรวมตัวกันเพ่ือทําวิจัยและเผยแพรงานวิจัยซึ่งสามารถใช
เปนแนวทางในการบูรณาการการทองเท่ียวชายแดนใหเปนจุดแข็งสําหรับภูมิภาคนั้นๆ อยางแทจริง

วัตถุประสงค
1. การมุงเนนการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการและสรางสรรคงานวิจัยแบบตอยอด โดยเนนใหเกิดองคความรู

ใหมเพ่ือการพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวในชายแดนใต
2.  ผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาผูมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวอยางมี

คุณภาพ
3. จัดอบรม สัมมนา เก่ียวกับการทองเท่ียวชายแดนตามภูมิภาคตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู และระดมสมอง

จากผูมีสวนเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ เอกชน ปราชญชุมชน และนักวิชาการตางๆ
สรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยของหนวยวิจัยฯ กับนักวิจัยท่ีมีประสบการณและความชํานาญสูง

ท้ังจากหนวยงานในสถาบันวิจัยภายในประเทศและจากตางประเทศ รวมไปถึงการสรางเครือขายเชื่อมโยงในการให
บริการขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียว
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11. หนวยวิจัยเซลลตนกําเนิดและทันตเวชศาสตรฟนฟู
(Stemcell and Regenerative Dental Medicine)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย  กมลมาตยากุล  คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: suttatip.k@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/stemcell/

วัตถุประสงค
1. พัฒนาเทคโนโลยีการแยก เลี้ยง และพัฒนาไปเปนเซลลชนิดอ่ืน ของเซลลตนกําเนิดท่ีไดจากเนื้อเย่ือ

บริเวณขากรรไกรและใบหนา แลวนํากลับเขามาซอมแซมสรางสวนท่ีเสียหายหรือเสื่อมสภาพไปของเนื้อเย่ือหรือ
อวัยวะบริเวณขากรรไกรและใบหนา

2. พัฒนาโครงรางทางชีวภาพและสารชีวภาพท่ีเหมาะสมกับเซลลตนกําเนิดท่ีจะใชรักษาผูปวยทางทันตกรรม
3. พัฒนาความเขมแข็งใหกับนักวิจัยดาน Regenerative Dental Medicine
4. สรางความเขมแข็งใหกับบัณฑิตศึกษา

เปาหมายของหนวยวิจัย
1. มีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ/สิทธิบัตรดานโครงรางทางชีวภาพและเซลลตนกําเนิด
2. นําเทคโนโลยีเซลลตนกําเนิดผสานกับโครงรางทางชีวภาพและสารชีวภาพไปใชในการรักษาผูปวย
3. มีเครือขายวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ
4. ผลิตบัณฑิตวิจัยดานเซลลตนกําเนิดและเวชศาสตรซอมสรางสูสภาวะเดิม
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12. หนวยวิจัยทันตวัสดุ
(Dental Materials Research Unit; DMRU)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย สมิตไมตรี  คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: juthatip.a@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/unit/jdmu/

วัตถุประสงค
1. ศึกษาวิจัยคุณสมบัติดานตางๆ ของทันตวัสดุ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการรักษาผูปวยทางดานทันตกรรม

บูรณะใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการทดสอบทันตวัสดุประเภทตางๆ
2. พัฒนาทันตวัสดุเพ่ือทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงการพัฒนาวัสดุเพ่ือทดแทนเนื้อเย่ือและกระดูก
3. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยดานทันตวัสดุ ใหเกิดเปนกลุมวิจัยท่ีเขมแข็ง
4. สรางความเขมแข็งใหกับบัณฑิตศึกษา

ทิศทางการวิจัย
วิสัยทัศน
หนวยวิจัยทันตวัสดุเปนหนวยงานวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับระดับประเทศในงานวิจัยดานทันตวัสดุ โดยงานวิจัยจะเนน

ไปท่ี
1. วิจัยศึกษาคุณสมบัติทันตวัสดุประเภทตางๆ  เพ่ือการใชงานท่ีเหมาะสม เชน

- เดือยฟนคอมโพสิตเสริมเสนใย
- เรซินคอมโพสิตสําหรับงานบูรณะ
- เซรามิกทางดานทันตกรรม

2. การพัฒนาทันตวัสดุและเครื่องมือ ท่ีเหมาะสมกับการใชงานในประเทศ เชน
- วัสดุทดแทนเนื้อเย่ือและกระดูกจากวัสดุธรรมชาติ
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13. หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตท่ีผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
(The Research Unit in Enhancing Harmony in Life of Southern Thai People)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย  คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: quantar.b@psu.ac.th
http://web.nur.psu.ac.th/Ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=1

วัตถุประสงค
1. สรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและประโยชนตอการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวม เพ่ือสรางใหประชาชน

มีสุขภาพดี สังคมดี และมีชีวิตท่ีมีความสมดุลบนความพอเพียงท่ีสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
2. สรางบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยใหมท่ีเขาใจแนวคิดดานการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวมเพ่ือการสงเสริม

การมีชีวิตท่ีมีความสมดุลบนความพอเพียงทางสุขภาพ
3. สรางเครือขายวิจัยและความรวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวมเพ่ือการสงเสริม

การมีชีวิตท่ีมีความสมดุลบนความพอเพียงทางสุขภาพ
4. พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับสมาชิกหนวยวิจัย
5. พัฒนาเครือขายชุมชนในการสงเสริมการมีสุขภาพดี สังคมดี และมีชีวิตท่ีมีความสมดุลบนความพอเพียง

ทางสุขภาพ

ทิศทางการวิจัย
1. พัฒนาทฤษฎีการสรางความสมดุลในชีวิตของคนไทย
2. สรางและ/หรือพัฒนาเครื่องมือวัดความสมดุลในชีวิตท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
3. พัฒนาคู มือและแนวทางการใหการดูแล เพ่ือการสรางความสมดุลในชีวิตท่ีสอดคลองกับสังคมและ

วัฒนธรรมไทย เชน การรื้อฟนและการ สนับสนุนวิถีชีวิตแบบไทย เชน ความกตัญู กตเวที ความมีเมตตากรุณา
และการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งอาจจะอยูบนพ้ืนฐานคําสอนของศาสนา ซึ่งนําไปสูการมีชีวิตท่ีเปนสุขและมีดุลภาพ
แหงชีวิตของคนไทย และการมีสังคมแหงการเอ้ือเฟอ
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14. หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ
(The Research Unit in Psychological Crisis and Healing)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ  คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: vineekarn.k@psu.ac.th
http://web.nur.psu.ac.th/Psychological/

วัตถุประสงค
1. พัฒนารูปแบบการดูแลผูรับบริการในภาวะวิกฤต และการเยียวยาทางจิตใจ
2. สนับสนุนและสงเสริมใหบัณฑิต และนักวิจัยใหมเขาใจและเห็นความสําคัญของแนวคิดภาวะวิกฤต และ

การเยียวยาทางจิตใจ
3. สรางเครือขายวิจัย และความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวคิด

ของภาวะวิกฤต และการเยียวยาทางจิตใจ
4. พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งในการทําวิจัย และสนับสนุนสูความเปนผูเชี่ยวชาญใหกับบุคลากรหนวย

วิจัย

เปาหมายของหนวยวิจัย
1. สนับสนุนการทําวิจัยแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คนในระยะเวลา 3 ป
2. บุคลากรในหนวยวิจัยมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติรวมกัน 12 เรื่อง ในระยะเวลา 3 ป
3. มีทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 ทุนตอป
4. มีนักวิจัยใหมอยางนอย 1 คนตอป และเกิดความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ

อยางนอย 1 หนวยงานตอป
5. มีเครือขายวิจัยท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางนอย 1 หนวยงาน

ตอป
6. มีนวัตกรรมใหมอยางนอย 1 นวัตกรรม
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15. หนวยวิจัยคลีนิกและเภสัชวิทยา
(Clinical and Pharmacological Research Unit) 

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร  คณะเภสัชศาสตร
e-mail: chaveewan.r@psu.ac.th
http://cru.pharmacy.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
เปนหนวยวิจัยท่ีมีพันธกิจหลักคือ ดําเนินการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยา (การศึกษาในสัตวทดลอง) และขั้นคลินิก

(การศึกษาในผูปวยและ/หรืออาสาสมัครสุขภาพดี) สําหรับการศึกษาวิจัยขั้นกอนคลินิก เนนการศึกษาเพ่ือทดสอบ
ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของยา สารเคมีใหม หรือสารออกฤทธ์ิทางยาท่ีไดจากการสกัดจากสมุนไพร หรือสารสังเคราะห
และการศึกษาดานพิษวิทยาในสัตวทดลอง เชน การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันและพิษก่ึงเรื้อรัง   สวนการวิจัยขั้น
คลินิก ไดแก การศึกษาชีวสมมูลยา (Bioequivalence Studies) (ครอบคลุมขั้นตอนการศึกษาทางคลินิก ตั้งแตการ
พัฒนาโครงรางการวิจัย การดําเนินการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย และการดําเนินการในอาสาสมัครท้ังหมด
ตามขอกําหนดท่ีระบุในโครงรางวิจัยท่ีผานการรับรองจริยธรรมการวิจัย ตลอดถึงการวิเคราะหขอมูล ยกเวนการ
ตรวจวิเคราะหระดับยาในตัวอยางพลาสมา ซึ่งจะดําเนินการสงตรวจท่ีหนวยงานภายนอกท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการท่ีดี (Good Laboratory Practice, GLP) ตามขอกําหนดของการศึกษาชีว สมมูลยา)  การศึกษา
ทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาหรือรูปแบบการรักษา, การวิจัย
เพ่ือประเมินผลลัพธ (Outcomes Research) จากการใหความรูหรือการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ในรานยา
หรือชุมชน, การวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือหรือแนวทางในการสงเสริมสุขภาพหรือจัดการโรค, การใหความรวมมือกับ
โครงการวิจัยตางๆ และจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถในการทําวิจัยแกสมาชิกและผูสนใจ

ทิศทางการวิจัย
หนวยวิจัยไดกําหนดทิศทางการวิจัยท่ีมุงเนนการศึกษาวิจัยกอนคลินิก และการศึกษาวิจัยทางคลินิกท่ีใหผล

กระทบสําคัญทางดานสุขภาพของประชาชน เชน การประเมินฤทธ์ิของสารสกัดสมุนไพรตางๆ เพ่ือการพัฒนาเปนยา
การพัฒนาคุณภาพผูใหบริการในรานยา การประเมินผลลัพธการบริบาลทางเภสัชกรรม และการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
เภสัชผลิตภัณฑ (การศึกษาประเมินชีวสมมูลผลิตภัณฑยาสามัญ หรือการศึกษาทางคลินิกเพ่ือประเมินผลิตภัณฑยา
หรือยาใหม เปนตน)  และใหความรวมมือกับหนวยวิจัยอ่ืนๆ
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16. หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ระยะท่ี 2
(Bioplastic Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.วราภรณ  ตันรัตนกุล  คณะวิทยาศาสตร
e-mail: varaporn.t@psu.ac.th
http://cru.pharmacy.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
1. พัฒนานักวิจัยดานพอลิเมอรชีวภาพ
2. สรางบัณฑิตศึกษาดานพอลิเมอรชีวภาพ
3. พัฒนาพอลิเมอรชีวภาพใหกับอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ
4. เพ่ิมศักยภาพการทํางานเปนทีม

เปาหมายของหนวยวิจัย
เปนหนวยวิจัยท่ีทํางานวิจัยท่ีทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของประเทศและของโลกสรางทีมวิจัยเพ่ือ

ตอยอดเปนสถานวิจัยในอนาคต
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17. หนวยวิจัยการจัดการการบริการ
(Hospitality Management Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ  คณะการบริการและการทองเท่ียว
e-mail: promsivapallop@gmail.com

หลักการและเหตุผล
คณะการบริการและการทองเท่ียวมีบุคลากรท่ีมีความพรอม ดานการวิจัยในการจัดการการบริการ จึงรวมกลุม

เพ่ือกอตั้งหนวยวิจัยการจัดการการบริการ โดยมุงสรางองคความรูใหมดานการบริหารจัดการธุรกิจบริการและถายทอด
ความรูไปสูชุมชน และผูประกอบการในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการในพ้ืนท่ีกลุมสามจังหวัด
อันดามัน (ภูเก็ต พังงา และกระบี่) ไปสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน อีกท้ังยังเปนการเสริมศักยภาพของบุคลากรและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเขมแข็งทางดานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการเพ่ือสนองตอเปาประสงคของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีมุงจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและเนนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี

วัตถุประสงค
1. เพ่ือสรางองคความรู ใหมดานการจัดการการบริการเพ่ือใชเปนฐานในการเรียนการสอนและพัฒนา

อุตสาหกรรมบริการในพ้ืนท่ี
2. เพ่ือเสริมศักยภาพของบุคลากร
3. เพ่ือเพ่ิมการตีพิมพงานวิจัยดานการจัดการบริการระดับชาติและนานาชาติ
4. เพ่ือสรางเครือขายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ทิศทางการวิจัย
เปนงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีผสมผสานองคความรูดานอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  และองคความรู

ดานการบริหารธุรกิจ เพ่ือสรางฐานความรูในการสรางความเปนเลิศทางการบริการในพ้ืนท่ีกลุมสามจังหวัดอันดามัน
(ภูเก็ต พังงา และกระบี่) และจะเนน ดังนี้

- ดานการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
- ดานนักทองเท่ียว
- ดานอุตสาหกรรมบริการในพ้ืนท่ีกลุมสามจังหวัดอันดามัน
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18. หนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย
(Biological Materials for Medicine Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.จิรัฐ มีเสน  คณะแพทยศาสตร
e-mail: jirutmeesane999@yahoo.co.uk

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันวัสดุทางการแพทย และอุปกรณการแพทย มีราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศโดย เฉพาะวัสดุ

หรืออุปกรณท่ีตองใสเขาไปในรางกาย ดังนั้นหากสามารถทําการวิจัย พัฒนา วัสดุทางการแพทย หรืออวัยวะทดแทน
ท่ีสามารถใสเขาไปในรางกาย สามารถทําหนาท่ีไดเหมือนเดิมในสวนท่ีสูญเสียไปหรือเสื่อมสภาพโดยไมมีผลตอระบบ
ภูมิคุมกัน โดยการใชวัสดุท่ีไดมาจากทรัพยากรภายในประเทศจะเปนประโยชนอยางย่ิงของงานวิจัยและเปนการลดการ
นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งในบางครั้งวัสดุและอุปกรณท่ีนําเขามานั้นอาจจะไมเหมาะสมกับคนไทยโดยตรง หรือมีความ
ยุงยากในการใชงานมากเกินไป จึงควรมีการวิจัยสรางองคความรู ถายทอดความรู และนําองคความรูไปสรางสรรค
ผลงานเชิงประจักษ โดยการพัฒนาวัสดุชีวภาพเพ่ือการแพทยตลอดจนการประดิษฐ พัฒนาอุปกรณทางการแพทย
จากวัสดุชีวภาพเพ่ือใหมีความเหมาะสม งายและสะดวกสําหรับผูใชงานและนําผลงานไปสูเชิงพานิชยตอไป

นอกจากการสรางสรรคงานวิจัยแลวการสรางเครือขายวิจัยเปนความสําคัญอันหนึ่งท่ีกลุมวิจัยมุงเนนการสราง
เครือขายวิจัยท่ีเขมแขงท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนี้เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของ
นักวิจัย อันเปนการนําไปสูการสรางสรรคผลงานวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการตอไป จากเหตุผลดังกลาวขางตนเปนท่ีมา
ของการรวมกลุมเพ่ือจัดตั้งหนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพ่ือการแพทย

วัตถุประสงค
1. ทําวิจัยเก่ียวกับวัสดุชีวภาพท่ีสามารถนํามาใชในทางการแพทย
2. สนับสนุนนักวิจัย สรางเครือขายวิจัย และนักวิจัยดานวิศวกรรมชีวการแพทยผานกระบวนการบัณฑิตศึกษา
3. สรางหรือประดิษฐอุปกรณ และนวัตกรรมทางการแพทยโดยการนําวัสดุชีวภาพมาประยุกตใชงาน
4. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานวัสดุชีวภาพสูภาคสังคม และอุตสาหกรรม
5. บริการวิชาการเรื่องวัสดุชีวภาพและการประยุกตใชงาน

ทิศทางการวิจัย

วิสัยทัศน
หนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพ่ือการแพทยเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศและเปนเครือขายวิจัยระดับนานาชาติ

และมุงสูการเปนศูนยความเปนเลิศ (CoE) ทางวัสดุชีวภาพเพ่ือการแพทยของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 10 ป โดย
มุงเนนงานวิจัยดานเทคโนโลยีวัสดุชีวภาพเพ่ือการแพทยเพ่ือ สรางองคความรู, ถายทอดองคความรู, และนําองคความรู
ไปสรางสรรคผลงานเชิงประจักษสูสังคมโดยงานวิจัยจะเนนไปท่ีวิจัยและพัฒนาวัสดุชีวภาพเพ่ือนํามาใชทางการแพทย
เชน  การนําไหมมาใชเปนวัสดุผสมรวมกับวัสดุสังเคราะหเพ่ือเปนวัสดุสําหรับวิศวกรรมเนื้อเย่ือออน  การนําพอลิ-
ไฮดรอกซิบิวทิลเรตรวมกับไฮดรอกซิอพาไทดเพ่ือขึ้นรูปเปนวัสดุโครงรางสําหรับวิศวกรรมเนื้อเย่ือแข็ง การนําแปงมัน
สําปะหลังดัดแปลงมาใชเปนสวนผสมในการเพ่ิมความหนืดสําหรับสารขยายน้ําเลือด
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19. หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล
(Marine Natural Products Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.อนุชิต  พลับรูการ  คณะเภสัชศาสตร
e-mail: anuchit.pl@psu.ac.th
http://marinenp.pharmacy.psu.ac.th/content/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคเชิงแผนงานของหนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล  ประกอบดวย
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในสาขาผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเลของคณะเภสัชศาสตร ใหสามารถ

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง
2. เพ่ือพัฒนาสถานภาพการวิจัยในดานผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเลของมหาวิทยาลัยฯ  ใหมีความเขมแข็ง

และเปนท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับสากล
3. เพ่ือสรางฐานกิจกรรมการวิจัยในสาขาผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเลภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหสามารถเปน

ศูนยกลางของการสรางเครือขาย และเปนจุดเชื่อมตอของความรวมมือระหวางนักวิจัยในสาขาท่ีเก่ียวของท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และระหวางสถาบัน

เปาหมายของหนวยวิจัย

1. ทุนสนับสนุนการวิจัย
- การเพ่ิมขึ้นของทุนสนับสนุนการวิจัยรวมทุกแหลงทุนเพ่ิมขึ้นจาก 0.26 ลานบาท/คน/ป ในป

งบประมาณ 2550   เปน 0.32 ลานบาท/คน/ป ในปท่ีสิ้นสุดโครงการ
- ประมาณการทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุกแหลงทุนท่ีหมุนเวียนในหนวยวิจัยตลอดชวงระยะเวลาดําเนิน

การ รวม 3.5 ลานบาท

2. ผลงานวิจัย
- ผลงานวิจัยท่ี ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการรวมทุกประเภท เพ่ิมจาก 1.0 ฉบับในป

งบประมาณ 2550 เปน 1.5 ฉบับ/คน/ป ในปท่ีสิ้นสุดโครงการ
- อัตราสวนของการตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติท่ีมี journal impact factor ตั้งแต 1

ขึ้นไป ซึ่งนักวิจัยของหนวยวิจัยเปนผูนิพนธหลัก (corresponding author) ตอการตีพิมพในวารสารวิชาการภายใน
ประเทศไมนอยกวา 3:1 ในปงบประมาณ 2550 เปน 5:1 หรือสูงกวาในปท่ีสิ้นสุดโครงการ

- ประมาณการผลงานตีพิมพรวมตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินงานตามโครงการ ไมนอยกวา 12 ฉบับ สําหรับ
วารสารวิชาการท่ีมี journal impact factor และไมนอยกวา 15 ฉบับเมื่อรวมวารสารวิชาการทุกประเภท

- ผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย ขึ้นกับผลการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย และ/หรือ ความ
คุมคาในการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนโดยสํานักวิจัยและพัฒนา ประมาณความเปนไปไดในชวง 3 ป คาดวา
จะมีผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ หรือสามารถนําไปสูการพัฒนาระดับสูงขึ้นอยางนอย 1 รายการ ในรูปของสารกลุมนํา (lead
compounds) และ/หรือเอนไซมท่ีสามารถนําไปสรางผลผลิตเชิงพาณิชยได
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3. บัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับเขาใหม และแจงความจํานงท่ีจะทําวิทยานิพนธในหัวขอท่ีเก่ียว

กับผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล คิดเปน 2 คน/ป สําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และ 1 คน/ป สําหรับนักศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต

4. สภานภาพของหนวยวิจัย
- พัฒนาหนวยวิจัยไปสูการจัดตั้ง/ย่ืนขอเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดตั้ง

เปนสถานวิจัย (หรือศูนยการวิจัยในระดับเดียวกัน) ท่ีเกิดจากการรวมตัวของนักวิจัยในสาขาท่ีเก่ียวของจากหนวยงาน
มากกวา 1 หนวยงาน ไดภายในระยะเวลา 3 ป

- สรางเครือขายกับศูนยผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีมีฤทธ์ิชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตในทะเลและราเอนโดไฟต ตาม
โครงการพัฒนากลุมวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาฯ
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20. หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม
(Pollutant Treatment Technology Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: juntima.c@psu.ac.th
http://www.research.eng.psu.ac.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=84

วัตถุประสงค
1. สรางงานวิจัยและเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียในสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประเทศและชุมชนภาคใต
2. สรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียในสิ่งแวดลอม  ถายทอด

ผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ

เปาหมายของหนวยวิจัย

เปาหมายดานผลงานวิจัยของหนวยวิจัย
หนวยวิจัยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือ การนําเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียท่ีหนวยวิจัยพัฒนาขึ้นไปใชใน

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในชวง 3 ปแรกนี้ หนวยวิจัยมีเปาหมายท่ีจะนําผลงานวิจัยไปใชกับ
โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายางขน โรงงานผลิตน้ํามันปาลม โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา และการผลิตแกส
ชีวภาพของฟารมหมู  ซึ่งท้ังหมดนี้จะเนนท่ีโรงงานท่ีตั้งอยูในภาคใตกอน  จากนั้นจึงขยายการนําผลงานไปใชกับ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในประเทศตอไป

เปาหมายการเติบโตของหนวยวิจัย
เมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ป หนวยวิจัยตองมีผลงานท่ีเปนเทคโนโลยีของหนวยวิจัยเองท่ีสามารถพัฒนาเปนเชิงพาณิชย

ไดอยางนอย 1 ชิ้น และจะดําเนินการจัดตั้งเปนสถานวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม ท่ีเขมแข็งและมี
ขอบเขตของการทํางานระดับประเทศและนานาชาติตอไป
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21. หนวยหนวยวิจัยปาลมนํ้ามัน ม.อ.สุราษฎรธานี
(Oil Palm Research Unit PSU Suratthani)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.โอภาส พิมพา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail: opimpa@hotmail.com
http://opru.surat.psu.ac.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

ความเปนมา
ปจจุบันวิทยาเขตสุราษฎรธานีมีบุคลากรท่ีมีพ้ืนฐานความรูทางดานเทคโนโลยีการวิจัยท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามัน

และน้ํามันปาลมจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนอาจารยประจําอยูในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการ
จัดการ และดวยความสําคัญของแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีตั้งของเขตการศึกษา จึงเปนความ
จําเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองสงเสริมใหมีการรวมกลุมการทํางานวิจัยดานเทคโนโลยีปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมรวมกัน
ของบุคลากรจากท้ังสองคณะใหอยู ในรูปหนวยวิจัย และใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในการสงเสริมใหงานวิจัยมีทิศทางท่ีชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช
ประโยชนไดอยางแทจริงท้ังการสรางองคความรูและนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการนําผลมาใช
ในการแกปญหา พัฒนาชุมชนหรือสังคม และตอบสนองวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเปน
มหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย (Research-oriented University) และเพ่ือรองรับปริมาณงานซึ่งจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต
ในการนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ จึงมีความตองการในการจัดตั้งหนวย
วิจัยปาลมน้ํามัน: ม.อ. สุราษฎรธานี (Research Unit of Oil Palm: PSU Suratthani) ท่ีมุงใหอาจารยรวมกันนําความรู
ประสบการณในการวิจัยไปประยุกตใชในการวิจัยดานปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และกลุมจังหวัดภาคใตตอนบนมีความเจริญกาวหนาและเขมแข็งย่ิงขึ้น ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯ และแผนพัฒนาฯ กลุมจังหวัด ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ ในการท่ีจะทําใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย
2. เพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามันและน้ํามัน

ปาลม
3. เพ่ือตอบสนองตอการแกปญหาของเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่

และจังหวัดใกลเคียง
4. เพ่ือพัฒนาการวิจัยของกลุมอาจารยในเขตการศึกษาฯ ใหมีทิศทางรวมกัน

เปาหมายของหนวยวิจัย
หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน: ม.อ. สุราษฎรธานี สามารถดําเนินงานวิจัยและผลงานตีพิมพท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามัน

และน้ํามันปาลมอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตปาลม
น้ํามัน วิทยาเขตหาดใหญ  อีกท้ังไดรับสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ิมเติมจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี และบริษัทเอกชนตางๆ ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี
โดยผลงานวิจัยท่ีทางหนวยวิจัยไดดําเนินการ สามารถถายทอดความรูเหลานั้นใหแกภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
ผูปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ



137วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

22. หนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว
(Green Technology Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: sumate.ch@psu.ac.th
http://www2.envi.psu.ac.th/greentech/

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีภาคใตอยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเปนจํานวน

มาก ท้ังท่ีเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีทํารายไดของภาคใต เชน ยางพารา อาหารทะเล การสกัดน้ํามันปาลม และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ อยางหลากหลาย อุตสาหกรรมเหลานี้มีการใชทรัพยากรในการผลิต
และกอใหเกิดของเสียเปนปริมาณมาก โดยปญหาเรื่องของเสียเหลานี้ไมวาจะเปนเรื่องน้ําเสีย อากาศเสีย หรือขยะ
มูลฝอย ซึ่งยังมีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมท้ังในดานมลภาวะและการใช
พ้ืนท่ี กอใหเกิดความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและสูญเสียทางเศรษฐกิจท้ังในสวนของมูลคาของของเสียท่ี ยังคง
สามารถนําไปใชประโยชนหรือแปรรูปเปนวัตถุดิบได และในสวนของคาใชจายท่ีตองใชในการจัดการกับปญหาดังกลาว
คณะผูกอตั้งหนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวไดตระหนักในความสําคัญของปญหาดังกลาว และไดมีโครงการวิจัยทั้งในสวน
ของอาจารยและบัณฑิตศึกษาท่ีเก่ียวของกับการบําบัดของเสียท้ังดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ ออกมาอยางตอเนื่อง
จํานวนหนึ่ง จึงเห็นสมควรท่ีจะจัดตั้งหนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวขึ้น เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการรวมหนวย และมองปญหา
อยางเปนระบบ รวมถึงพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีใหมีความถูกตองเหมาะสมย่ิงขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพ่ือดําเนินการวิจัย การบําบัดของเสียท้ังดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต

ดวยเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
2. เพ่ือสรางเครือขายนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ทิศทางการวิจัย
ลักษณะงานวิจัย เปนการวิจัยสาขาการจัดการสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปน

หลัก   โดยจะเนนเรื่องการบําบัดของเสียท้ังดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาด โดยมองท้ังการนํากลับมาใชใหม



138 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556

23. หนวยวิจัยวัสดุผลึก
(Crystal Materials Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา  คณะวิทยาศาสตร
e-mail: suchada.c@psu.ac.th
http://www.sc.psu.ac.th/New/th/Main/unit.asp

วัตถุประสงค
1. เพ่ือรวมนักวิจัยสาขาสารสังเคราะห สารผลิตภัณฑธรรมชาติ และดานทัศนศาสตรใหทํางานรวมกันเปนกลุม

อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนานักวิจัยใหมีความรูความสามารถ และโลกทัศนในการทําวิจัยมากขึ้น
3. เพ่ือทําวิจัยทางดานสารทัศนศาสตร   ผลิตภัณฑธรรมชาติ   สารก่ึงสังเคราะห และสารประกอบโคออรดิเนชัน
4. เพ่ือหาสารสังเคราะหท่ีมีสมบัติทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน (Non-linear Optic, NLO)
5. เพ่ือหาสารสังเคราะหท่ีมีสมบัติเปลงแสงฟลูออเรสเซน (Fluorescence)
6. เพ่ือศึกษาสารสังเคราะหสารแบบก่ึงสังเคราะห (Partial Synthesis)
7. เพ่ือใหการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยลงตีพิมพในวารสาร SCI Publications และนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท้ังในระดับ

ประเทศและตางประเทศ

เปาหมายของหนวยวิจัย
1. เพ่ือดําเนินการวิจัยดานวัสดุทัศนศาสตร   สารผลิตภัณฑธรรมชาติ   สารก่ึงสังเคราะหและสารประกอบ

โคออรดิเนชัน  ใหสามารถสรางผลงานตีพิมพในวารสาร SCI Journals ได
2. เพ่ือสรางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความรูความสามารถในระดับสากล
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดานการวิจัย
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24. หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
(Pharmaceutical and Biomedical Polymers Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ขวัญจิต  อ๊ึงโพธ์ิ  คณะเภสัชศาสตร
e-mail: kwunchit.o@psu.ac.th
http://www.pharmacy.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
1. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหกับสมาชิกหนวยวิจัย โดยการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ

รวมกับนักวิจัยทางพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทยและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับสมาชิก
หนวยวิจัย  รวมถึงการประสานงานเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของนักวิจัยโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับหนวยวิจัยท้ังในและตางประเทศ

2. สรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับนานาชาติ  โดยสนับสนุนใหสมาชิกหนวยวิจัยไดเขารวมการประชุมและ
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศนดานวิชาการและการวิจัยในระดับสากล  ตลอดจนสนับสนุน
ใหสมาชิกหนวยวิจัยมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนใหมีพ่ีเลี้ยงท่ีมีความเชี่ยวชาญ
จากท้ังในและตางประเทศใหการดูแลและสนับสนุน

3. สรางบัณฑิตศึกษา โดยสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกในกลุมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และมี
บัณฑิตศึกษาในหนวยวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีหัวขอวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
การจัดหาทรัพยากรและแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของบัณฑิตศึกษา  รวมถึงการสนับสนุนใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณการวิจัยในตางประเทศ

4. สรางเครือขายการวิจัยและความรวมมือกับตางประเทศ  โดยสนับสนุนใหเกิดการติดตอเจรจาความรวมมือ
ดานการวิจัยกับสถาบันตางๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทยท้ังในและตาง
ประเทศ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการในระดับสากล มีความรวมมือดานงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยน
นักวิจัยกับตางประเทศ ไดแก Regensburg University, University of Santiago de Compostela, Kyoto University
และ Harvard University เปนตน

5. แสวงหาแหลงทุนจากภายนอก โดยดําเนินการใหมีขอเสนอโครงการวิจัยทางดานพอลิเมอรทางเภสัชกรรม
และชีวการแพทยในการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนท้ังในและตางประเทศ  ไดแก  สํานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)  และ The European Commission เปนตน

6. สรางนักวิจัยใหม โดยเปดโอกาสใหมีการรับสมาชิกใหมในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความสนใจในการวิจัยของ
หนวยวิจัย และมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแนวทางการวิจัยของหนวยวิจัย รวมถึงนักวิจัยท้ังในและตางประเทศ
ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาสูความเขมแข็งของงานวิจัยเชิงบบูรณาการ
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25. หนวยวิจัยการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล
(Research Unit for Safety Management in Nursing)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.ปรัชญานันท  เท่ียงจรรยา   คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: pratyanan.t@psu.ac.th

หลักการและเหตุผล
ความปลอดภัยเปนสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน  นโยบาย Thailand safety goals ในสวนของงานบริการสุขภาพ

มุงเนนท่ีความปลอดภัยของผูปวย (patient safety)  และความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนาท่ัวท้ังองคการของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม
ท่ีมุงเนนทรัพยากรบุคคลท่ีใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางาน  และสอดคลองกับหลักจริยธรรมของการพยาบาล
ดังนั้ นการสรางระบบจัดการความปลอดภัยในองคการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบทของ
หนวยงาน จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ ปองกันการสูญเสียทรัพยากรมนุษยและคาใชจาย
ของประเทศชาติ

วัตถุประสงค
1. สรางองคความรู พัฒนารูปแบบ/ตัวชี้วัด เก่ียวกับการบริหารความปลอดภัยในการพยาบาล
2. พัฒนาโปรแกรม และ/หรือรูปแบบการสอนท่ีสรางเสริมสมรรถนะดานความปลอดภัยในการปฏิบัติการ

พยาบาลสําหรับนักศึกษาพยาบาล
3. พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับบุคลากรในหนวยวิจัย
4. สนับสนุนและสงเสริมใหบัณฑิตและนักวิจัยใหมเห็นความสําคัญของแนวคิดความปลอดภัยในการพยาบาล

และการจัดการ
5. สรางเครือขายวิจัยและความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศ ท้ังในและนอกองคการพยาบาล เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวคิดความปลอดภัยและการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล

ทิศทางการวิจัย
1. วิเคราะหสถานการณการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล
2. พัฒนาตัวชี้วัดความปลอดภัยในการพยาบาล
3.  พัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล
4.  สรางแบบวัดความตระหนักตอความปลอดภัย (safety awareness)
5. พัฒนาโปรแกรม และ/หรือรูปแบบการสอนท่ีสรางเสริมสมรรถนะดานความปลอดภัยในการปฏิบัติพยาบาล

สําหรับนักศึกษาพยาบาล
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