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คํานํา
ในทุกๆ ปนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดสรางผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอวงการวิชาการ อุตสาหกรรม ตลอดจน
ชุมชน เปนจํานวนมาก ผลงานวิจัยดังกลาวไดรับการเผยแพรในรูปแบบตางๆ ทําใหสังคมไดรับรูความสามารถของ
นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีผลงานวิจัยหลายเรื่ องไดรับการยอมรับในวงการวิชาการ โดยไดรับรางวัล
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หรือนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมีแนวนโยบายในการสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยทุก
ขั้นตอน การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยยกยองนักวิจัยที่สรางสรรคผลงานที่มีคุณคา
และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยดวยการที่ไดรับรางวัลตางๆ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหนักวิจัยมี กําลังใจในการ
สรางสรรคผลงานดีๆ ที่มีประโยชนตลอดไป
ในการจัดงาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 7” นี้ มีกิจกรรมการเชิดชูเกียรติคุณของนักวิจัยที่สราง
ชื่อเสียง เกียรติยศ ใหกับมหาวิทยาลัยหลายประเภท และมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ ในหัวขอ “วิ...จากใจ: จากฐานราก
งานวิจัย สูการใชประโยชน” ซึ่งมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมารวมเสวนาเพื่อใหเห็นตัวอยางการทํางานวิจัย
ตั้ งแต พื้ นฐานจนนําไปสู การใช ประโยชน ที่ ประสพผลสําเร็จ การจั ดงานเชิ ดชู เกี ยรติ นั กวิ จั ยนี้ มหาวิ ทยาลั ยมี ความ
คาดหวั งประการหนึ่ งคื อ เป นการสร างแรงบันดาลใจให นั กวิ จั ยได สร างสรรคผลงานวิจั ยที่ มี คุณภาพ มีแนวคิ ดการ
วิจัยที่ กว าง อั นจะนําไปสู การสรางงานที่ ไดรับการยอมรับมากขึ้น นอกจากจะไดรวมรับเกียรติ เชิดชูเกี ยรติ ในงาน
วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ในทุกๆ ปแลว ที่สําคัญยิ่งก็เพื่อจะไดสานปณิธานรวมกันตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
ที่วา “ประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนกิจที่หนึ่ง”
สุดทายนี้ ก็ขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานอีกครั้งหนึ่งที่ไดสรางผลงานดีๆ ที่เปนประโยชนกับทั้งมหาวิทยาลัย
และประเทศชาติ ขออวยพรใหทุกทานประสบความสุขความเจริญในทุกๆ ดาน ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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“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.
9.00 - 9.05 น.

ลงทะเบียน / ชมวีดิทัศนผลงานวิจัย ม.อ.
กลาวรายงาน โดย
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม นิยมวาส
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
9.00 - 9.10 น.
กลาวเปดงาน โดย
 รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
9.10 - 10.45 น. เสวนาเรื่อง "วิ...จาก...ใจ: จากฐานรากงานวิจัยสูการใชประโยชน" โดย
 ศาสตราจารย ดร.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
 ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดําเนินการเสวนาโดย
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ
ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
10.45 - 12.30 น. พิธีมอบโลรางวัลและมอบเกียรติบัตร โดย
รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามลําดับดังนี้
1. มอบโลและเกียรติบัตรใหแกนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
 รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2555
 ศาสตราจารย นพ.วีระศักดิ์ 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. มอบโลและเกียรติบัตรใหแกนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ
 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. มอบโลรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน
5. มอบโลและเงินรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร
6. มอบโลรางวัลผูประกอบการดีเดนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
7. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหกับนักวิจัยที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
8. มอบเกียรติบัตรวิทยานิพนธดีเดน
9. มอบรางวัล 2013 PSU Researcher Grand Slam
10. มอบรางวัล The BLUE Jacket
- ถายภาพหมูนักวิจัยที่ไดรับโลและเกียรติบัตร
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน


รางวัล The BLUE Jacket

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555
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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 เพื่อหาสายพันธุที่เจริญไดในน้ําทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพื่อผลิตกาซไฮโดรเจน และนําไปใชใน
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบสองขั้นตอน งานวิจัยดานการผลิตพลังงานชีวภาพครอบคลุมตั้งแตสวนปาลม โรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม และโรงงานผลิตไบโอดีเซล ในอนาคตจะทําการศึกษาการขยายขนาดการผลิตกาซไฮโดรเจนจาก
น้ําทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพื่ อใชในกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น การกําจัดสีของน้ําทิ้งสุดทายของโรงงานสกัด
น้ํามันปาลม การศึกษารูปแบบและขยายการผลิตสารออกฤทธิ์จากเชื้อ Streptomyces philanthi RM-1-138
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

2012 PSU Researcher Grand Slam

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556
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2012 PSU Researcher Grand Slam
รางวัล 2012 PSU Researcher Grand Slam เปนรางวัลที่มอบใหกับนักวิจัยที่ไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. 5 ป ติดตอกัน โดยเปนนักวิจัยที่มีผลงานในประเภท ดังตอไปนี้
1. เปนนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
2. เปนนักวิจัยตัวอยาง หรือมีผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยดีเดนของคณะ
3. เปนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
4. เปนนักวิจัยที่มีผลงานไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
5. เปนนักวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
6. เปนนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน
7. เปนนักวิจัยที่คนพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

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

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2555

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2555
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2555
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2556 ศูนยการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
Prof. Dr.David H. Staelin จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT),
USA
หนวยงาน
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ชื่อผลงาน
1. การพัฒนาอัลกอริทึม AMP (AMSU MIT Precipitation Retrieval Algorithm)
สําหรับประมาณคาหยาดน้ําฟาทั่วโลกจากขอมูลที่สังเกตจากดาวเทียม
มิลลิมิเตอรเวฟแบบพาสซีฟ
2. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณอากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสําหรับ
ประเทศไทย
3. การพัฒนาอุปกรณรับรูคลื่นความถี่มัลลิมิเตอรเวฟแบบพาสซีฟสําหรับใชบน
ดาวเทียมเพื่อตรวจวัดหยาดน้ําฟาทั่วโลก
ไดรับรางวัล
รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2555
หนวยงานที่มอบรางวัล มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
วัน/สถานที่
17 ตุลาคม 2555 ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

8

3. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
คณะแพทยศาสตร
รางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.),
23 สิงหาคม 2555 หองประชุมเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

4. นักวิจัย

1.
2.
3.
4.

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท
ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร

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
ชื่อผลงาน
นิทรรศการ “กาวผานพนภัยพิบัติอยางมั่นใจ ปลอดภัย ไปกับ PSU”
ไดรับรางวัล
รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“รางวัล Platinum Award” ประจําป 2555 งานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
ประจําป 2555 (Thailand Research Expo 2012)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานที่
28 สิงหาคม 2555 หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลดราชประสงค
กรุงเทพฯ
5. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. ดร.จงดี ธรรมเขต
3. ดร.โอภาส บุญเกิด
4. Professor Dr.Seamus Higson
5. Dr.Frank Davis
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน
ชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดราคาประหยัด
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2555
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช รางวัลระดับดีเดน
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2555 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

6. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. ดร.จงดี ธรรมเขต
3. ดร.โอภาส บุญเกิด
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน
ชุดตรวจวัดฟอรมาดีไฮดราคาประหยัด
ไดรับรางวัล
เหรียญทอง (Gold Prize)
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี
(Korea Invention Promotion Association; KIPA) ประเทศเกาหลี

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556

9

7. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหมโครงการมนุษยและชีวมณฑลของยูเนสโก
(Man and Biosphere Programme : MAB) ประจําป 2555
(2012 MAB Young Scientists Awards)
หนวยงานที่มอบรางวัล The International Co-ordinating Council of the Man and Biosphere (MAB)
Programme, UNESCO

8. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล

นายไมตรี นวลพลับ
คณะวิทยาศาสตร
พนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน
รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจําป 2555
คณะกรรมการแหงชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงสัตวและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานที่
29 กรกฎาคม 2555 หองคอนเวนชั่น ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ

9. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่
10. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คณะแพทยศาสตร
มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง (A-Knife)
รางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประเภท INNO TREE
True Innovation Award 2012

11. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.ปน จันจุฬา
1. รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
2. นายอภิชาติ หลอเพชร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
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ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
คณะแพทยศาสตร
อุปกรณฝาตัดพังผืดรัดเสนประสาทขอมือ (PSU-CTR)
Medical Invention Order of Merit
KOREA Inventor News
15 ธันวาคม 2555 ประเทศเกาหลี
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ไดรับรางวัล
11th AJAS-CAPI Outstanding Research Award
หนวยงานที่มอบรางวัล The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies
วัน/สถานที่
26 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
การจัดการภัยพิบัติ
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
5 พฤศจิกายน 2555 หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

13. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร
1. รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
2. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
3. ดร.วิรัช ทวีปรีดา
4. ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
หนวยงาน
คณะเภสัชศาสตร
ชื่อผลงาน
การประยุกตใชพอลิเมอรจากยางธรรมชาติในทางเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง
ไดรับรางวัล
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”
หนวยงานที่มอบรางวัล คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
วัน/สถานที่
5 พฤศจิกายน 2555 หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

14. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
1. Prof. Dr.Franz Ludwig Dickert
2. ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต
3. ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ
4. นายชลทิต สนธิเมือง
หนวยงาน
คณะเภสัชศาสตร
ชื่อผลงาน
การพัฒนาควอตซคริสตัลไมโครบาลานซ เซ็นเซอร สําหรับตรวจโปรตีนกอแพ
รับเบอรอีลองเกชั่นแฟกเตอร โดยการใชเทคนิคพิมพประทับโมเลกุล
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2555
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช รางวัลระดับดี
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2555 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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15. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
คณะรัฐศาสตร
1. การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตอการจัดการและการแกปญหาความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ในป พ.ศ. 2552
2. โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ
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
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2556 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

16. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ
Dr.Patricia Stanton
คณะวิทยาการจัดการ
Environmental disclosures on web-sites: A study of companies in the stock
exchange of Thailand
ไดรับรางวัล
รางวัลบทความวิจัยดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2555 ระดับชาติ
สาขาบริหารธุรกิจ รางวัลดี
หนวยงานที่มอบรางวัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ครบรอบ 46 ป
วัน/สถานที่
3 เมษายน 2555

17. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
1. รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
2. นางสาวอลิษา หนักแกว
3. นายศราวุธ วรรณพาด
4. นางสาวธนตพร พืชมงคล
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน
ชุดตรวจสอบสายพันธุปาลมน้ํามันอยางรวดเร็วดวยเทคนิค LAMP
ไดรับรางวัล
รางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
เพื่อการพึ่งตนเองและชุมชน : ขาว ยางพารา และปาลมน้ํามัน รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ประเภท : ปาลมน้ํามัน
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานที่
10 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
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18. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล

อ.กษิดิ์กฤษณ ดําเกลี้ยง
คณะวิทยาศาสตร
แอพพลิเคชันเครื่องดนตรีไทยสําหรับคอมพิวเตอรแท็บเล็ต-ระนาดเอก
รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแหงประเทศ ครั้งที่ 12 (2555)”
Thailand Innovation Award 2012
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ
วัน/สถานที่
5 ตุลาคม 2555 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ศ.ดร.รพีพรรณ วิฑิตสุวรรณกุล
คณะวิทยาศาสตร
สารสกัดยางพารา (Hb Extract) : ผลิตภัณฑเวชสําอางจากเซรั่มยางพารา
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
5 พฤศจิกายน 2555 หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

20. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. ดร.จงดี ธรรมเขต
3. นายศักดิ์ชัยบดี สังขแกว
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน
อุปกรณสกัดสารแบบไมโครที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ไดรับรางวัล
รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion
Association; KIPA) ประเทศเกาหลี

21. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ํามันสารตัวเติม พอลิโพรไพลีนยางธรรมชาติและระบบ
การวัลคาไนเซชันตอสมบัติของเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรจากการเบลนด
ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2555 รางวัลระดับดี
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2556 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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22. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชุดน้ํายาและวิธีการตรวจหาปริมาณสารกลุมไทยูแรมในน้ํายาง
ไดรับคัดเลือกใหเปน 2 ใน 20 ผลงานที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรและนําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชยงาน “มหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วัน/สถานที่
20-25 มิถุนายน 2555 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

23. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสําหรับการผลิตไรน้ําหรือไรน้ํานางฟาจากซีรั่มน้ํายางธรรมชาติ น้ําทิ้ง
และหรือกากของแข็ง
ไดรับรางวัล
ไดรับคัดเลือกใหเปน 2 ใน 20 ผลงานที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรและนําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชยงาน “มหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วัน/สถานที่
20-25 มิถุนายน 2555 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

24. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ
คณะวิศวกรรมศาสตร
วงจรรวมพลังงานคลื่นสําหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่อนาคต
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
5 พฤศจิกายน 2555 หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

25. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล

ดร.เพ็ชรัตน สุริยะไชย
คณะวิศวกรรมศาสตร
การสื่อสารยามวิกฤติในระบบเครือขายเซ็นเซอรไรสาย
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2555
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร รางวัลระดับดี
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2556 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

26. นักวิจัย
นักศึกษา

อ.ปราโมทย จูฑาพร
1. นส.นพวรรณ พัฒนอิ้ว
2. นส.ณัชชา สกาวสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการแขงขันทักษะทางดานการบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
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ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับสอง
หนวยงานที่มอบรางวัล บริษัทชไนเดอร (ไทยแลนด) จํากัด
วัน/สถานที่
23 มีนาคม 2555 สถาบันนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
27. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล

รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
นายอุกฤษฎ ชํามริ
คณะวิศวกรรมศาสตร
เทาเทียมขยับได
รางวัลชนะเลิศสุดยอดตนแบบนวัตกรรมฉลาดคิดแบบคนรุนใหม
(The Best of Innovative Inventor)
หนวยงานที่มอบรางวัล The Best of Innovative Inventor จาก BRAND’S Gen
วัน/สถานที่
8 ตุลาคม 2555 เซ็นทรัลพระรามเกลา กรุงเทพฯ

28. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.พยอม รัตนมณี
คณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
จังหวัดสมุทรปราการ ที่เปนตนแบบบริเวณหาดโคลน
ไดรับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเดนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจําป 2555
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วัน/สถานที่
20 ธันวาคม 2555 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

29. นักวิจัย
นักศึกษา

ผศ.สาวิตร ตัณฑนุช
1. นายธนาภรณ ลิขิตเจริญกุล
2. นายธัญญชาติ เกียรติศักดิ์โสภณ
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การแขงขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 11
(Youth Electronics Circuit Contest : YECC2012)
ไดรับรางวัล
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
วัน/สถานที่
22 มีนาคม 2555 หองประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ

30. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร
1. นายจักรกฤษณ ศรีวรรณ
2. นายนเรนทรฤทธิ์ ทองทวี
วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556

15

3. นายจตุพร เกื้อเสง
4. นายนัฐพงศ พรหมมาก
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การแขงขันการพัฒนาทักษะทางดานระบบสมองกลฝงตัว
(Embedded Systems: Top Gun Rally)
ไดรับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัล Friendship Award
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (Thai Embedded Systems Association : TESA)
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และผูพัฒนา
วัน/สถานที่
21 ตุลาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
31. นักวิจัย
นักศึกษา

ดร.อนันท ชกสุริวงศ
1. นายกมลวิชย สิริธนนนทสกุล
2. นายภาณุวัชร ลาภาภิวัฒน
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012)
ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
วัน/สถานที่
20 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

32. นักวิจัย
นักศึกษา

อ.สุธน แซวอง
1. นายพลเดช อัษณางคกรชัย
2. นายเมธานนท จงไกรจักร
3. นายจุฬา มกรพันธุ
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012)
ไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
วัน/สถานที่
20 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
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33. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา

ดร.อนันท ชกสุริวงศ
อ.สุธน แซวอง
1. นส.กรกนก ฤดีสิริศักดิ์
2. นายวรรธนัย วัชราทักษิณ
3. นายกมลวิชย สิริธนนนทสกุล
4. นายปฐมพร แสงวิสุทธิ์
5. นายพีระศักดิ์ รัตนมณี
6. นายเศรษฐการณ ศิลปสมัย
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
โครงการ Open House for young Talents 2012
ไดรับรางวัล
ผลงานดีเดนรางวัลชมเชย
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
วัน/สถานที่
29 มีนาคม 2555 สํานักงานสงเสริมอุตสาหรรมซอฟตแวรแหงชาติ

34. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
1. อ.ชลิตา หิรัญสุข
2. ดร.วฤทธิ์ วิชกูล
นักศึกษา
1. นายพงศกร ชาญชัยชูจิต
2. นายพีรยุทธ แซโคว
3. นายศุภรักษ แสงใสแกว
4. นายสมเกียรติ นาคถนอม
5. นายอันวาร ราชาวนา
6. นายขจรศักดิ์ วาทีกานท
7. นายศักดิ์ณรงค บุษบงก
8. นายจุฑารัตน จูตะเสน
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การแขงขันหุนยนตเพื่อนอัจฉริยะชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2555
ไดรับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมวิชาการหุนยนตแหงประเทศไทย
วัน/สถานที่
14 ธันวาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ

35. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา

ดร.วชรินทร แกวอภิชัย
1. ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต
2. ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี
1. นายประยูร ดวงศิริ
2. นายณัฐศรัณย รสิตานนท
วันนักวิจัย & นวัตกรรม
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3. นายอัษฎาวุธ แกวดี
4. นายศุภกร ยืนยงสวัสดิ์
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 ทองสวัสดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร
“Student Formula SAE Competition of Japan”
รางวัล Best Rookie
7 ตุลาคม 2555 ณ สนาม ECOPA (Ogasayama Sport Park) เมืองชิสุโอกะ
ประเทศญี่ปุน

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล
วัน/สถานที่

36. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ และคณะ
คณะศึกษาศาสตร
ประสิทธิผลการใหการปรึกษากลุมผสมผสานในการลดการพัฒนาอาการที่มีผลเสียตอ
สุขภาพจิตของตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดยะลาระหวางเหตุการณความไมสงบ
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2555 สาขาการศึกษา
รางวัลระดับดี
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัน/สถานที่
2 กุมภาพันธ 2556 ศูนยประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

37. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
1. รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ
2. ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม
3. ผศ.ปรัตถ พรหมมี
คณะเศรษฐศาสตร

หนวยงาน
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ชื่อผลงาน

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจสมดุลใหม ความสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมสูการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2555 ระดับดี
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2 กุมภาพันธ 2556
ศูนยการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
38. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
วัน/สถานที่

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑประมงและผลพลอยไดจากการแปรรูปสัตวน้ํา
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ”
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
5 พฤศจิกายน 2555 หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

39. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
อิศรา อินทฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร
การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอรแบบกึ่งสอดไขวจากยางธรรมชาติและ
โฟมพอลิสไตรีนที่เสริมแรงดวยเซลลูโลสดัดแปร
ไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน (STISA) ครั้งที่ 5 ประจําป 2555
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย (สวคท.) รวมกับ
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
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อาจารยตัวอยางดานการวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และ

ผลงานดีเดนสาขาการประดิษฐและสาขาการวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2555

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
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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
ชื่อผลงาน ระบบไบโอดีเซลตอเนื่องแบบสองขั้นตอน

ผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาการวิจัย
ประจําป 2555
นักวิจัย รศ.ดร.สายัณห สดุดี
ผศ.อิบรอเฮม ยีดํา
รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อผลงาน การจัดการสวนยางพารา
นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหสารปริมาณนอย
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2555

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556

23

รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2555
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.โอภาส พิมพา
1. นางณัฐยา ยวงใย
2. นายบรรเทิง ทิพยมณเฑียร
3. นายสาโรจน เรืองสุวรรณ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อผลงาน
สถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2555 รางวัลทั่วไป
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การประยุกตใชระบบบอหมักรวมไรอากาศ สําหรับบําบัดน้ําเสียสหกรณโรงอบ/รมยาง
และทดแทนเชื้อเพลิงไมฟนในการรมควันยางแผน
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2555 รางวัลทั่วไป
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

เครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2555

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556

25

เครือขายวิจัยดีเดน ประจําป 2555
สถานวิจัยดีเดน
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ

หนวยวิจัยดีเดน
หนวยวิจัยการพัฒนาการทองเที่ยวชายแดนใต
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

นักวิจัยดีเดนของคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2555

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556

27

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.วีระศักดิ์ 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
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI ป 2555

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556

29

นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI ป 2555
1. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
2. ดร.อนุกร ภูเรืองรัตน
3. ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
4. รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

30

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีวัสดุ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 37 บทความ
คณะวิทยาศาสตร
18 บทความ

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ หนวยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร
รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร
รศ.ดร.ศุภศิลป มณีรัตน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีวัสดุ
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร
รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร
Dr.ALAN FREDERICK-GEATER หนวยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร
ผศ.ดร.เชวง ภควัตชัย
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน
ภาควิชาจิตเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
รศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร
ดร.วิรัช ทวีปรีดา
ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีวัสดุ

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

17 บทความ
12 บทความ
11
11
11
9
9
9

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

นักวิจัยที่เปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI
ป 2555 ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556
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นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล ISI ป 2555 ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป
1. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
2. ดร.อนุกร ภูเรืองรัตน

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีวัสดุ
3. ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา
4. ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
ภาควิชาเคมี
5. รศ.ดร.ศุภศิลป มณีรัตน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
6. รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวัสดุ
7. รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
8. รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
9. ผศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
ภาควิชาเคมี
10. รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท ภาควิชาเภสัชเวทและ
เภสัชพฤกษศาสตร
11. รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
12. ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
13. ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
14. ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล
ภาควิชาเภสัชเคมี
15. ผศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
16. รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ภาควิชาเคมี
17. รศ.ดร.วิลาวัลย มหาบุษราคัม
ภาควิชาเคมี
18. ผศ.ดร.ศรัณยู สงเคราะห
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
19. รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
20. รศ.ดร.อดิศร รัตนพันธ
ภาควิชาเภสัชเคมี
21. รศ.ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
22. Dr.JOBISH JOHNS
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
23. Dr.RAYMOND JAMES RITCHIE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
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2556

ม.อ.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร

27 บทความ
12 บทความ

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร

10 บทความ
10 บทความ
9 บทความ
9 บทความ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร

8 บทความ
5 บทความ
5 บทความ
5 บทความ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

4 บทความ
4 บทความ
4 บทความ
4 บทความ
4 บทความ
3 บทความ
3 บทความ
3 บทความ
3 บทความ
3 บทความ
3 บทความ
3 บทความ
3 บทความ

นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI ป 2555

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556
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นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI ป 2555

34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
รศ.ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
ผศ.ดร.เชวง ภควัตชัย
ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา

17.
18.
19.
20.
21.

ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
รศ.อาซีซัน แกสมาน
รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
รศ.ชนิตา พงษลิมานนท
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ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร
ภาควิชาจุลชีววิทยา
หนวยระบาดวิทยา
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
ภาควิชาเคมี
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
และชีวสารสนเทศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
ภาควิชาจุลชีววิทยา
หนวยระบาดวิทยา
ภาควิชาเคมี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

775 ครั้ง
260 ครั้ง
193 ครั้ง
157 ครั้ง
150 ครั้ง
149 ครั้ง
147 ครั้ง
131 ครั้ง
125 ครั้ง
118 ครั้ง
100 ครั้ง
96 ครั้ง
93 ครั้ง
92 ครั้ง
89 ครั้ง
87 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

82 ครั้ง
82 ครั้ง
78 ครั้ง
78 ครั้ง
78 ครั้ง

นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหม
หรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก (novel finding)
ป 2555
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นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหมหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก
(novel finding) ป 2555
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1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
Dr.Keieechi Kakui
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Birdotanais songkhlaensis

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
นายอภิรักษ สกุลปกษ
คณะเภสัชศาสตร
“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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นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
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นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ป 2555
1. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

เครื่องรีดตัดทางจาก
รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
1. ผศ.สมเกียรติ นาคกุล
2. อ.กฤช สมนึก
3. นายประยูร ดวงศิริ
4. นายนิยม พรหมรัตน
5. นายจตุพร อินสุวรรณโณ
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7261

2. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจากน้ํามันชนิดกรดไขมันอิสระสูงดวยคลื่นอัลตราโซนิค
รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
1. รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
2. อ.กฤช สมนึก
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7268

3. ชื่อผลงาน

วัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียม หรืออัลลอยยของอะลูมิเนียมกับตัวเสริมแรงผงไทเทเนียมไดบอไรด
ระดับนาโนเมตรและกระบวนการขึ้นรูปวัสดุนั้น
ผูประดิษฐ
ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
ผูรวมประดิษฐ
1. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
2. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6890

4. ชื่อผลงาน

กรรมวิธีกระตุนการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนปาลมน้ํามัน
ดวยสนามแมเหล็กไฟฟา
ผูประดิษฐ
ผศ.ดร.ชดาภัษท สุดศิริ
ผูรวมประดิษฐ
1. นายนฤดม จําปา
2. นายปนพงษ คงชนะ
3. น.ส.จารุพัฒน คงมาก
4. นายธนภัทร จันทรยอง
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7311
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5. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ระบบการตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณการคายประจุไฟฟาสถิตแบบไรสาย
ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร
นายกิตติคุณ ทองพูล
คณะวิศวกรรมศาสตร
7158

6. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

เครื่องกรองน้ําดื่ม
ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
1. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
2. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3. นางสาวนุขรีย ชมเชย
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7339

7. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

เครื่องผาผลปาลมแบบไฟฟา
ดร. นงเยาว เมืองดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6860

8. ชื่อผลงาน

ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาจากการหมุนในแนวรัศมีดวยวิธีทาง
ไพอิโซอิเล็กทริก
ผูประดิษฐ
รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
ผูรวมประดิษฐ
1. ดร.ชัชชัย พุทซอน
2. นายภาณุ ไทยนิรมิตร
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7269

9. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
10. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

ไมโครคานติลิเวอรที่มีโครงสรางอิสระแบบปลายเปดของแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนต
รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
นางสาวนวัล ปนหะยีนิยิ
คณะวิทยาศาสตร
6612
เครื่องพยุงหลัง
รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
1. นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต
2. นางสาวสุภาพร เมฆสวี
วันนักวิจัย & นวัตกรรม
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3. นางสาวสุวิชา เตชะภูวภัทร
4. นางสาวเตือนจิต ณ รังษี
5. นางสาวจุติมา รัตนคช
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6861
11. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

ชุดสปริงลานสําหรับดึงถวงน้ําหนัก
รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
1. นางมานี หาทรัพย
2. นางสาวกัญชลี พุมนอย
3. นายมงคลชัย หาทรัพย
4. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
5. นายสุรินทร จิตสกุล
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7260

12. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน
รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
คณะแพทยศาสตร
7513

13. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง
รศ.ดร.นพ. บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
1. นางมานี หาทรัพย
2. นางสาวกัญชลี พุมนอย
3. นายมงคลชัย หาทรัพย
4. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
5. นายสงบ ธนบํารุงกูล
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7528

14. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
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อุปกรณชวยเจาะสายพาน
นายพลภัทร อนันตเสรีวิทยา
1. นายณฐพล เมฆางกูร
2. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล
3. นายพิสิฐ ไกรสร
4. นายมานิตย เฮงศิริ

5. นายสนธยา กาญจนวงศ
6. นายไพฑูรย ทวีขวัญ
หนวยงาน
วิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7644
15. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

เครื่องยืม-คืน-จายคาปรับ อัตโนมัติ
นางลาภลักษณ-พ ทองธรรมชาติ
นายเอกภักดิ์ รัตนพันธ
กลุมงานบรรณสารวิทยาเขตสุราษฎรธานี
7425

16. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
1. รศ.อดุลย เที่ยงจรรยา
2. รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
3. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
4. นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล
5. นางสาวณัฐทกาน หวันลาโสะ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7073

16. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

อุปกรณรองสนเทาสําหรับลดความดันในสนเทา
ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
1. ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
2. ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
3. รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
4. นายอาทิตย สวัสดิรักษา
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7527

17. ชื่อผลงาน

กรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาน้ําแกงสมปกษใตสําเร็จรูปดวยการควบคุมความเปน
กรดดางและการใชความรอน
ผูประดิษฐ
ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
หนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7108
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19. ชื่อผลงาน

แปงฝุนโรยตัวประเภทแปงหอมที่มีแปงสาคูเปนสวนประกอบหลัก
ผศ.ดร.สมศักดิ์ บรมธนรัตน (ถึงแกกรรม)
ผูรวมประดิษฐ
รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
หนวยงาน
คณะเภสัชศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7315

20. ชื่อผลงาน

อุปกรณทําชองในเนื้อเยื่อและอุปกรณชุดแสงเพื่อเพิ่มแสงสวางภายในชองมองสําหรับ
ชวยผาตัดพังผืด
ผูประดิษฐ
ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7119

21. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

อุปกรณฝกการยืนสําหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการชา
ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ
คณะแพทยศาสตร
7107

22. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ชุดฝกเจาะถุงน้ําคร่ํา
ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา
คณะแพทยศาสตร
7488

23. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

ตระกราอนุบาลสัตวน้ําวัยออน
นายอัมรินทร ทองหวาน
1. ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
2. ผศ.ดร.ระพีพร เรืองชวย
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7347

24. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

โรงเลี้ยงสัตวน้ําที่ใชแผนพอลิเอทิลีน
นายอัมรินทร ทองหวาน
1. ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
2. ผศ.ดร.ระพีพร เรืองชวย
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7109
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ป 2555
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ
คณะเภสัชศาสตร
1. การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ HB Extract Liposome Cream
2. การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบครีมบํารุงผิวและครีมบํารุงผมจากรังนก

2. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.นัฏฐา แกวนพรัตน
คณะเภสัชศาสตร
การผลิตและบรรจุ Facial Cleansing Gel

3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
1. ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง
2. ดร.วัชรี สีหชํานาญธุระกิจ
3. นางสาววรากร แซภู
คณะวิทยาศาสตร
ผลของการแปรรูปตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในชาใบมะยม

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
1. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
2. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3. นางสาวนุขรีย ชมเชย
คณะวิทยาศาสตร
1. เตรียมเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครเพื่อการกรอง
2. การผลิตเครื่องกรองน้ําดื่มสําหรับครัวเรือน
3. การพัฒนาชุดทดสอบความกระดางน้ําและการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
4. เตรียมผลิตภัณฑเซรามิกทนอุณหภูมิสูง

หนวยงาน
ชื่อผลงาน

5. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล
1. รศ.สมชาย ชูโฉม
2. นายณัฎฐพจน โรจนรักษ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาความเปนไปไดในการสรางโรงงานประกอบและทดสอบลวดสลิงและอุปกรณ
ชวยยกสําหรับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันและกาซ ในจังหวัดสงขลา

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
6. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
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รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไพศาล
1. อ.ลักษสิริ ตรีภานุวัตน
2. นางสาวศรัญญา สุขการณ

ม.อ.

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
7. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

3. นางสาวสุกนตธี รัตนเลิศ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตภัณฑยางกัดสีสําหรับทารก
ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ
1. นางสาวศศิวิภา ไพรสันต
2. นางสาวศิรประภา ธรรมพิทักษ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การประยุกตใช TPM ในโรงงานน้ําแข็ง

8. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาและพัฒนาขั้นตอนการกําจัดสารสีในยางธรรมชาติเพื่อผลิตยางธรรมชาติสีจาง

9. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

อ.ลัคนสิริ ตรีรานุรัตน
1. รศ.ดร.นิกร ศิริวงคไพศาล
2. นางสาวนาฎนรา ชวยสถิตย
3. นายพีรณัฐ อาจหาญ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ออกแบบและพัฒนาระบบการขนสงของบริษัท เอ็น จี วี เพาเวอร จํากัด

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
10. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
11. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
12. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

อ.ลัคนสิริ ตรีรานุรัตน
1. รศ.ดร.นิกร ศิริวงคไพศาล
2. นายทศพร แกนมณี
3. นายเมธาวุธ หวัดเพชร
คณะวิศวกรรมศาสตร
การออกแบบและปรับปรุงระบบคงคลังในอุตสาหกรรมน้ํามันเครื่อง
รศ.สมชาย ชูโฉม
1. ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศิ
2. นางสาวปทถมราช วงคกุล
3. นางสาวสุวรรณี ชูทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร
การออกแบบกระบวนผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล
1. ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมมานนท
2. นายทศพร ชํานาญเวชกิจ
3. นายวัชรวิทย ถนนทอง
วันนักวิจัย & นวัตกรรม
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หนวยงาน
ชื่อผลงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการขยะมูลฝอยในโรงงานผลิตอาหารทะเลแชแข็ง

13. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล
1. นายสมชาย เมืองหมิ้น
2. นายวัชรงค มีจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
การจัดทําเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงาน

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
14. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมอนนท
1. อ.ลัคนสิริ ตรีธานุวัตน
2. นายพัฒนิศ มานีวัน
3. นางสาวพัจฉรา จักรราม
คณะวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาและจัดทําเอกสารแนะนําการปฏิบัติงานสําหรับแผนกวิศวกรรมโรงงาน
อาหารกระปอง

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
15. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท
1. นางสาวปาริชาติ แซลิ่ม
2. นางสาวสมฤดี แซแต
คณะวิศวกรรมศาสตร
การออกแบบแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันในโรงงานปลาทูนากระปอง

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
16. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดร.องุน สังขพงค
1. นางสาวนิตยา รอดชุม
2. นางสาวสุจิตรา สิงติ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการทํางานโดยใชเทคนิคความปลอดภัยและการยศาสตร
สามารถนําไปปรับปรุงวิเคราะหความเสี่ยงการทํางานในเทคนิคความปลอดภัยและ
การยศาสตร

หนวยงาน
ชื่อผลงาน

17. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
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รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ดร.อธิป สกุลเผือก
คณะเภสัชศาสตร
การเพาะเลี้ยงรากเพาะเลี้ยงของตนเทียนบานเพื่อเพิ่มปริมาณสาร lawsone และ
สารอนุพันธของ lawsone

ม.อ.

นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ
ประจําป 2555
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นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ ประจําป 2555
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่จัด
2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

หนวยงานที่มอบรางวัล
3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
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รศ.ดร.ปน จันจุฬา
1. ดร.พัชรินทร ภักดีฉนวน
2. รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศพันธุ
3. ผศ.ดร.สมพงษ เทศประสิทธิ์
4. ดร.ศิริวัฒน วาสิกศิริ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารขนตอการกินไดและกระบวนการหมักใน
กระเพาะรูเมนในแพะรีดนม
รางวัลดีเดน การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจําป 2555
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.มณีรัตน คูหาพิทักษธรรม
รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี
1. Mr.Dusan Melosevic
2. นางสาวจิตรา จันโสด
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Characterization of yardlong bean and cowpea collected from
Southern Thailand

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
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ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
นางสาวพีรยา จินดามณี
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการตั้งถิ่นระหวางภาคใตและภาคอีสานของ
ประเทศไทย: กรณีศึกษา ชุมชนบาราโหม ตําบลบาราโหม อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี และชุมชนบานโนนจอมศรี ตําบลหนองไผลอม อําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน
รางวัลรองชนะเลิศการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจําป 2555 “ชุมชนทองถิ่น ฐานรากการพัฒนา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 17 กุมภาพันธ 2555 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ม.อ.

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล

4. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล

5. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

หนวยงานที่มอบรางวัล
6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร ดี ดานการผลิตพืช (ทั่วไป)
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน ครั้งที่ 6
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และศูนยวิจัยและพัฒนาพืชเขตรอนและกึ่งรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี
นางสาวรัชนีกร แกวจุลกาญจน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การวิเคราะหพันธุกรรมของยางพาราพันธุพื้นเมืองโดยใชเครื่องหมายอารเอพีดี และ
การศึกษาอิทธิพลของตนตอพื้นเมืองตอการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ RRIM 600
รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร ดีเยี่ยม ดานการผลิตพืช (ขาวและพืชไร)
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน ครั้งที่ 6
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และศูนยวิจัยและพัฒนาพืชเขตรอนและกึ่งรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
นางสาววาลี ชูคดี
คณะทันตแพทยศาสตร
การวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบสื่อสรางเสริมสุขภาพชองปากที่เหมาะสม
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท
รางวัลไลออนเพื่อสุขภาพชองปาก รางวัลชมเชย ประจําป 2555
ประชุมวิชาการประจําปของชมรมทันตสาธารณสุขแหงประเทศไทย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 โรงแรม Centara Grand at Central World
กรุงเทพมหานคร
ชมรมทันตสาธารณสุขแหงประเทศไทย
ผศ.ทพญ.ดร.สุกัญญา เธียรวิวัฒน
คณะทันตแพทยศาสตร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลือบหลุมรองฟนโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ :
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 1999-2011 ของจังหวัดสงขลา
ผลงานดีเดนดานทันตสาธารณสุขรางวัลไลออนเพื่อสุขภาพชองปาก รางวัลที่ 2
ประจําป 2555
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ชื่อประชุม

หนวยงานที่มอบรางวัล
7. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

หนวยงานที่มอบรางวัล
8. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
9. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล
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ประชุมวิชาการประจําปของชมรมทันตสาธารณสุขแหงประเทศไทย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 โรงแรม Centara Grand at Central World
กรุงเทพฯ
ชมรมทันตสาธารณสุขแหงประเทศไทย
รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
คณะแพทยศาสตร
“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”
Best Paper Award
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
Urological Association of Asia & Thail Urological Association under the
Royal Patronage
ผศ.พญ.ธารางรัตน หาญประเสริฐพงษ
คณะแพทยศาสตร
Outcome of second trimester amniocentesis in singleton pregnancy at
Songklanagarind Hospital
ไดรับการคัดเลือกใหเปนบทความอนุสาขาเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ
ที่ดีที่สุดในการตีพิมพในวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย
(The Medicine Association of Thailand)
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย วันที่ 3 ตุลาคม 2555
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
ดร. จารุวัฒน นภีตะภัฏ
นายเรืองฤทธิ์ พรหมดํา
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลภาพถายดี ในการประกวดภาพถายทางทะเล
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และสมาคมวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย

10. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล

11. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล

12. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล

13. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

ดร.จารุวัฒน นภีตะภัฏ
นายพงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลภาพถายดีเยี่ยม ในการประกวดภาพถายทางทะเล
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร
ทางทะเลแหงประเทศไทย
รศ.ดร.พรศิลป ผลพันธิน
นายเอกนรินทร รอดเจริญ
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลภาพถายดีมาก ในการประกวดภาพถายทางทะเล
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร
ทางทะเลแหงประเทศไทย
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
นายเอกลักษณ รัตนโชติ
คณะวิทยาศาสตร
การศึกษาขั้นตน : ผลของประชาคมหญาทะเลตอคารีดอกซโพเทนเชียลในดิน
รางวัลโปสเตอรดีเดน ระดับนิสิต/นักศึกษา
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร
ทางทะเลแหงประเทศไทย
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
นางสาวบงกช วิชาชูเชิด
คณะวิทยาศาสตร
ความสัมพันธของกลุมประชากรในการแพรกระจายตามเชิงภูมิศาสตรของสาหราย
Padina boryana Thivy บริเวณแนวชายฝงของประเทศไทย
รางวัลโปสเตอรชมเชย ระดับนิสิต/นักศึกษา
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
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หนวยงานที่มอบรางวัล

14. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล

15. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล

16. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

หนวยงานที่มอบรางวัล
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สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร
ทางทะเลแหงประเทศไทย
ดร.จารุวัฒน นภีตะภัฏ
นายเรืองฤทธิ์ พรหมดํา
คณะวิทยาศาสตร
ปูกระดุม (Decapoda: Leucosioidea: Leucosiidae) 3 ชนิด ที่พบใหมใน
ประเทศไทย
รางวัลโปสเตอรชมเชย ระดับนิสิต/นักศึกษา
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร
ทางทะเลแหงประเทศไทย
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
นางสาวรัชนีย แกวศรีขาว
คณะวิทยาศาสตร
ผลของแหลงที่อยูอาศัย ความหนาแนน และฤดูกาลตอลักษณะทางสัณฐาน
ลักษณะทางกายวิภาค และสรีรวิทยาของหญาทะเล Halophila ovalis (R.Br.)
Hook.f. บริเวณแหลมหยงหลํา อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดตรัง
รางวัลโปสเตอรดี ระดับนิสิต/นักศึกษา
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
สถาบันทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร
ทางทะเลแหงประเทศไทย
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
Prof. Dr. Friedrich Gotz, University of Tubingen, Gemany
นางสาวจงกล สายสิงค
คณะวิทยาศาสตร
Attempts to unravel antibaterial mechanism of action of rhodomyrtone,
a new antibiotic using rhodomyrtone resistant mutant
The First Prize Award of the Poster Presentation
The 4th International Conference on Natural Products for Health and
Beauty: “Future Trends in Health Products: Safety and Effectiveness for All”,
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555, Chiang Mai Orchid Hotel จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

17. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล
18. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล
19. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อประชุม
ชื่อรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
20. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นายภูริภัทร เพชรคง
คณะวิทยาศาสตร
Determination of Inorganic Explosives Widely Used in Three Border
Provinces of Southern Thailand Using Ion Chromatography
Excellence Poster Presentation
The First Asean Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)
วันที่ 1-2 มีนาคม 2555 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.นันทกาญจน มุรสิต
นายพิศาล สุขวิสูตร
คณะวิทยาศาสตร
Investigations of poly (vinylidene fluoride hexo fluoropropylene) for
power harvesting application
Excellence Oral Presentation
The First Asean Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)
วันที่ 1-2 มีนาคม 2555 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดร.สวัสดี ยอดขยัน
นายเกษมศักดิ์ แซตั้ง
คณะวิทยาศาสตร
Reffection seismics and 2-d electrical imaging of Khlong Marui Fault
Zone, Surat Thani Province, Southern Thailand
The 7th Annual Conference of the Thai Physics Society,
วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2555, โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Outstanding Oral Presentation Award
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รวมกับสมาคมฟสิกสไทย
รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
คณะวิศวกรรมศาสตร
การเตรียมกระเบื้องมวลเบาดวยเศษเบาเซรามิกถุงมือชํารุดผสมเถาลอยไมยางพารา
และหางแรดินขาว
รางวัลดีเดนการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดานฟสิกสประยุกตและ
วิศวกรรมศาสตร
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ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล
21. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล
22. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม
หนวยงานที่มอบรางวัล
23. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

หนวยงานที่มอบรางวัล
24. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
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ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจําป 2555
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555, ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
คณะวิศวกรรมศาสตร
Identification of Subharmonic in Bubble Osckllations using MIMO Volterra
Best Paper Award
The 5th Biomedical Engineering International Conferenec
(BMEiCon 2012) วันที่ 5-7 ธันวาคม 2555 จังหวัดอุบลราชธานี
IEEE
นพ.ธนัญญ เพชรานนท
คณะแพทยศาสตร
WT1 Expression as An Independent Market of Poor Prognosis in
Colorectal Cancers
รางวัลที่ 1 การประกวดผลงานทางวิชาการ
ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ป 2555
วันที่ 2-5 สิงหาคม 2555 โรงแรมแอมบาสเดอร อ.จอมเทียน จ.ชลบุรี
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
พญ.ณัฐพร จันทรดียิ่ง
คณะแพทยศาสตร
Best outcome predictors and a predictive model for survival after
secondary treatment in patients with recurrent cervical cancer
รางวัลที่ 2
การนําเสนอผลงานประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 27 วันที่ 2–5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
จ.เชียงใหม
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
นพ.กิจทวี รัตนวัฒนศิลป
คณะแพทยศาสตร
The value of repeated hysteronsalpingography in the diagnosis of
tubal occlusion among infertile female

ม.อ.

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

หนวยงานที่มอบรางวัล
25. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

หนวยงานที่มอบรางวัล
26. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

หนวยงานที่มอบรางวัล
27. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
ชื่อประชุม

หนวยงานที่มอบรางวัล

รางวัลที่ 3
การนําเสนอผลงานประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 27 วันที่ 2–5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
จ.เชียงใหม
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
นพ.กานต ทิพยศรี
คณะแพทยศาสตร
การใชวัสดุปดแผลเซลลูโลส โดยใชเทคโนโลยีไบโอนาโนเซลลูโลส เทียบกับ
การทําแผลแบบวิธีมาตรฐานในการรักษาบาดแผลชนิดเฉียบพลันลึกระดับสอง
ที่หองฉุกเฉิน
รางวัล Best PRACTICAL Research in Annual Emergency Medicine Resident
Research Presentation (รางวัลที่1)
นําเสนอผลงานทางวิชาการแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน เพื่อวุฒิบัตร/
หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม
สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ประจําป 2555 วันที่ 16 มกราคม 2555
โรงพยาบาลราชวิถี
นพ.ปาลนันท ศิริวนารังสรรค
คณะแพทยศาสตร
การลดปริมาณรังสีในการทําเอกซเรยคอมพิวเตอรของผูปวยเด็กจะคงความ
สามารถในการแปรผลไดหรือไม
รางวัลชนะเลิศการนําเสนอปากเปลา
ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยรวมกับรังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 49 ป 2555 ระหวางวันที่ 22-24 มีนาคม 2555 โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา
แกรนดลาดพราว กรุงเทพฯ
ราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยรวมกับรังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
นพ.กิตติพิชญ บรรณางกูร
คณะแพทยศาสตร
ลักษณะความแตกตางทางภาพแมเหล็กไฟฟาระหวางภาวการณติดเชื้อ
กระดูกสันหลังจากเชื้อวัณโรคและเชื้อแบคทีเรีย
รางวัลที่ 2 การนําเสนอปากเปลา
ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยรวมกับรังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 49 ป 2555 ระหวางวันที่ 22-24 มีนาคม 2555 โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา
แกรนดลาดพราว กรุงเทพฯ
ราชวิทยาลัยแหงประเทศไทย รวมกับรังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2555
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2555
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อการประชุม

หนวยงานที่จัด
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ผศ.ดร.กรรณิการ สหกะโร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Silica-reinforced natural rubber compounds for low rolling resistance
tire treads
National Symposium on Polymeric Materials Science & Engineering
Research Center Universiti Sains Malaysia, Engineering Campus,
3rd - 5th October 2012
Universiti Sains Malaysia, Engineering Campus, Malaysia

นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพร
ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ ป 2555
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชน
ในระดับชาติ ป 2555
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
Dr.Keieechi Kakui
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Birdotanais songkhlaensis
1. นสพ.แนวหนา ฉบับที่ 6600 วันที่ 5 ตุลาคม 2555
2. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8779 วันที่ 5 ตุลาคม 2555
3. นสพ.เดลินิวส ฉบับที่ 23005 วันที่ 7 ตุลาคม 2555
4. นสพ.บานเมือง ฉบับที่ 3238 วันที่ 9 ตุลาคม 2555

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
Prof. Dr. David H. Staelin จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
1. การพัฒนาอัลกอริทึม AMP (AMSU MIT Precipitation Retrieval Algorithm) สําหรับ
ประมาณคาหยาดน้ําฟาทั่วโลกจากขอมูลที่สังเกตจากดาวเทียมมิลลิมิเตอรเวฟแบบพาสซีฟ
2. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณอากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสําหรับประเทศไทย
3. การพัฒนาอุปกรณรับรูคลื่นความถี่มิลลิมิเตอรเวฟแบบพาสซีฟสําหรับใชบนดาวเทียม
เพื่อตรวจหยาดน้ําฟาทั่วโลก
4. การวิเคราะหขอมูลหยาดน้ําฟาจากดาวเทียมสําหรับเหตุการณน้ําทวมกรุงเทพมหานคร
ในเดือนกันยายน 2555
ประเภทสื่อ 1. ขาว 3 มิติ โทรทัศนชอง 3 วันที่ 8 ตุลาคม 2555
2. นสพ.เนชั่นสุดสัปดาห ฉบับที่ 1083 วันที่ 12 ตุลาคม 2555
3. นสพ.เดลินิวส วันที่ 11 ตุลาคม 2555
4. นสพ.แนวหนา วันที่ 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
ชื่อผลงาน เตียงคลอดพีเอสยู
ประเภทสื่อ นสพ.มติชน วันที่ 19 กันยายน 2555
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4. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
คณะแพทยศาสตร
อุปกรณผาตัดพังผืดรัดเสนประสาทขอมือ (PSU-CTR)
KOREA Inventor News, ประเทศเกาหลี

5. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คณะแพทยศาสตร
มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง (A-knife)
รายการโทรทัศน True Innovation Awards’ Channel

6. นักวิจัย
ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
2. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3. นางสาวนุขรีย ชมเชย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน เครื่องกรองน้ําดื่มแบบ 3 ทอ
ประเภทสื่อ นสพ.ขาวสด, นสพ.แนวหนา, นสพ.พิมพไทย, เว็บไซด นสพ.บานเมือง วันที่ 3 ธันวาคม 2555
7. นักวิจัย
ผศ.ดร.นิซาอูดะห ระเดนอาหมัด
นักวิจัยรวม 1. ศ.นพ.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล
2. ศ.ดร.เจมส อาร คอนเนอร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน 1. รูไปโมด เรื่อง น้ํามะพราว
2. ใครไมปวยยกมือขึ้น เรื่อง น้ํามะพราวออน
ประเภทสื่อ 1. นสพ.ชาวสด ฉบับที่ 7837 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
2. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ (กายใจ) วันที่ 30 ธันวาคม 2555- 5 มกราคม 2556
8. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
โฟมใชแลว+ใบออย+ยางพารา วัสดุตั้งตนกรอบรูป ขาเทียม
นิตยสาร : สารคดียางพารา เดือนกันยายน 2555

9. นักวิจัย
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน 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
ชื่อผลงาน 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
ชื่อผลงาน สกัดบอระเพ็ดลดความดันโลหิต
ประเภทสื่อ นสพ.มติชน วันที่ 14 กุมภาพันธ 2555
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12. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผศ.ดร.ณัฏฐา จินดาเพ็ชร
คณะวิศวกรรมศาสตร
เทคโนโลยีสําหรับสุขภาพและบานอัฉริยะสําหรับผูสูงอายุ
Voice TV 20 กันยายน 2555

13. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
คณะวิศวกรรมศาสตร
อุปกรณเฝาระวังสุขภาพของไทย
Voice TV 20 กันยายน 2555

14. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร
หุนยนต “JARVIS”
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
ชื่อผลงาน โครงการ “การใชประโยชนพื้นที่ชายหาดภาคใตฝงตะวันออกของไทย : งบประมาณจากนโยบาย
การใชประโยชนและมาตรการแกปญหา”
ประเภทสื่อ 1. สถานีโทรทัศนชอง Thai PBS รายการเรื่องเลาจากปลายดามขวาน วันที่ 25 มิถุนายน 2555,
9 สิงหาคม 2555, 10 กรกฎาคม 2555
2. สถานีโทรทัศนชอง Thai PBS รายการเวทีสาธารณะ : หาดทรายหายไป เพราะเกลียวคลื่น
หรือมือคน วันที่ 4 สิงหาคม 2555
16. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ
คณะเศรษฐศาสตร
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : กรณีการใชประโยชนหาดทรายและการอนุรักษ
1. สถานีโทรทัศนชอง 3 รายการ นักสํารวจ วันที่ 4, 11, 18 พฤศจิกายน 2555
2. สถานีโทรทัศนชอง Thai PBS รายการเวทีสาธารณะ : หาดทรายหายไป เพราะเกลียวคลื่น
หรือมือคน วันที่ 4 สิงหาคม 2555
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รางวัลนวัตกรรม
สงขลานครินทร ประจําป 2555
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555
1. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษารวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นางสาวนิมมิตา คุมเดช
ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
รศ.พญ.สุภาภรณ เต็งไตรสรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรสําหรับการตรวจวินิจฉัยตาเข
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555
รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษารวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นายอรรถกร มากคงแกว
ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหในเชิงพื้นที่ผิวในภาพเซลลมะเร็งเตานม
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555
รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. นักศึกษา

1. นางสาวชฎาภรณ จินดามณี
2. นายสุวิทย จบถิ่น
อาจารยที่ปรึกษา
ดร.ศศิธร ชูศรี
อาจารยที่ปรึกษารวม อ.เจษฎาพร บุญพอมี
หนวยงาน
คณะการแพทยแผนไทย
ชื่อผลงาน
การพัฒนาตํารับยาแผนไทย “ยาสมานแผล” เพื่อรักษาแผลในผูปวยเบาหวาน
ชื่อรางวัล
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555 รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย

4. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
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พญ.นิสาลักษณ อุโพธิ์
รศ.นพ.ดร.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
คณะแพทยศาสตร
เครื่องจําลองการเคลื่อนไหวสามมิติ สําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555 รางวัลที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. นักศึกษา
ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
อาจารยที่ปรึกษา
ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
อาจารยที่ปรึกษารวม 1. รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
2. ดร.วิรัช ทวีปรีดา
หนวยงาน
คณะเภสัชศาสตร
ชื่อผลงาน
น้ํายางกําจัดโปรตีนและการใชเปนระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังสําหรับเลิกบุหรี่
ชื่อรางวัล
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2555 รางวัลที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย
6. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นายภาณุพงศ พุทธรักษ
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร
ตํารับยาน้ําใชเฉพาะที่ที่มีตัวยาสําคัญเปนสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนจากบัวบก
(Centella asiatica)
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 รางวัลที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย
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ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

ผูประกอบการดีเดน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2555
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ผูประกอบการดีเดน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2555
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1. ชื่อผูประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ

คุณบรรณวิชญ วังตระกูล
หจก.ไลท มายด สตูดิโอ

2. ชื่อผูประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ

คุณณัครวัต นคราวงศ
บจก.บราเธอรไอเดีย

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

รางวัลวิทยานิพนธดีเดน
ประจําป 2555

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2555
1. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

2. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

3. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

4. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

นายโอภาส บุญเกิด
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
พัฒนาเทคนิควิเคราะหสารประกอบคารบอนิลระเหยงาย เพื่อประยุกตใช
ในอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
นายอังกูร ภิญโญมารค
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนท
การลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟากลามเนื้อและการหาลักษณะเดน
ที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกรูปแบบการเคลื่อนไหวของแขนทอนลาง
วิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
นางซอฟยะห นิมะ
ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย
1. ผศ.ดร.ศรีรัตน กสิวงศ
2. รศ.นพ.วิบูลย ฤทธิทิศ
ผลของการสกัดดวยน้ําจากผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ (สโคโปเลติน)
ตอการเคลื่อนไหวและการอักเสบในทอทางเดินอาหารสวนตน
วิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
นางสุพัชรินทร พิวัฒน
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
1. รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล
2. Prof. Dr.Gunnar Dahlen
เชื้อแลคโตบาซิลลัสกับโรคฟนผุในเด็กเล็ก
วิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

5. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

6. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

7. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

8. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม

ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

10. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม

นายยศธร ศศิธรสนธิ
รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติดัดแปรดวยแปงมันสําปะหลัง
และการประยุกตใชงานดานเกษตรกรรม
วิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
นายโชษณ ศรีเกตุ
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
การออนตัวของกลามเนื้อกุงกามกรามภายหลังการตาย : บทบาทของ
เอนไซมโปรตีเอส และการปองกัน
วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
นายณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท
1. ผศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค สุทธปรียาศรี
2. ผศ.ดร.ทพญ.กันยารัตน สุทิน
โครงรางสามมิติชนิดสลายตัวไดซึ่งเปนสวนผสมของโพลีคารโปรแลกโตน
และไคโตซาน ที่ผลิตดวยเทคนิคเมลทสเตรทชิงและมัลติแลยเดพโพซิชัน
เพื่อใชในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อสรางกระดูก
วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
นายมาหามะสูไฮมี มะแซ
รศ.ดร.เล็ก สีคง
1. รศ.กัลยาณี คุปตานนท
2. ดร.วิริช ทวีปรีดา
3. Prof. Dr.Fumio Saito
แมพิมพเซรามิก/แกวที่ทําความสะอาดตัวเองไดสําหรับผลิตภัณฑยางแบบจุม
วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
นายชลทิต สนธิเมือง
รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
Prof. Dr.Franz Ludwig Dickert
วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป
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ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

11. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

12. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม

ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

13. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

14. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

การพัฒนาเซ็นเซอรสําหรับตรวจโปรตีนกอแพจากยางพาราโดยการใชเทคนิค
พิมพประทับโมเลกุล
วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
นางธนิษฐา ดิษสุวรรณ
รศ.ดร.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
ดร.สุวิช ธรรมปาโล
ตนทุนของการควบคุมพาหะโรคไขเลือดออก กรณีเกิดการระบาดดวยวิธี
ฉีดพนเคมีตามแบบมาตรฐานและความเปนไปไดของการปฏิบัติงานจริงใน
ภาคสนามภาคใตตอนลางประเทศไทย
วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
นายวิชัย สันติมาลีวรกุล
รศ.ดร.โพยม วงศภูวรักษ
1. รศ.พญ.พรรณทิพย ฉายากุล
2. ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล
3. Assoc. Prof. Dr.Kevin W Garey
4. ดร.พิมพพิมล ตันสกุล
Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยากลุมคารบาพีเนม : กลไกการดื้อยา
ฤทธิ์ตานเชื้อของยาปฏิชีวนะเดี่ยวหรือยาผสมในหลอดทดลองและผลลัพท
ทางคลินิกของการติดเชื้อ
วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
นางสาวปฐมาภรณ ปฐมภาค
รศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล
Anthrabilate Synthase Alpha-subunit จากตนกระทอม : การโคลน cDNA
และการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน
วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
นายธนาวุฒิ หนูทองแกว
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ

ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
15. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
16. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
17. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
18. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

การใชประโยชนจากกากตะกอนและน้ําทิ้งหลังการผลิตกาซชีวภาพผสมกับ
วัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพื่อผลิตปุยหมักและเอนไซม
วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
นางสาววันทนีย กุลเพ็ง
ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
ดร.ยศ ตีระวัฒนานนท
Cost-Utility Analysis of 10- and 13- valent Pneumococcal
Conjugate Vaccine in Thailand
วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
Mrs. Juanita
ผศ.ดร.ปยะนุช จิตตนูนท
ผศ.ดร.อุมาพร ปุญญโสพรรณ
The Effect of a Cultural-Based Breast Self-Examination Educational
Program on BSE Self-Efficacy Among Nursing Students, Indonesia
วิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมมนุษยศาสตร
นายจิระพรชัย สุขเสรี
ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
1. รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
2. ดร.วิรัช ทวีปรีดา
การเตรียมระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังโดยใชยางธรรมชาติเปน
พอลิเมอรหลัก
วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
นายกิตติชนม อุเทนะพันธุ
ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ
Prof. Dr.Toshiaki Itami
ปรสิต Myxosporean ในปลาทะเลเศรษฐกิจของไทยและสารกระตุน
ภูมิคุมกัน CpG ODNs ที่จําลองจาก CpG Rich Region ของปรสิต
Myxobolus supamattayai n. sp.
วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป
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19. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม

ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

20. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

นางสาวคูไซมะ หมันหีม
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดจุดดําในกุงที่ผานการใหความรอนและการปองกัน
วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

21. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม

Mr.Mehdi Abdolrazzagh Ebrahimi
รศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท
1. ผศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค สุทธปรียาศรี
2. ดร.นฤภร มนตมธุรพจน
In Vitro Biocompatibility of the Three New Fabricated CollagenBased Nano-Hydroxyapatite/?-Tricalcium Phosphate (BCP)
วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
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นางสาวอรภรณ บัวหลวง
รศ.ดร.สุภวรรณ ฎิระวณิชยกุล
1. รศ.ดร.ยุทธนา ฎิระวณิชยกุล
2. ผศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร
3. ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข
การอบแหงขาวเปลือกดวยกระแสพุงชน
วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

22. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

นางสาวสุภาณี วรรณทอง
รศ.ดร.สุภวรรณ ฎิระวณิชยกุล
รศ.ดร.ยุทธนา ฎิระวณิชยกุล
การอบแหงขาวกาบาดวยลมรอนแบบพุงชน
วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ

23. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ

นายธิตินันท ตะเภานอย
ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ระบบเฝาตรวจวัดระดับน้ํา โดยใชหัววัดอัจฉริยะแบบอินเตอรดิจิตอล
คาปาซิทีฟอิเล็กโตรด

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
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ชื่อรางวัล

24. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษารวม
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

25. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

26. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
นางสาวรอยหทัย แกวใหม
ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ
1. รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล
2. ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน
การคํานวณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก : กรณีศึกษาการผลิต
น้ํามันปาลมดิบในประเทศไทย
วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
นางสาวฐานิตา สังหาร
ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ
การศึกษาเบื้องตนของแผนรองรองเทาชนิดใหมแบบปอนกลับสําหรับฝกเดิน
ในผูปวยอัมพาตครึ่งซึก
วิทยานิพนธเกียรติคุณ ระดับปริญญาโท ประจําป 2555
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
นางสาววัชรี กุลประสิทธิ์
รศ.ดร.ธัญภา ชิระมณี
ผลการเขียนบันทึกและการประเมินโดยใชผลยอนกลับจากเพื่อนตอความ
สามารถทางการเขียนของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
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/หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข
ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท
ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

วัตถุประสงค
การดําเนินงานของสาขาฯ จะเนน 3 กลุมวิจัยหลัก โดยในแตละกลุมมีวัตถุประสงคดังนี้
1. กลุมพลังงานทดแทน
ทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมทั้งการแปรรูป
ผลิตผลพลอยได เพื่ อลดต นทุ นหรื อเพิ่ มมูลคาใหสามารถดําเนินการไดในเชิ งพาณิชย และสรางขี ดความสามารถใน
การแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางยั่งยืน
2. กลุมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สร า งงานวิ จั ยและเทคโนโลยี การบํา บั ดสารเคมี อินทรี ยในสิ่ งแวดล อมเพื่ อตอบสนองความต องการของ
ประเทศและชุ มชนภาคใต สรางบุ คลากรที่ มี ความรู ความสามารถในการใช เทคโนโลยีการบําบัดสารเคมี อินทรี ยใน
สิ่งแวดลอมและถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
3. กลุมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร
พัฒนากระบวนการสกัดสารสําคัญจากพืชเกษตร กระบวนการแยกเพื่อใหไดสารสําคัญที่บริสุทธิ์และนําสาร
สําคัญที่ไดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ การอบแหงและแปรรูปพืชเกษตรและสัตวน้ํา เชน ขาว ผัก ผลไม ยางพารา และกุง
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2. สาขาความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร ระยะที่ 2
ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
e-mail: sirirat.pi@psu.ac.th
http://www.pharmacy.psu.ac.th/
คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
คณะเภสัชศาสตร
วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาขาเภสัชศาสตรกาวสูความเปนเลิศในระดับนานาชาติ
ทิศทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตรสามารถแบงเปนดานตางๆ ดังนี้ ไดแก
1. การวิจัย การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพของยาหรือสารใหม ซึ่งยาหรือสารใหมดังกลาวอาจไดมาจาก
การสังเคราะหทางเคมี การสกัดสารจากธรรมชาติ และกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้เพื่อใชในทางเภสัชกรรม
และชีวเภสัชกรรม รวมถึงการวิจัยเกี่ ยวกับการพัฒนาระบบนําสงยาและเวชสําอางที่ มีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนา
ระบบนําสงยาทางชองจมูกและปอด ทางผิวหนัง ทางเยื่อบุ และทางกระดูก เปนตน
2. การวิ จัยและพั ฒนายาจากสมุนไพรบนพื้ นฐานกระบวนการค นหายาใหม ประกอบดวย การวิ จัยเกี่ ยวกั บ
การแยกและศึกษาโครงสรางเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ การทํามาตรฐานยาสมุนไพร มาตรฐานและการตั้งตํารับ
ที่มียาสมุนไพรเปนสวนประกอบ การวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม อาทิ การจัดทําลายพิมพดีเอ็นเอเพื่อ
การพิสูจนชนิดของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และพันธุวิศวกรรมพืช งานวิจัยที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาและยกระดับ
การประยุกตใชสมุนไพรในงานดานเภสัชกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
3. การวิจัยทางคลินิกเพื่อใหการใชยาของผูปวยเกิดประโยชนและมีความปลอดภัย โดยเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กั บการพัฒนางานบริบาลเภสั ชกรรม และการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางเภสัชกรรมของหน วยงานหรื อสถาน
บริการดานสุขภาพ การวิจัยเภสัชระบาดวิทยา และเภสัชวิทยา
4. การวิจัยทางดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ครอบคลุมงานวิจัยดานบริหารจัดการระบบยาและวัคซีน
ในระดับตางๆ พฤติกรรมสุขภาพและการใชยา การพัฒนาเครื่องมือวัดผลลัพธตางๆ ทางสุขภาพ เศรษฐศาสตรและ
การเงินการคลังทางสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ การประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร การศึกษาเภสัชศาสตร
การคุมครองผูบริโภค กําลังคนทางเภสัชกรรม และการวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และการตลาดยา
จากทิศทางการวิ จัยของคณะเภสั ชศาสตรที่ กล าวมา จะเห็ นได ว าต องใช ความรู ในเชิ งบู รณาการทุ กดานทาง
เภสัชศาสตร เพื่อใหไดผลิตภัณฑสําหรับผูปวยที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพก็เปนสิ่งที่จําเปนเชนกัน ซึ่งคณะเภสัชศาสตรมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ที่หลากหลาย
อยางไรก็ตามการดําเนินงานวิจัยใหบรรลุสูเปาหมายจําเปนตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่และ
ทรัพยากรทางการเงินที่ เพียงพอจากทางมหาวิทยาลัย ดั งนั้ นหากคณะเภสั ชศาสตรได รับการสนับสนุนที่ เพียงพอและ
เหมาะสม จะทําใหคณะสามารถดําเนินงานวิจัยไดตามเปาหมาย นําชื่อเสียงมาสูคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้ งมีสวน
กอใหเกิดรายไดจํานวนมากตอประเทศชาติในอนาคตอีกดวย
วันนักวิจัย & นวัตกรรม
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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. ผลิตวัสดุและอุปกรณเพื่อการแยกระดับนาโน
4. ผลิตวัสดุนาโนเพื่องานวิศวกรรม
ทิศทางการวิจัย
ศึกษาวิจัยดานวัสดุนาโนเพื่อการประยุกตดานการแพทยและวิศวกรรม ประกอบดวยชุดโครงการวิจัยจํานวน 2
เรื่อง และโครงการวิจัยเดี่ยวจํานวน 2 เรื่อง ในปงบประมาณ 2553 มีแผนการดําเนินงานดังนี้
1. การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนําสงยา และวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก (Development of Nanotechnology on Drug Delivery Systems and Bone Tissue Engineering)
2. การพัฒนาไทเทเนียมไดออกไซดโฟโตแคตะลิสต โครงสรางระดับนาโนเพื่อประยุกตใชงานทางดานวิศวกรรม
(Development of Nano – structured Titanium Dioxide Photo catalyst for Engineering Applications)
3. การประยุกตทอคารบอนระดับนาโนเพื่องานทางดานวิศวกรรม (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. เพื่อพัฒนาองคความรู และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางพารา โดยเนนดานการดัดแปลงโมเลกุลยาง
การผลิตผลิตภัณฑยางพารา และผลิตภัณฑยางธรรมชาติจากการเบลนดยาง (Elastomer blends) และยางธรรมชาติ
เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic Natural Rubber, TPNR) ชนิดที่มีสมบัติพิเศษ เชน มีความทนทานตอน้ํามัน (Oil
resistance) หรือตานทานตอการเสื่อม (Aging resistance)
2. เพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางเครือขายวิจัย
และการผลิตนักวิจัยใหม
3. เผยแพรผลงานวิจัยและบริ การวิชาการดานเทคโนโลยียางพารากับภาคอุตสาหกรรม หน วยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ กลุ มเกษตรกร สหกรณและองคกรตางๆ ดานยางพารา สนับสนุนการเรียนการสอนดานเทคโนโลยียาง
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา เปนหนวยงานวิจัยสรางองคความรูและบริการวิชาการดาน
เทคโนโลยียางพาราของประเทศไทย โดยกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ และทิศทางการวิจัย ในชวง 5 ป ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
จะเปนสถานวิจัยความเปนเลิศระดับชั้นนํา โดยยึดงานวิจัยเปนฐานและเปนที่พึ่งทางดานวิชาการดานเทคโนโลยี
ยางพาราแกสังคม
แผนกลยุทธ
1. ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพารา เพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศอยางยั่งยืน
2. ทําการวิจัยขยายขอบเขตการใชงานยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลคาและการใชยางพาราแทนที่วัสดุอื่นๆ
3. ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยางสําหรับกลุมอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร
4. ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร ตีพิมพผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ 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
สถานวิ จั ยความเป นเลิ ศเทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตรและทรั พยากรธรรมชาติ เ ป น หน ว ยงานวิ จั ยชั้ น นํ า ด า น
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน รวมทั้งมีมูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะ
พืชและสัตวเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ โดยมุงเนนความเขมแข็งทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทาง
เกษตร (ในชวง 5 ปแรกของการจัดตั้งสถานวิจัยฯ) และการพัฒนาผลิตภัณฑในสวนที่สามารถดําเนินการได
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติมี 4 กลุมวิจัย ซึ่งมีทิศทางการวิจัย
ของแตละกลุมวิจัย ดังนี้
กลุมวิจัยที่ 1 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใชเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับการจําแนกพันธุ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุง
พันธุพืช
กลุมวิจัยที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพความสัมพันธพืช-จุลินทรีย-แมลง/การพัฒนาชีวภัณฑดานพืช
สํารวจหาศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและเพิ่มปริมาณเพื่อควบคุมโดยชีววิธี เชน ไรศัตรูพริก วิจัยการใช
สารสกัด และน้ํามันจากสมุนไพรเพื่อควบคุมแมลงศัตรูเคหะและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ คัดเลือก
จุลินทรียที่มีประโยชนในทางการเกษตร และพัฒนาชีวภัณฑเชิงพาณิชย
กลุมวิจัยที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
ดานสรีรวิทยา ชีวโมเลกุลการยอย และการใชสารอาหารในสัตวน้ํา สุขภาพสัตวน้ําและการตรวจวินิจฉัย
กลุมวิจัยที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว
เทคโนโลยีอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง เทคโนโลยีการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
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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. สรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
2. พัฒนานักวิจัยดานระบบนําสงยา
3. พัฒนาระบบนําสงยาใหกับบริษัทอุตสาหกรรมยาในประเทศ
4. เพิ่มศักยภาพการทํางานเปนทีมและสรางเครือขายการวิจัย
5. สงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
6. สรางความรวมมือในลักษณะกลุมภารกิจกับอุตสาหกรรม
7. เพิ่มความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ และความสามารถในการพึ่งพาตนเองดานยา
ทิศทางการวิจัย
ในสภาวะปจจุบัน องคความรูและการวิจัยดานการพัฒนาระบบนําสงยายังไมมีการนํามาใชประโยชนอยางจริงจัง
ทําใหประเทศไทยตองสั่ งซื้อยาสําเร็จรูปจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เพราะไมสามารถผลิตระบบนําสงยาเหลานั้น
ไดเองในประเทศ แมวายาเหลานั้นจะขาดความคุมครองจากสิทธิบัตรยาแลวก็ตาม ดังนั้นทิศทางการวิจัยของสถานวิจัย
ความเป นเลิ ศระบบนําส งยาจะส งเสริ มและเกื้ อหนุ นให นั กวิ จั ยสามารถผลิ ตยาสํา เร็ จรู ปได โดยใช ระบบนําส งยาจาก
การวิจัยของนักวิจัยเอง ซึ่งนอกจากจะทําใหสามารถตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติไดแลว ยังสามารถลดคาใชจาย
ในการสั่ งซื้ อยาสําเร็จรูปเขาประเทศด วย นอกจากนี้ ยังนําไปสู การเพิ่ มผลผลิตยาที่ มีคุณภาพ เพิ่ มคุณคา ยา ทําให
ผู ป วยไดรั บยาที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสูง กอใหเกิ ดการพึ่ งตนเองด านยา และสามารถผลิตยาจําหนายตางประเทศเพิ่ มขึ้ น
ไดในอนาคต โดยงานวิจัยจะเนนดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. วิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาสู ทางเดินหายใจ มุ งเนนการนําสงยาตานวั ณโรคสู ถุงลมปอด การนําสงยา
ตานการอักเสบและการนําสงยาตานเชื้อรา
2. การนําสงยาสูผิวหนัง โดยมุงเนนการนําสงยาตานการอักเสบ และเครื่องสําอาง
3. พัฒนาและวิจัยระบบนําสงยาสูกระดูก เนนนําสง growth factor และยาปฏิชีวนะรักษาอาการติดเชื้อ
4. วิ จั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี พิมพ ประทั บรอยจดจําระดั บโมเลกุ ลของยา โดยเน นการพั ฒนาระบบนําส งยา
ตานการอักเสบ และระบบนําสงยารักษาโรคหัวใจ
5. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนาโนของระบบนําสงยาและชีววัตถุ โดยเนนการพัฒนาผลึกเหลวเพื่ อใชในระบบ
นําสงยา การพัฒนาเซนเซอรตรวจวัดตัวยา และการพัฒนาลิโปโซม
6. วิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาทางเยื่อบุเนนการนําสงยาปฏิชีวนะยึดเกาะในกระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และ
เยื่อบุอื่นๆ
7. พัฒนาโครงรางสามมิติรองรับการเจริญเนื้อเยื่อและกระดูก รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการนําสงดีเอ็นเอเพื่อ
รักษาอาการบาดเจ็บที่กระดูก
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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. เพิ่มบุคลากรดานนาโนเทคโนโลยีที่ยังขาดแคลนอยางมากในประเทศไทย
2. พัฒนาองคความรูจากการวิจัยเปนรูปธรรมในลักษณะของตนแบบ การนําไปใชประโยชนหรือผลิตภัณฑเชิง
พาณิชย
3. เปนตัวแทนการจัดการพลังงานที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยี
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. วิจัยพัฒนาวัสดุนาโนเชิ งฟ งกชั นสําหรับผลิตพลังงานรูปแบบใหมที่ ใชกลไกเก็บเกี่ยวหรื อดักจับพลังงานใน
สิ่งแวดลอมมาแปลงเปนพลังงานไฟฟาที่เพียงพอใหอุปกรณกินไฟต่ําทํางาน
ผูที่จะนําผลงานที่ไดไปใช ไดแก เครือขายไรสาย งานสุขภาพการแพทย
นักวิจัยหลักที่รับผิดชอบ รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ผศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
2. วิจัยพัฒนาวัสดุนาโนเชิงฟงกชันชนิดนาโนเซลลูโลสแปรรูปจากวัสดุทางการเกษตรที่มีปริมาณเซลลูโลสสูง
เปนวัสดุเสริมแรงยางธรรมชาติใชเปนวัสดุชีวภาพทางการแพทยและพัฒนาเปนพอลิเมอรเก็บสะสมพลังงานความรอน
ผูที่จะนําผลงานที่ไดไปใช ไดแก งานสุขภาพการแพทย งานอิเล็กทรอนิกส งานออกแบบอาคารบานเรือน
นักวิจัยหลักที่รับผิดชอบ รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
3. วิ จัยพั ฒนาวั สดุ นาโนเชิงฟ งกชั นสําหรับการเคลื อบเป นฟ ลมมั ลติฟงก ชั นนั ลที่ ผสมอนุ ภาคนาโนที่ มีสมบั ติ
ทางแสงที่ดีทําใหฟลมและกระจกเคลือบฟลมเหมาะสมสําหรับใชงานในอาคารและยานพาหนะเพื่อประหยัดพลังงาน
ผูที่จะนําผลงานที่ไดไปใช ไดแก ผูประกอบการดานอาคาร ยานยนต เชน ฟลมติดกระจกหนาตางอาคาร
กระจกรถยนต สีทาอาคารที่ผสมเม็ดสีนาโนเพื่อชวยใหอาคารเย็นลง เปนตน
นักวิจัยหลักที่รับผิดชอบ 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
จากการดําเนินงานดานการวิ จัยผลิตภัณฑธรรมชาติมากวา 5 ป
สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะ
วิ ทยาศาสตร ป ระสบความสํา เร็ จอย า งดี ยิ่ งในการสร างงานวิ จั ยตี พิ มพ ในวารสารระดั บนานาชาติ สร า งบั ณฑิ ต
จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑที่ไดจากงานวิจัยดานผลิตภัณฑธรรมชาติ รวมถึงไดรับรางวัลระดับชาติ
เมื่ อพิจารณาถึงศักยภาพจากงานวิจัยและกิจกรรมวิชาการที่ผานมา สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติจึงมีความ
พรอมที่ จะขอปรับสถานะเปนสถานวิจั ยความเปนเลิศด านผลิตภัณฑธรรมชาติ จึ งไดระดมความคิดเห็นของนักวิ จัยใน
สถานวิ จัยผลิตภัณฑธรรมชาติ ประกอบดวย นักวิจัยหลั กที่ มีความเชี่ ยวชาญด านผลิ ตภัณฑธรรมชาติ จากคณะ
วิทยาศาสตร ไดแก ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีและวัสดุ
และนักวิจัยที่ มีความเชี่ ยวชาญดานการวิ จัยและพั ฒนายาสมุนไพรจากคณะการแพทย แผนไทย รวมทั้ งเครือขายวิ จัย
จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อขยายขอบเขตการทํางานดานการวิจัย โดยมีเปาหมายชัดเจนที่จะ
เปนแกนนําทางวิชาการดานผลิตภัณฑธรรมชาติในภาคใต การบริหารงานขององคกรในรูปของสถานวิจัยความเปนเลิศ
ดานผลิตภัณฑธรรมชาติ จะชวยใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการมีกิจกรรมดานวิชาการไดมากขึ้น จากความ
รวมมือของนักวิจัยในหลากสาขาวิชา สงผลใหเกิดการพัฒนาบุคลากรในเชิงกวาง ทั้งระดับอาจารย และบัณฑิตศึกษา
การเพิ่ มจํานวนผลงานตีพิมพที่ มี คุณภาพเผยแพรในระดับชาติ และนานาชาติ การพั ฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ ให กับ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย
เนื่ องจากยาแผนปจจุบันที่ใชอยูเกือบทั้งหมดนําเขาจากตางประเทศ ทําใหมีคาใชจายสูงมาก อีกทั้งผลิ ตภัณฑ
ธรรมชาติในทองตลาดที่มีหลากหลายยังขาดขอมูลทางวิชาการดวย การที่เราสามารถผลิตนวัตกรรมขึ้นเองในประเทศ
และพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติในรูปแบบใหมจะสามารถทําการจดสิทธิบัตรนั้น จึงเปนการสรางรายไดมหาศาลใหกับ
ประเทศไทย ส งผลต อการจ างแรงงานในภาคอุ ตสาหกรรม การประชาสั มพั นธผลงานของสถานวิ จั ยความเปนเลิ ศ
ดานผลิตภัณฑธรรมชาติ นําไปสูการรวมมือกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชนที่ สนใจจะ
คนควาวิจัยดานผลิตภัณฑธรรมชาติรวมกัน เปนการสงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในดานความเปน
ผูนําการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตอบสนองนโยบายของประเทศในการเปนศูนยกลางของงานวิจัยพื้นฐาน และประยุกต
ใชประโยชนจากผลงานทางวิชาการสูภาคอุตสาหกรรมดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
วัตถุประสงค
1. สรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเพิ่มจํานวนผลงานทางวิชาการ
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับบัณฑิตศึกษา
3. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ.

2556

87

4. ผลิตนักวิจัยใหมทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ
5. พัฒนาและขยายผลในเชิงพาณิชยใหกับอุตสาหกรรมในประเทศ
6. สรางเครือขายและความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกับเครือขายวิจัยตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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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 จะเปนสถานวิจัยที่เนนงานวิจัย สรางบัณฑิต และบุคลากรใหมีความเขมแข็ง สามารถ
นําผลวิ จั ยมาก อใหเกิ ดประโยชน ต อสั งคม โดยการใหความรู และสร างโอกาสทางอุ ตสาหกรรมอาหารสุ ขภาพและ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อความกาวหนาทางธุรกิจในระดับชาติ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อผลิ ตผลงานทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติที่อยู ในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS โดยบัณฑิต
ศึกษา และนักวิจัย
3. เพื่อจัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยสําหรับสนับสนุนการดําเนินการวิจัย และสงเสริมใหขอทุน
สนับสนุนการวิจัยใหกับนักศึกษาปริญญาเอกจากแหลงทุนภายนอก
4. สนั บสนุ นและส งเสริ มให เกิ ดความร วมมื อของนั กวิ จัยใหม เพื่ อทําวิ จั ยร วมกั นทางดานอาหารสุ ขภาพและ
โภชนาการ
5. เพื่อนําผลการวิ จัยไปใช ประโยชน ในลักษณะผลิตภัณฑ นวั ตกรรม สิทธิบั ตร อนุสิทธิบั ตร ความลับทาง
การคา และการนําไปใชประโยชนในลักษณะอื่นๆ
6. เพื่ อสนั บสนุ นใหเกิ ดการทํางานวิ จัยและการเรียนการสอนรวมกันแบบสหสาขาวิ ชา และยกระดับความ
สามารถของบุคลากรในการวิจัยและพัฒนาดานอาหารสุขภาพและโภชนาการทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
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สถานวิจัย
(Research Center; RC)
1. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
(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. เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมทั้งการ
แปรรูปผลิตผลพลอยได เพื่อลดตนทุนหรือเพิ่มมูลคาใหสามารถดําเนินการไดเชิงพาณิชย และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอย างยั่ งยืน เพื่ อนําผลงานวิจั ยและพัฒนาในขอ 1 และโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริมาทําการเผยแพร ประชาสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี สูกลุมเปาหมาย ทั้งเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงบวกดานเศรษฐกิจและสังคมตอกลุมเปาหมายเหลานั้น
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไดกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธและทิศทางการวิจัย ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
เปนแหลงความรูที่สมบูรณและทันสมัยที่สุดของประเทศดานการวิจัยไบโอดีเซลและผลิตภัณฑตอเนื่องครบวงจร
แบบยั่งยืนภายป พ.ศ. 2555
แผนกลยุทธ
ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานไบโอดีเซลอยางครบวงจรรวมกับสถาบันอื่นๆ เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแข งขั นของประเทศอย า งยั่ งยื น ทําการวิ จั ยและพั ฒนาการผลิ ต ไบโอดี เ ซลและผลิ ตภั ณฑ ต อเนื่ องขนาดเล็ ก
สําหรั บกลุ มเกษตรกรรายย อยและวิ สาหกิ จชุ มชนสนองพระราชดําริ ทํา การประชาสั มพั นธ เผยแพร และถ ายทอด
เทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายทุกระดับ โดยกอใหเกิดผลกระทบทางบวกเชิงเศรษฐกิจ และสังคม และเกิดการใชไบโอดีเซล
เปนพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ
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2. สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน
(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
การใชประโยชนของผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามันเพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง
2. เผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการดานปาลมน้ํามันกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หนวยงานเอกชน
เกษตรกรชาวสวนปาลม และเกษตรกรผูสนใจทั่วไปอยางตอเนื่อง
3. สนั บสนุ นการเรี ยนการสอนด านปาล มน้ํา มั นในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และบั ณฑิ ต ศึ กษา ทั้ งในและนอกคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ประสานงานวิจัยและใหความรวมมือการวิจัยดานปาลมน้ํามันกับหนวยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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3. สถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีน้ํามันปาลม
(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/
อุตสาหกรรมน้ํามั นปาล ม จัดเปนอุ ตสาหกรรมเกษตรที่ มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในภาคใตของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 1.2 ลานไร มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบนึ่งผลปาลม
45 โรงงาน และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบแหง จํานวน 24 โรงงาน นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม
และจะขยายการปลูกปาลมไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑหลักจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมคือน้ํามันปาล ม
ซึ่ งมี การนําไปกลั่ นใหบริสุ ทธิ์ เพื่ อผลิตเปนน้ํามั นพืชสําหรั บบริ โภค และผลิตผลิตภั ณฑ มู ลค าเพิ่ มทั้ งที่ เปนผลิตภัณฑ
อาหาร เชน ผลิตภัณฑเนยทดแทนเนยโกโก โมโนและไดกลีเซอไรด กรดไขมัน เปนตน และผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม
โอลีโอเคมี (oleochemical industry) ไดแก fatty methylester และสารลดแรงตึงผิว นอกจากนี้ปจจุบันรัฐบาลยังมี
นโยบายในการนําน้ํามันปาลมไปผลิตเปนไบโอดีเซล เพื่อใชทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงอีกดวย
การสกัดน้ํามันปาลมโดยปกติแลวจะมีวัสดุเศษเหลือ คือ เสนใยปาลม กะลาปาลม และทะลายเปลา เสนใยปาลม
ใชเปนเชื้ อเพลิง กะลาปาลมและทะลายปาลมเปลามักจะทิ้งไป แตปจจุบันมีแนวทางผลิตถานกัมมันตจากกะลาปาลม
และทะลายเปลาเปนวัตถุดิบใชเพาะเห็ด นอกจากนี้น้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบนึ่งผลปาลม โดยทั่ วไปจะมี
ปริมาณ 0.5-10 ลบ.ม./ตันทะลายปาลมสด ในการกลั่นน้ํามันปาลมใหบริสุทธิ์ก็มีวัสดุเศษเหลือคือขี้แปง ซึ่งสามารถ
สรางผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มได
คณะอุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็ งเห็ นความสําคัญของอุ ตสาหกรรมปาล มและ
น้ํามันปาลมที่มีตอชุมชนภาคใต จึงไดทําการวิจัยเกี่ยวกับน้ํามันปาลมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน และเมื่อป พ.ศ. 2544
ไดจัดตั้ งกลุ มวิจั ยในสาขาความเปนเลิศดานน้ํามั นปาลมโดยทํางานวิจั ยหลักๆ คื อ การเพิ่ มมูลคาของผลิ ตภั ณฑ จาก
น้ํามันปาลม การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือและการบําบัดน้ําเสีย และการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม มีผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพร และงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงประสงคจะจัดตั้ง
สถานวิจัยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขึ้ นเพื่อจะไดดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ใหเกิดประโยชนและสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมากขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อทําการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของที่มี
ทิศทางอยางชัดเจน
2. เพื่ อเพิ่ มศักยภาพการวิ จัยเปนทีมและสรางเครือขายการวิจัยดานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของนักวิจัยกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการน้ํามันปาลมใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและรักษาสิ่งแวดลอม
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ทิศทางการวิจัย
วิสัยทัศน
สรางความเปนเลิศดานการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากน้ํามันปาลมและวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และการรักษาสิ่งแวดลอม
สถานวิจัยจะเนนการวิจัยในเรื่องที่จะแกปญหาของผูประกอบการอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ดังนี้
1. การใชประโยชนน้ํามันปาลมและการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากน้ํามันปาลม
2. การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
3. การใชเทคโนโลยีสะอาดและการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
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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. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิสัยทัศน
สนับสนุนการวิจัยและการศึกษารวมกันกับภาครัฐ มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม เพื่อเปนสถานวิจัยที่มีความ
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
เพื่อบริหารและจัดการใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุที่มีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถรองรับ
การวิจั ยพั ฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิ ศวกรรมศาสตร ได อย างมีประสิทธิภาพ เพื่ อพั ฒนา
กําลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศ
ทิศทางการวิจัย
วิสัยทัศน
เปนองคกรวิจัยดานวัสดุที่มีชื่อเสียงระดับประเทศภายในป 2555
ทิศทาง
ทิศทางการวิจัยของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุแตกตามกลุมวิจัยตางๆ มีดังนี้
1. ทิศทางการวิจัยกลุมวิจัยวัสดุนาโนทางดานวิศวกรรม
2. การพัฒนาวัสดุผสมโดยใชผงวัสดุนาโนเปนตัวเติม
3. การปรับปรุงผิวโลหะดวยวัสดุนาโนเพื่อเพิ่มสมบัติเฉพาะทางกายภาพ เชน การทนการสึกหรอ เปนตน
4. ทิศทางการวิจัยกลุมวัสดุยางและพอลิเมอรเพื่องานวิศวกรรม
5. การพัฒนากาวจากยางธรรมชาติ
6. การพัฒนาไมพลาสติก สําหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
7. การพัฒนาวัสดุทางการแพทย เชน ยางรองสน (Protecting pad) พัฒนาจากยางธรรมชาติ โดยเนนการ
ลดความดันสัมผัสสําหรับรางกายมนุษย
8. การสรางมาตรฐานการทดสอบความทนทานของลอยางตัน
9. การประยุกตใชวัสดุนําไฟฟา จากยางและพลาสติกเพื่อเปนตัวตรวจรู (Sensor)
ทิศทางการวิจัยกลุมวิศวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง
1. การพัฒนากระบวนการหลอและขึ้นรูปโลหะแบบวัสดุกึ่งของแข็ง (Semisolid metal)
2. การพัฒนากระบวนการเชื่อมโลหะกึ่งของแข็งและการทดสอบรอยเชื่อม
3. การพัฒนากรรมวิธีการเชื่อมซอมวัสดุเหมืองแรและโรงไฟฟา
4. การพัฒนาและทดสอบโลหะบัดกรีไรสารตะกั่ว
5. การพัฒนาการขึ้นรูปและประยุกตใชวัสดุพรุนจากวัสดุผง
6. ทิศทางการวิจัยกลุมวิศวกรรมวัสดุเซรามิกและคอมพอสิต
7. การสังเคราะหวัตถุเซรามิกและวัสดุผสมจากทรัพยากรแรในประเทศ สําหรับงานชิ้นสวนยานยนต งานกัดแตง
และงานดานทานการสึกหรอ เชน วัสดุคารไบค เปนตน
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6. สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน ระยะที่ 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. พั ฒนาเมมเบรนจากวั สดุ อินทรี ยและอนินทรี ยให มีสมบั ติเหมาะสม และหรื อจําเพาะเพื่ อแยกสารสําหรั บ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ยาง ปาลมน้ํามัน
พลังงาน และสิ่งแวดลอม
3. พั ฒนานั กวิ จั ยและผลิ ตบั ณฑิ ต ระดั บปริ ญญาโทและเอก ให มี ความเชี่ ยวชาญทางด านวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีเมมเบรน ในระดับที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีเมมเบรนเปนฐาน
4. ถายทอดเทคโนโลยีและสรางความรวมมือกับภาครัฐและหรือเอกชนในการแสวงหาโจทยวิจัย และหรือรวม
วิจัยและเปนแหลงการใชประโยชนผลการวิจัย ซึ่งจะไปสูการใชเทคโนโลยีเมมเบรนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิ ต และ
การผลิตเชิงพาณิชย
ทิศทางการวิจัย (Roadmap) ในชวง 5 ป
ทิศทางการวิจัยในระยะที่ 2 นี้ จะเนนการวิจัยใน 2 ดาน คือ
1. การวิ จัยที่ เกี่ ยวข องกั บการพัฒนาเมมเบรนจากวัสดุชนิดต างๆ เช น ยาง พอลิเมอร และเซรามิกส ใหมี
คุณสมบัติดีขึ้นและหรือมีความจําเพาะกับมวลสารที่ตองการแยก เชน โปรตอน (พลังงาน) กาซ สารโมเลกุลใหญ เปนตน
โดยใชความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรพอลิเมอรและวัสดุ รวมทั้งการใชเทคนิคอื่นๆ เชน ดานไฟฟาหรือพลาสมา
2. การวิจัยที่เกี่ยวของการนําเทคโนโลยีเมมเบรนมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับปญหาที่เกี่ยวของ
กับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใตคือ อาหาร ยางพารา ทั้งในแงการใชในการผลิตผลิตภัณฑนวัตกรรมหรือมูลคาเพิ่ม
การเพิ่มผลผลิต การประหยัดพลังงาน การบําบัดกาซเสีย น้ําและน้ําเสีย รวมทั้งพลังงาน
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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
เพื่อใหสถานวิจัยวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร (Trace Analysis and Biosensor Research
Center, TAB-RC) ทําหนาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยสามารถรวมขับเคลื่อนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในเชิงนโยบาย และเชิงการวิ จัย
ดังนี้
วัตถุประสงคเชิงนโยบาย
1. วิจัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. สรางความเปนเลิศและความเขมแข็งในการพัฒนาการวิจัย ตลอดจนการผลิตงานวิจัยที่มีคุณคา รวมทั้ง
ทรัพยากรบุคคลทางดานการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3. วิจั ยเพื่ อพั ฒนาและยกระดับคุณภาพการศึ กษา โดยการผสมผสานและประยุกตความรู จากประสบการณ
การปฏิบัติจริงเขากับกระบวนการเรียนการสอน
4. เปนแหลงเพิ่มพูนความรู และใหบริการวิชาการทางดานการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
วัตถุประสงคเชิงการวิจัย
1. พัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอยาง
2. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห
ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป (ทิศทางการวิจัยหลัก)
พั ฒนาเทคนิ คการเตรี ยมตั วอย า งและเทคนิ คการวิ เคราะห สารปริ มาณน อยและไบโอเซนเซอร ให มี ความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะหสารปนเปอน/ตกคาง ไมวาจะเปนในสิ่งแวดลอม วัตถุดิบหรือผลผลิต
ในกระบวนการผลิตตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหในทางการแพทย ทั้งนี้ เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความนา เชื่ อถือ
ถูกตอง แมนยํา และสามารถนําขอมูลและ/หรือเทคนิคที่พัฒนาขึ้นไปใชประโยชนตอไปได โดยมีทิศทางการวิจัยตลอด
ระยะเวลา 5 ป ดังนี้
• เทคนิคการเตรียมตัวอยาง
• เทคนิคการวิเคราะห
• การพัฒนาวิธีวิเคราะหแบบออนไลน (On-Line)
• การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหแบบเซนเซอร
• การพัฒนาเทคนิคแอฟฟนิตีเซนเซอร (Affinity sensor)
• พัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิก (Microfluidic)
• พั ฒนาอุ ป กรณ สําหรั บการตรวจวั ดทางไฟฟ า เคมี ที่ ทําให ระบบไบโอเซนเซอร ส ามารถตรวจวั ดได อย างมี
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. เพื่อดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาตนแบบของอุปกรณทางดานวิศวกรรมฟนฟู
2. เพื่อจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางที่เปนศูนยบริหารจัดการสําหรับงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟู
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสรางโอกาสในการดําเนินชีวิตใหกับผูพิการ
4. เพื่อสํารวจ รวบรวมขอมูล แหลงขอมูลปญหาหรือความตองการที่เกี่ยวของกับผูพิการ
5. เพื่อสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมฟนฟู
6. เพื่อสนับสนุน สงเสริม จัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายในประเทศและตางประเทศ
7. เพื่อสรางเครือขายและพัฒนานักวิจัยรวมถึงผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมฟนฟู
8. เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูทางดานวิศวกรรมฟนฟูในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ทิศทางหลัก
สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู มีเปาหมายหลัก คือ
- เปนศูนยวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟูของประเทศ ประสานงานใหเกิดงานวิจัยและพัฒนา
- สรางฐานขอมูลทางดานการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟู
- จัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายในประเทศและตางประเทศ
- ผลิตผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย และถายทอดผลงานวิจัยดังกลาวแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
- กอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพทางดานการออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นสวน
ของอุปกรณสําหรับผูพิการ
- สรางโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา
จากเป าหมายหลั กดั งกล าวข างต นสถานวิจั ยได กําหนดทิศทางหลักของงานวิจั ยที่ สถานวิจั ยมีความพรอมที่ จะ
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. สร างงานวิ จั ยดานการพั ฒนายาสมุ นไพรอย างครบวงจร โดยใช ความรู ทางด านเภสั ชศาสตร เทคโนโลยี
ชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับบัณฑิตศึกษา
3. ผลิตนักวิจัยใหมทางดานการพัฒนายาจากสมุนไพร
4. สรางเครือขายและความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกับเครือขายวิจัยตางๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
5. วางแนวทางในงานวิจัยยาสมุนไพรใหมีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถนํามาใชไดจริง
6. เปนศูนยกลางในการทําวิจัยดานการพัฒนายาสมุนไพรของภูมิภาค
7. สงเสริมการพึ่งตนเองและพัฒนาสมรรถนะในการแขงขันกับนานาชาติ
ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป
วิสัยทัศน
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศในดานการวิจัย
และการพัฒนายาจากสมุนไพรโดยงานวิจัยจะมี 4 งานหลักดังนี้
1. การวิจัยเพื่อคนหาตัวยาสําคัญจากสมุนไพรที่ใชตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
- การคั ดเลื อกสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ ทางชี วภาพของสารสกั ดสมุ นไพรที่ มี สรรพคุ ณทางยาตาม
ตํารายาแผนโบราณ
- เทคโนโลยีการสกัดแยกตัวยาสําคัญจากสมุนไพร การศึกษาสูตรโครงสรางของตัวยาสําคัญ และการ
ศึกษาความแรงในการออกฤทธิ์ของตัวยาสําคัญ
- การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดสมุนไพรและตัวยาสําคัญ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑยาสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ
- การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดสมุนไพรใหไดตัวยาสําคัญในปริมาณสูง
- การพัฒนาวิธีการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพร
- การพัฒนาตํารับยาและเครื่องสําอางจากสมุนไพร
- การศึกษาและพัฒนาการออกฤทธิ์และความคงตัวของตํารับยาสมุนไพร
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3. การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชยาสมุนไพร
- การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสมุนไพรโดยการศึกษานอกกาย และการศึกษาใน
สัตวทดลอง
- การศึกษา Clinical trial ของยาสมุนไพร
4. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ
- การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- การพิสูจนเอกลักษณสมุนไพรโดยใช DNA finger-print
- การวิจัยดานชีวสังเคราะหของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ กลไก และการควบคุม

100

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

10. สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหนาและขากรรไกร
(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. จัดตั้งศูนยวิจัยและวิเคราะหเนื้อเยื่อแข็ง และวัสดุทดแทนกระดูกที่ครบวงจร และไดมาตรฐานสากล
2. เพื่ อผลิ ตงานวิจั ยพื้ นฐานที่ เกี่ ยวข องกับกระดู กในระดั บเซลลและโมเลกุ ล ซึ่ งสามารถนําไปใช ประโยชน ได
ในทางคลินิก โดยครอบคลุมงานดานการเสริมสรางกระดูกโดยวิธีการ distraction osteogenesis, bone substitute
material และงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานทันตกรรมรากเทียม
3. เพื่อผลิตงานวิจัยในสัตวทดลอง และในทางคลินิกเพื่อนําไปใชในการรักษาผูปวย
4. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิจัยอยางนอยปละ 1 คน
ทิศทางการวิจัย
การวิจัยเกี่ยวกับวัสดุทดแทนกระดูก/ วัสดุชวยการสรางกระดูก
การวิจัยเกี่ยวกับ chitosan, hydroxyapatite (HA), -tricalcium phosphate, biphasic calcium phosphate และ absorbable scaffold
- การวิจัยเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเซลลสรางกระดูกที่มีตอวัสดุทดแทนกระดูก
- การวิจัยเกี่ยวกับการใชโปรตีนในการเสริมสรางกระดูก (growth factors)
การวิจัยเกี่ยวกับรากฟนเทียมสําหรับรองรับฟนเทียม (dental implant)
การวิจัยเกี่ยวกับการผาตัดยืดกระดูกขากรรไกร
- การศึ กษาวิจั ยในสั ตว ทดลองเพื่ อสร างรู ปแบบของเครื่ องมื อที่ เหมาะสมและศึ กษาเกี่ ยวกั บวิทยาศาสตร
พื้นฐานที่เกี่ยวของ
- การพัฒนาเครื่องมือสําหรับผาตัดยืดกระดูกขากรรไกรโดยการทําวิจัยรวมกับอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร
การวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย
- การศึกษาเกี่ ยวกั บผลการผาตั ดรักษาผู ป วยปากแหว งเพดานโหว โดยการใช วัสดุ ทดแทนกระดูกหรื อวัสดุ
ชวยการสรางกระดูก
- การศึกษาเกี่ยวกับวัสดุทดแทนกระดูกเพื่อบูรณะ และซอมสรางกระดูก sinus lift, ridge preservation,
ridge augmentation
- การศึกษาเกี่ยวกับการใหการฟนฟูสภาพชองปาก ใบหนา และขากรรไกร
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11. สถานวิจัยโรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด
(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. สรางองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานเกี่ยวกับโรค ที่พบบอยในชองปาก
2. สรางองคความรูพื้นฐานของโรคในชองปากที่พบบอยในพื้นที่ภาคใต
3. พัฒนาและหาแนวทางการปองกันและรักษาโรคในชองปากที่พบบอย
4. สรางนักวิจัยรุนใหมโดยการทํางานเปนทีมและกระบวนการบัณฑิตศึกษา
5 จัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยเกี่ยวกับโรคที่พบบอยในชองปากและระบาดวิทยาในภาคใต
ทิศทางวิจัย
สถานวิจั ยโรคที่ พบบ อยในช องปากและวิ ทยาการระบาด เป นหน วยวิ จั ยชั้ นนําระดั บประเทศในการวิ จั ยโรคที่
พบบอยในชองปากและระบาดวิทยาโดยเนนการเขาใจปญหาในทองถิ่ นภาคใตเพื่อ แกไขปญหาใหทองถิ่นโดยงานวิ จัย
จะเนนดังนี้
1. ศึกษาความชุกของโรคและความผิดปกติที่พบบอย ไดแก ฟนผุ โรคปริทันต ซี่งอาจสงผลตอการทํางานของ
ขอตอขากรรไกร ความปวดเรื้อรัง ความปวดเฉียบพลันในชองปากและบริเวณใบหนา พฤติกรรมและนิสัยนอกหนาที่
ของฟน (oral parafunctional habits) และหาสาเหตุและปจจัยเสี่ยงตลอดจนพฤติกรรมหรือทัศนคติในการเกิดโรค
และความผิดปกตินั้นๆ
2. หาแนวทางในการปองกันและรักษาโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ โดยการคนหาสมุนไพร สารเคมี จุลินทรีย
เพื่อการพัฒนารูปแบบการใชสมุนไพร สารเคมี จุลินทรีย ในการแกปญหาโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ
3. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรการการปองกันโรคและปญหาที่พบบอยในชองปาก เชน การเคลือบหลุมและรองฟน
โดยใชการผสมผสาน ขอมูลทางระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร และการจัดการ
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12. สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
(Aquatic Animal Biotechnology Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail: pattirataweepreda@yahoo.com
วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมอบการถายโอนศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงมาอยูภายใตการดูแลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป พ.ศ. 2561
2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
4. เพื่อผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาใหกับมหาวิทยาลัย
5. เพื่ อเผยแพร องคความรู ที่ ได จากงานวิจั ยที่ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีชี วภาพสัตวน้ําออกสู ชุมชน ในรู ปแบบของ
การจัดฝกอบรมและประชุมวิชาการ
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา จะเปนหนวยงานชั้นนําในการผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ของสัตวน้ํา และการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาระบบการผลิตสัตวน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งมุงเนน
การกอใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติ นําไปสูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ยั่งยืน (Sustainable aquaculture) มีสวนชวย
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวของและอยูในแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ป
มีดังนี้
1. การศึกษาความสัมพันธของระบบสืบพันธุกุงและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในดานนี้
เพื่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงที่ยั่งยืน
2. การศึกษาอาหารธรรมชาติของกุงในรูปแบบของหวงโซอาหาร เชน ไดอะตอม แพลงกตอนสัตว และ
แมเพรียง (polychaete) และการพัฒนาคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ
3. การศึ กษาการเพาะเลี้ ยงปลิงทะเลขาว Holothuria scabra ที่ สูญพั นธุ ไปแลวจากฝ งทะเลด านอ าวไทย
ซึ่ งจะศึ กษาเกี่ ยวกับระบบการเพาะเลี้ ยงเพื่ อใหไดลู กพั นธุ ที่ มี อัตราการผสมติ ดและอัตรารอดชีวิ ตสูง เลี้ ยงไดเจริญ
เติบโตดี รวมถึง
4. การศึกษาระบบสืบพันธุ อาหารที่ใชเลี้ยง และการเลี้ยงปลิงทะเลขาวรวมกับปลาและหอยทะเล เพื่อพัฒนา
การเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาวใหเปนสัตวเศรษฐกิจสําหรับเกษตรกรอีกชนิดหนึ่งในอนาคต และเพื่อปลอยลูกพันธุ กลับสู
ทะเลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่สําคัญ
5. การศึกษาสารสกัดจากหอยเปาฮื้อ Haliotis diversicolor เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ใชประโยชนในทาง
การแพทยและเครื่องสําอาง
6. การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการบําบัดน้ําเพื่อนําไปใชในระบบน้ําหมุนเวียน (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. เพื่อที่จะสรางความเปนเลิศในองคความรูทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับความขัดแยง ความรุนแรงและ
การแกปญหาโดยสันติในพื้นที่ภาคใต
2. เพื่อศึกษา คนควา และดําเนินการวิจัยในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงภาคใต
3. เพื่ อให บริ การวิ ชาการด านงานวิ จั ยสู หน วยงานต างๆ ทั้ งภาครั ฐและเอกชน รวมทั้ งสื่ อมวลชน และต อ
สาธารณชน เผยแพรความรู แกประชาชนโดยทั่วไปที่ยังตองการหาคําตอบที่ มีเหตุผลในปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงในพื้นที่ภาคใต
4. เพื่อเสนอทางออกในทางวิชาการเพื่อแกปญหาทางนโยบายที่เกิดขึ้นทั้งตอภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของ
5. เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายทางวิชาการและนักวิจัยรุนใหมเพื่อรวมกันศึกษาวิจัยปญหาภาคใต
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยจึงมีกลุมงานหลัก 5 ดาน คือ
1. กลุมการวิจัยดานสังคมศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การบริหาร
ความมั่นคง และการกอการราย
2. กลุมการวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย สันติศึกษา การจัดการความขัดแยง และความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
3. กลุมการวิจัยเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สื่อสันติภาพ และบทบาทของสื่อในสถานการณความรุนแรง
4. กลุ มการวิ จั ยเกี่ ยวกั บอิ สลามศึ กษา ศึ กษาศาสตร ชุ มชนศึ กษาในด านต างๆ อาทิ การจั ดการอิ สลาม
อัตลักษณชาติพันธุมลายู
5. กลุ มวิจั ยและพั ฒนาฐานข อมู ลเหตุ การณ ความไม สงบ สภาพสั งคม เศรษฐกิจ และผลกระทบของความ
รุนแรงที่มีตอจังหวัดชายแดนภาคใต
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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. เพื่ อศึกษาและวิ จัย เพื่ อการพั ฒนาในด าน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ชุ มชน และการพัฒนามนุ ษย
ในกลุมประเทศในแถบทวีปภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
2. เพื่อเปนศูนยกลางของการเรียนรูและวิจัยในทวีปเอเชียและแปซิฟกของภูมิภาค
3. สรางนักวิจัยรุนใหมโดยการทํางานเปนทีม และการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. จัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยเพื่อการพัฒนาดาน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
และการพัฒนามนุษย ในกลุมประเทศในแถบทวีปภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
5. การวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่ อนําความรู ที่ ไดจากการวิจัยและการแลกเปลี่ ยนความรู มาสูพัฒนาพื้นที่ภาคใต
ของประเทศไทยในมิติตางๆ ของการพัฒนา
6. เปนสถานวิจัยที่แสวงหาความรวมมือดานตางๆ เชน แหลงทุนในการวิจัยทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
เพื่อการวิจัยสําหรับการพัฒนาเอเชียแปซิกฟก
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยเพื่อการศึกษาพัฒนาเอเชียแปซิฟก มีทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
1. การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนามนุษย เชน แรงงาน การศึกษา และพฤติกรรมศาสตร เพื่อนําไปสูการวิจัย
เพื่อการพัฒนามนุษย และการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาทุนมนุษย
2. การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค
และเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
3. การศึ กษาวิ จั ยเพื่ อการพัฒนาสังคมและชุ มชนศึ กษาในดานตางๆ เพื่ อนําไปสู การพั ฒนาชุ มชนและสังคม
แบบยั่งยืน
4. ศึกษาวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร เชน ปญหาสังคม วัยรุน รวมไปถึงสังคมวิทยาทางการแพทย เพื่อนําไปสู
การแกปญหาทางสังคมอยางถูกตอง และนําไปสูการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไทย
5. ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย เชน ปญหาการทองเที่ยว ทั้งในสวน
ผูประกอบการและนักทองเที่ยว และศึกษานโยบาย และแนวทางการปฎิบัติของรัฐเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
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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. เพื่อรวมกลุมนักวิจัยที่สนใจทํางานวิจัยในสาขาธรณีฟสิกส ใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรางความเขมแข็งและความสามารถทางเทคโนโลยีแกบุคลากรของประเทศไทยเกี่ยวกับการศึกษาและ
การวิจัยทางดานธรณีฟสิกส
3. เพื่อพัฒนางานวิจัย โดยประสานความรวมมือทั้งกับหนวยงานราชการและเอกชน ในการนําผลงานวิจัยไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับประเทศไทยมากที่สุด
4. เพื่ อให บริ การขอมู ลและความช วยเหลือทางวิ ชาการด านธรณี วิทยาและธรณีฟสิ กส แกชุ มชน หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
5. เพื่อริเริ่มความรวมมือทางดานวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งความรวมมือทางวิชาการที่มีอยูเดิมกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและสถาบันในภูมิภาคใกลเคียง
ทิศทางการวิจัย
ทิศทางงานวิจัยจะครอบคลุมปญหาธรณีฟสิกส
1. งานวิจัยดานธรณีฟสิกสของโลกและเพลตเทคโทนิกส
2. การศึกษาวิจัยเขตรอยมุดตัวซุนดา
3. การศึกษาวิจัยดานแมเหล็กบรรพกาล
4. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพลังงานความรอนใตพิภพ
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. การศึกษาติดตามการเคลื่อนที่ของมลพิษในชั้นดิน เชน น้ําเสีย น้ํามัน
3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรพลังงานความรอนใตพิภพและการใชประโยชน
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
หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานหลัก: คณะวิศวกรรมศาสตร
หนวยงานรวม: ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศภาคใต
Mission
เปนศูนยวิจัยทางดานภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความนาเชื่อถือสูงสุดในภาคใต
วัตถุประสงค
1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับพิบัติภัย น้ําทวม และดินถลม ของภาคใตในระยะยาวและตอเนื่อง
2. เปนศูนยวิจัยพิบัติภัยดานน้ําทวมและดินถลม โดยทําการวิเคราะห ประเมิน และพัฒนาแบบจําลองเพื่อชวย
ในการบริหาร จัดการ และแกปญหาทางดานพิบัติภัย
3. เปนศูนยเผยแพรและประชาสัมพันธข อมู ลและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข องกับพิ บัติภั ยธรรมชาติของมหาวิ ทยาลัย
สงขลานครินทร พรอมทั้งเปนศูนยประสานงาน-รับเรื่องความตองการของประชนในสวนของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภารกิจของศูนยวิจัยฯ
ภารกิจของศูนยวิจัยฯ ประกอบไปดวยภารกิจหลัก ดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ วิเคราะห และประเมิน สาเหตุเบื้องตนของการเกิดพิบัติภัย น้ําทวมและดินถลมใน
พื้นที่ภาคใต และจัดทําเปนฐานขอมูลสาธารณะ (Public Domain Data Base)
2. จั ดทํา แผนที่ ข อบเขตน้ํ า ท วมที่ พร อมแสดงความสั มพั น ธ กั บปริ มาณน้ํ า ท า และแผนที่ ดิ น ถล ม ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลอง
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลน้ําฝน และการเกิดน้ําทวม-การเกิดดินถลมของแตละพื้นที่ เพื่อใชเปน
ขอมูลเบื้องตนในการเตือนภัยในระดับชุมชนทองถิ่น
4. พัฒนาแบบจําลองเพื่อจําลองน้ําทา จําลองสถานการณน้ําทวม และจําลองดินถลม
5. จัดสราง website สําหรับ น้ําทวม ดินถลม เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานเพื่อประชาชนในทองถิ่น
ไดนําไปใชประโยชน ในแบบ Real time
6. เสนอผลงานวิจัยในรูปของ รายงาน คู มือ Interactive module on website และผลงานทางวิชาการ
(Papers) สําหรับนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และเอกสารทางวิชาการ
7. สรางความเข มแข็ งของศู นยฯ โดยสร างความสัมพั นธ กับหน วยงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข อง เพื่ อเป นพั นธมิตร
ในการทําการวิจัย แลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน
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17. สถานวิจัยการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศภาคใตแบบบูรณาการ
(Research Center for Ecotourism Integrated Management in Southern, Thailand)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
e-mail: parichart.v@psu.ac.th
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนางานวิจัยปรากฏการณ (Phenomena) ที่เปนภาพประจักษ (Empirical) ซึ่งเกิดขึ้นภายในชุมชน
อันไดแกการใชพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
(Basic Science) และขั้นสูง (Advanced Science) ในการดําเนินงานวิจัย
2. เพื่อสรางความรวมมือระหวางนักวิจัยรุนใหมและบัณฑิตศึกษาในการบูรณาการความรูดาน การทองเที่ยว
สารสนเทศ นิเวศ สิ่งแวดลอม การเกษตร สังคมและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับความรูที่มีอยูภายในทองถิ่นเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN)
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทําวิจัย เผยแพรผลงานวิจัยและถายทอดความรูสูชุมชน
4. เพื่ อพัฒนางานวิจัยที่นําไปสูการสรางขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคใต ดานการใช และจัดการ
ทรัพยากร ที่สัมพันธและเกี่ยวของกับมิติการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
5. เพื่อผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาพื้นที่ภาคใต
ทิศทางการวิจัย
การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใตแบบบูรณาการ มีทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
1. การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน โดยกระบวนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต มิติดานสังคม และ
สิ่งแวดลอม ดานการทองเที่ยว การจัดการการใชทรัพยากรที่ดิน การจัดการทรัพยากรแหลงน้ํา การจัดการพื้นที่ลุมน้ํา
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
2. การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา เพื่อตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานตางๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
วิถีความเปนอยูของคนในชุมชน เพื่อใหเกิดความอยางยั่งยืนในการพัฒนา
4. การวิจัยเชิงพฤติกรรมการใชประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5. การวิจัยเพื่อการพัฒนาองคความรูทองถิ่นสูการจัดการอยางเปนระบบโดยเฉพาะอยางยิ่งการผนวกมิติดาน
เศรษฐกิจ ไดแก การทองเที่ยว และมิติดานชุมชนสังคมคือพื้นที่ภาคใต รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรในเชิงการอนุรักษ
เพื่อใหเกิดเปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางชัดเจน
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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
ยุทธศาสตรในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู สูงอายุไทย ไดนํากรอบแนวคิดของ Ecological health model
เปนแนวทางในการออกแบบแผนที่วิจัยที่ครอบคลุมปจจัยหลักทั้ง 3 ปจจัย อันไดแก
1. ปจจัยสวนบุคคล
2. ปจจัยทางสังคม และ
3. ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ
ทั้ งนี้ โดยได เ ลื อกป จจั ยที่ ยังขาดองค ความรู หรื อระบบที่ มี ความชั ดเจนและความเป นรู ปธรรม สําหรั บการ
ออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ดังนั้นสถานวิจัยนี้จึงมียุทธศาสตรในการวิจัยเพื่อสรางฐานความรู
และพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุไทยในอนาคต 4 ดาน ไดแก
1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุไทย
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชนเพื่อการดูแลผูสูงอายุไทย ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปผลักดันนโยบายสาธารณะ
ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มีความยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสถานการณปจจุบันและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพไทยในประเด็นเกี่ยวกับ
1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุ
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชน
ทิศทางการวิจัยใน 5 ป ที่ขอรับการสนับสนุน
วิสัยทัศน
มุงศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบการดูแล เพื่อสุขภาวะของผูสูงอายุไทย
ทิศทางหลักของสถานวิจัย
1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุ
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชน
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19. สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Multicultural Education Research Center for Sustainable Development; MRCSD)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
อาจารยสนั่น เพ็งเหมือน คณะศึกษาศาสตร
e-mail: psanan.bunga@hotmail.com
วัตถุประสงค (พันธกิจ)
1. ขับเคลื่อนงานวิจัยเครือขายทางพหุวัฒนธรรมศึกษาในเขตพื้ นที่ สามจังหวัดชายแดนใต ภาคใต และมุงสู
ประชาคมอาเชียน
2. วิจัยสรางองคความรู นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา ตลอดจนความรวมมือจากทองถิ่นสูประชาคม
อาเซียน อันจะนําสูสังคมแหงการเรียนรู การตระหนัก การเคารพ การใหเกียรติและการอยูรวมกันภายใตความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อความสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
3. บริการ เผยแพร ตีพิมพ สงเสริมองคความรูและนวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อนําสูการประยุกตใช
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทิศทางการวิจัย
หนวยงานวิจัย มุงสรางนักวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และเผยแพรงานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
เพื่อใหเกิดการเรียนรูและตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเชียน ใหสามารถอยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอยางสันติสุข และยั่งยืน โดยมีทิศทางการวิจัยดังนี้
- นโยบายและการบริหารการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา
- หลักสูตร สื่อ กิจกรรม และเทคโนโลยีและสารสนเทศทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
- พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
- 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 ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ตรวจตรา เตื อนภั ย และบริ หารจั ดการภั ยพิ บั ติธรรมชาติ ตรวจตราการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ และการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
2. ใหบริการขอมูลวิชาการทางดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศแกประชาชน
3. เป นศูนย ปฏิ บั ติงานการวิ จัยนั กศึ กษาระดั บบั ณฑิตศึ กษาสาขาเทคโนโลยี และการจั ดการสิ่ งแวดลอมและ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติธรรมชาติ และสภาพ
ภูมิอากาศ
5. บริหารจัดการองคความรูรวมกับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการใชประโยชนอยางยั่งยืน
6. สรางเครือขายความรูดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ
7. เปนศูนยบริการวิชาการแกทองถิ่น เพื่อตอบสนองการพัฒนาดานตางๆ ในจังหวัดฝงอันดามัน
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21. สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต
ผูอํานวยการสถาบัน
ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
e-mail: cvirasak@medicine.psu.ac.th
หลักการและเหตุผล
ภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.) ในระยะ 8 ปที่ผานมาคือ การมีสวนรวมในการ
แกปญหาและพัฒนาสุขภาวะในภาคใต โดยอาศัยการขับเคลื่ อนและสรางผลงานทางวิชาการเพื่ อพัฒนาชุมชนในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะดานสุขภาพและกระบวนการเยียวยาเพื่อสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต รวมถึงการพัฒนาองคกร
วิชาการดานสุขภาวะที่เขมแข็งใหกระจายอยูในพื้นที่ และปจจุบัน วพส. เปนฐานพัฒนากําลังคนดานสุขภาวะแบบ
สหวิทยาการ โดยเชื่อมระหวางนักวิชาการสายตางๆ ดวยกันเองและกับชุมชนในภาคใต โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต
อีกทั้งผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วพส. ไดมีสวนชวย
ใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานการวิจัยและพัฒนาชุมชนในภาคใตอยางมาก และมีงานรูปธรรมที่ วพส. ไดสรางขึ้น
ภายใน ม.อ. ไดแก
1. โครงการวิจัยที่ นําไปสู สุ ขภาวะภาคใต เช น งานวิ จัยดานผลกระทบจากเหตุความรุนแรงตอภาวะสุขภาพ
และโภชนาการเด็ก การตั้งครรภและคุณภาพของการบริการมารดา ความพิการจากเหตุความรุนแรง ปญหาสุขภาพ
จากการเสพติ ดพืชกระท อม ป ญหาการบริ โภคสุ ราและยาสู บ โรคมะเร็ ง การติ ดตามสุขภาพเด็กใต ในระยะยาว
มีตีพิมพแลวกวา 170 เรื่อง
2. เครือขายนักวิจัยที่เปนอาจารยในคณะตางๆ เชน คณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร
เภสั ชศาสตร วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ อุ ตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศึกษาศาสตร
มนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร พาณิ ชยศาสตร และการจั ดการ ร วมกั บเครื อข ายนั กวิ จั ยรุ นใหม ต างสถาบั น เช น
มหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ มหาวิทยาลั ยนราธิ วาสราชนคริ นทร มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสงขลา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏยะลา
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนียะลา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทรยะลา สถาบันพลศึกษายะลา วิทยาลัยอิสลาม
ยะลา ขณะนี้นักวิจัยเหลานี้เปนแกนนํานักวิจัยรุนใหมในสถาบันตาง ๆ ของ ม.อ. และภาคใต ซึ่งมีกวา 30 คน ที่ไดรับ
ความยอมรับและไดรางวัลจากหนวยงานระดับชาติ
3. เครือขายหนวยงานวิจัย เชน โครงการพหุวัฒนธรรมศึกษา เครือขายการเรียนรูรวมกันเพื่อสุขภาพภาคใต
ปจจุบันเครือขายทั้งสองไดพัฒนาไปเปนศูนยวิจัยในคณะศึกษาศาสตร ม.อ.วิทยาเขตปตตานี
4. โครงการบัณฑิตอาสา ม.อ. ซึ่งรวมมือกันระหวาง 4 วิทยาเขต/เขตการศึกษา และหมูบานในภาคใตกวา
100 ชุมชน ผลิตบัณฑิตอาสาไปชวยพัฒนาสังคมรวมประมาณ 150 คน ปจจุบันบัณฑิตอาสาที่จบไปแลวเปนแกนนํา
รุนใหมในการพัฒนาสังคมภาคใต
5. ศู น ย ประสานงานวิ ช าการให ความช ว ยเหลื อผู ได รั บ ผลกระทบจากเหตุ ชายแดนใต (ศวชต.) 3 ศู นย
ครอบคลุมจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีศูนยใหญอยูที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.วิทยาเขต
ปตตานี ตอมาทั้งสามศูนยไดรับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
6. เครื อขายระหว างประเทศเพื่ อสันติ ภาพและการพั ฒนา โดยร วมมื อกั บอาเจะห อินโดนี เซีย 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
หน ว ยวิ จั ยแป งและเส นใยจากพื ชที่ จั ดตั้ งขึ้ นนี้ เป นการศึ กษาและการใช ประโยชน จากแป งและเส นใยจากพื ช
โดยทิศทางการวิ จั ยที่ 1 เปนการศึ กษาเกี่ ยวกั บแปงและการประยุ กตใช โดยเน นการศึ กษาเกี่ ยวกั บการศึ กษาทาง
โครงสรางสมบัติทางความรอนและสมบัติทางรีโอโลยีของแปงชนิดตางๆ และการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ การดัดแปรแปงชนิดตางๆ ดวยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการประยุกตใชในอุตสาหกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็งที่มีแปงเปนองคประกอบโดยใชสาร
ไฮโดรคอลลอยดในผลิตภัณฑ สําหรับทิศทางการวิจัยที่ 2 เปนการศึกษาเกี่ยวกับเสนใยจากพืชและการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑโดยเนนการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการผลิต คุณสมบัติและการประยุกตใชเสนใย
จากพื ชและผลผลิ ตจากเสนใยจากพื ช (เซลลู โลสและอนุพันธุ ของเซลลู โลส) ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุ ภัณฑ
การใชประโยชนจากของเหลือทิ้งจากกระบวนการ Pulping process ของเสนใย (ลิกนินและน้ําตาลแอลกอฮอล) และ
การใชประโยชนจากรําขาวและ/หรื อเยื่อใย (dietary fiber) จากผลิตผลทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ (การผลิตกาวสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑบริโภคและ/หรือยอยสลายได) โดยโครงการ
ที่จัดทําขึ้นมานั้นเปนการบูรณาการงานวิจัยรวมกันหลายๆ สวน โดยจะผลักดันการใชประโยชนจากวัตถุดิบในทองถิ่น
และเน น ความเป นอั ตตลั กษณ ของภาคใต รวมถึ งผลั กดั นให ผลงานวิ จั ยที่ ได สามารถขยายผลเชิ งพาณิ ชย เ พื่ อการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อรวมกลุ มและทําการวิ จั ยด านแป งและเส นใยจากพื ช และการประยุ กต ใช อุ ตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งการวิจัยเปนทีมและสรางเครือขายดานแปงและเสนใยจากพืชกับสถาบัน
การศึกษา หนวยงานเอกชน และชุมชน
3. เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพและการใช ประโยชน ดานแป งและเส นใยจากพื ชในทองถิ่ น และสามารถพัฒนาสู การใช
ประโยชนระดับอุตสาหกรรม
เปาหมายของหนวยวิจัย
สรางความเขมแข็งและความเปนเลิศทางการวิจัยดานแปงและเสนใยจากพืชจากวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นภาคใต
และเพิ่มศักยภาพการใชประโยชนในระดับอุตสาหกรรม
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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. เพื่อพัฒนาองคความรูและผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติและการดูแลผูปวย ซึ่งจะ
กอใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติพยาบาลที่เปนเลิศ
2. แลกเปลี่ ยนขอมู ลและความรวมมื อในการนําผลงานวิจั ยไปใช เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพการปฏิ บัติ การพยาบาล
ของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
3. ฝกอบรมเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพื่อการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพ
4. พัฒนานักวิจัยใหมทางดานการพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุโดยผานกระบวนการ
บัณฑิตศึกษา
5. มีชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา แนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพื่อการดูแลผูปวย
6. มีฐานขอมูลและเครือขายการวิจัยในการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมและการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ
ทิศทางการวิจัย
หนวยวิจัยนี้จะรวบรวมองคความรูและจัดการความรูที่ผานมาและที่ไดใหม เพื่อสรุปประเด็นสําคัญและเผยแพร
ตอสาธารณะ และถายทอดนวัตกรรมที่ไดสูคลินิกและชุมชน รวมทั้งผลิตสื่อหรือคูมือที่เปนประโยชนตอการนําไปใช เชน
การรวบรวมเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือในการนําไปใช การเรียบเรียงเอกสารและประสบการณที่ไดทํางานผานมา
มีแนวปฏิบัติและนวัตกรรมในการดูแลผูปวยเพื่อแกไขปญหาเฉพาะจากการใชหลักฐานเชิงประจักษ เชน ชุดโปรแกรม/
สื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบาดเจ็บ ผูดูแลและชุมชน พัฒนานวัตกรรม เชน หุนสาธิตการดูดเสมหะ เบาะรองนั่ง
ปองกันแผลกดทับที่ผลิตจากวัสดุยางพารา นวัตกรรมดานการดูแลและปองกันภาวะแทรกซอนที่ปองกันได เชน เครื่อง
ชวยบีบนวดกดจุดที่ฝาเทาแทนการนวดดวยมือเพื่อปองกันการเกิดภาวะอุดตันหลอดเลือดดํา 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. สนั บ สนุ นให เ กิ ดความร วมมื อและแลกเปลี่ ยนองค ความรู ของนั กวิ จั ยด านเทคโนโลยี การแปรรู ปชี วภาพ
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
3. ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ
5. สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของนักวิจัยในกลุมวิจัย
6. ถ ายทอดองคความรู ที่ ไดจากการวิ จั ยสู ภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข องเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการแข งขันของ
ประเทศ
ทิศทางการวิจัย
ทิศทางของหนวยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรแบงออกเปน 3 ทิศทางหลัก ดังนี้
1. เคมีอาหาร - การศึกษาโครงสรางและองคประกอบเคมีของอาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของอาหาร
2. จุลชีววิทยาทางอาหาร-การศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. ผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาจากอุตสาหกรรมเกษตร-ศึกษาการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาของเศษเหลือและของเสีย
จากกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต รวมทั้งการสกัดสารที่มีคุณคาทางโภชนาการจากวัตถุดิบธรรมชาติ
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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 จะดําเนินการวิจัยดานกลศาสตรไฟฟาสําหรับอนุภาคชีวภาพเพื่องานดานชีวเทคโนโลยี ไดแก (1)
งานวิจัยคํานวณเชิงทฤษฎี (theoretical models and simulations) เพื่อพัฒนาแบบจําลองแรงทางไฟฟาของอนุภาค
ชี ว ภาพ และจําลองรู ปแบบสนามไฟฟ า (electric field distributions) สําหรั บออกแบบขั้ ว ไฟฟ าขนาดไมครอน
(2) งานทดลองเก็บขอมูล (experimentation) เพื่อหาเงื่อนไขที่แจงชัดสําหรับเหนี่ยวนําอนุภาคชีวภาพใหเกิดไดอิเล็ก
โทรฟอเรซิ สและไดอิเล็ กโทรฟอเรซิ สแบบคลื่ นเดิ นทาง โดยอาศัยขั้ วไฟฟาที่ ออกแบบและพัฒนาขึ้ น เพราะต องการ
ตอยอดเพื่อยกระดับองคความรูไปสูงานวิจัยระดับมหภาคสําหรับงานดานชีวเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และเกษตร อาทิ
งานคั ดแยกอนุ ภาคชี ว ภาพปนเป อนสารพิ ษและโลหะหนั ก การวิ นิ จฉั ยความผิ ดปกติ ข องเซลล ในทางโลหิ ตวิ ท ยา
การขยายรูเมมเบรนดวยสนามไฟฟา งานคัดกรองคุณภาพเซลล ไขปลา ไขกุง ฯลฯ และ (3) งานพัฒนาชุดอุปกรณ
อิ เล็ กทรอนิ กส สําหรั บขั้ วไฟฟ าแบบสองและสี่ เฟสตั้ งฉาก และงานพั ฒนาขั้ วไฟฟ าขนาดไมครอนที่ มี ระบบไหลเวี ยน
ของไหล (micro-fluidic system) ในประเด็นที่ (2) สามารถพัฒนาใหเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดลอม กอปรกับในขณะนี้ผูวิจั ยไดรับการสนับสนุนในเรื่องสถานที่ห องวิจัยจากทางคณะฯ ซึ่ งในขณะนี้ ได จัดเปน
หองวิจัยชีวฟสิกส (Biophysics laboratory) โดยมีครุภัณฑและเครื่องมือวิจัยบางสวนที่ยืมจากสถานวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเมมเบรน ทําใหการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสามารถดําเนินงานไดตามศักยภาพที่มีอยู
วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการวิจัยกลศาสตรไฟฟาของอนุภาคชีวภาพเพื่อเทคโนโลยีใหม
2. ประยุกตและตอยอดงานวิจัยฯ เพื่องานวิจัยดานสิ่งแวดลอมและเกษตร
3. สงเสริมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนผูชวยวิจัย
เปาหมายของหนวยวิจัย
1. มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทเขารวมโครงการ
2. มีผลงานตีพิมพงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
3. มีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนภายใตหัวขอวิจัยที่เชื่อมโยงองคความรูกับเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
4. มีจํานวนนักวิจัยใหมที่มาจากตางมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ
5. มีเวบไซตของหนวยวิจัยเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธองคความรูสูชุมชน
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5. หนวยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง
(Tumor Biology Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร
e-mail: surasak.sa@psu.ac.th
วัตถุประสงค
หนวยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอก (PSU-TBU) มีวัตถุประสงคในการรวมตัวเพื่อเนนทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตร
พื้นฐานซึ่งสัมพันธกับชีววิทยาของการเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุล เพื่อประยุกตความรูไปสูการวินิจฉัย การสรางตนแบบ
ของการปองกันและการรักษามะเร็ง (translational research) โดยใชขอมูลทางชีววิทยาเปนฐาน นอกจากงานวิจัย
หนวยวิจัยจะมุงที่จะวางรากฐานของการทําวิจัยทางชีวโมเลกุลของมะเร็ง
กรอบประเด็นวิจัยหลัก
1. มะเร็งลําไสใหญ เนนศึกษาปจจัยทางชีววิทยาซึ่งมีผลกับการพยากรณโรค การวินิจฉัยโดยใชเครื่องมือทาง
อณูชีววิทยา และการตรวจจับเซลลมะเร็งที่กระจายในกระแสเลือด (circulating tumor cell) หัวหนากลุมศึกษาคือ
พญ.สมรมาศ กันเงิน และ ผศ.พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ
2. มะเร็งเตานม เนนศึกษาบทบาทของยี น WT-1 ในกระบวนการกอมะเร็งเตานม หัวหนากลุมศึกษาคือ
ผศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ
3. กอนมะเร็งในเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ งมะเร็งไตชนิด nephroblastoma เนนศึกษาบทบาทของยีน WT-1
และ CTNNB1 ในการเกิดมะเร็ง หัวหนากลุมศึกษาคือ รศ.นพ.สุรศักดิ์ 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/
งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
1. การใช ประโยชน จากวั สดุ เหลื อทิ้ งทะลายปาล มเปลาและทางใบปาล มน้ํา มั นเพื่ อการผลิ ตชี วมวลและสาร
Schizophyllan โดยเชื้อเห็ดแครง (Schizophyllum commune)
1.1 เพื่อคัดแยกเห็ดแครงพันธุพื้นเมืองของภาคใตจากแหลงธรรมชาติ ในจังหวัดพัทลุง สงขลา และยะลา
1.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่เหมาะสมตอการผลิตชีวมวล และสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงที่เพาะเลี้ยงบน
วัสดุเหลือทิ้งทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
1.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่เหมาะสมตอการสกัดสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุเหลือ
ทิ้งทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
2. การใชประโยชนของวัสดุเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษแทนขี้เลื่อยในการเพาะเห็ดตระกูล
นางรมที่มีสารตานอนุมูลอิสระ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาความเปนไปไดในการใชวัสดุเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษเปนวัสดุเพาะเห็ดตระกูล
นางรมแทนขี้เลื่อย
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดตระกูลนางรมบนวัสดุเพาะจากภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อย
3. ศึกษาปริมาณโปรตีน ปริมาณสารต านอนุมู ลอิ สระและปริ มาณโลหะหนั กที่ ปนเป อนอยู ในดอกเห็ดตระกูล
นางรมที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุเพาะภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อย
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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. สร างงานวิ จั ยและเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข องกั บการเพิ่ มผลผลิ ตให กับอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก
องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งเกษตรกรในชุมชนตางๆ
2. สรางงานวิจัยที่ เนนการเพิ่ มประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
องคกรหรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งเกษตรกรในชุมชนตางๆ
3. สรางบุ คลากรที่ มีความรู ความสามารถดานการเพิ่ มผลผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก
องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งเกษตรกรในชุมชนตางๆ ถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
ทิศทางการวิจัย
ทิ ศทางการวิ จัยสําหรั บหนวยวิ จั ยการศึ กษาเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ต เน นการนําผลงานวิ จัยที่ ได จากการดําเนินงาน
ไปใชงานไดจริงในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งเกษตรกรในชุมชนตางๆ
ดังนั้นทิศทางการดําเนินงานวิจัยสรุปไดดังตารางทิศทางการวิจัย หนวยวิจัยการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
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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 และมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ในทฤษฎี นิวเคลี ยร ฟสิ กส และมีทักษะการใช เครื่ องมือ มี ความพร อมที่ จะนําหลั กการของทฤษฎีนี้ มาประยุกตใชในทาง
อุตสาหกรรม การแพทย สิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการพึ่งตนเองและเพิ่มศักยภาพใหนักวิจัยในการ
ผลิตผลงานทั้งดานการผลิตบุคลากรทางรังสีประยุกตและผลงานตีพิมพหรือการจดสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญา
วัตถุประสงค
1. สรางองคความรูเพื่อการพัฒนาชาติดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานรังสีประยุกต
2. สรางนักวิจัย นักวิชาการที่ใชเทคนิคการวิจัยดานรังสีประยุกต
3. พัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตรทางรังสีประยุกตเพื่อการพึ่งตนเอง
4. จัดทําฐานขอมูลรังสีภูมิหลังในสิ่งแวดลอม และแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย ตลอดจนการรับรังสีจากธรรมชาติ
มาสูคน
5. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรวมมือทางดานวิชาการกับตางประเทศ
เปาหมายของหนวยวิจัย
เปาหมายหลั กของหนวยวิจัยรังสีประยุกตเพื่ อที่ จะดําเนินการวิจั ยคนหาองค ความรู ใหมโดยการใช ประโยชน ใน
เทคโนโลยีทางรังสีประยุกตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัยเพื่ อนําไปใชในทางการแพทย อุ ตสาหกรรม และการ
เกษตรเพื่อเปนการสรางมูลคาใหกับสินคา ตลอดจนเปนการใชเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเอง
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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. เพื่ อดําเนิ นการวิจัยดานเศรษฐศาสตรสิ่ งแวดลอมและทรั พยากร และการประยุกตใชเชิงนโยบายเพื่ อแก
ปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของชุมชน
2. เพื่อเปนศูนยกลางในการบมเพาะบัณฑิตศึกษา และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานและชุมชนใน
ดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมในภาคใต
3. เพื่ อใชกระบวนการจากการวิจัยและผลการวิจัยเปนเครื่ องมือสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพใหกับ
ชุมชนในภาคใต
ทิศทางการวิจัย
การวิจัยของหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมจะเปนการวิจัยในลักษณะของการประเมินมูลคาของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเทคนิควิธีการประเมิน มาตรการและนโยบายทางดานเศรษฐศาสตร และการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางสังคม การวิจัยทางดานมาตรการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการปญหามลพิษตางๆ
การวิจัยทางดานการวิเคราะหนโยบายทางเลือกตอการจัดการปญหามลพิษหรือการใชประโยชนทรัพยากรในกรณีตางๆ
และใช เ ศรษฐศาสตร สิ่ งแวดล อมเป นเครื่ องมื อสําหรั บสร างกระบวนการเรี ยนรู ดา นการทํา วิ จั ยทางเศรษฐศาสตร
สิ่ งแวดลอมให กับบุคคลหรือกลุ มคนที่ เกี่ ยวของกั บการจั ดการทรัพยากรในท องถิ่ นของตน ซึ่ งจะเป นลักษณะของการ
กระจายความรู และเสริ มสร า งพลั งความเข มแข็ งให กับสั งคมไปในขณะเดี ยวกั บการดําเนิ นการวิ จั ยด วย นอกจากนี้
หนวยวิจัยฯ จะมุงเนนความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในลักษณะบูรณาการเพื่อขยายงานใหครอบคลุมประเด็นปญหา
วิจัยใหมากขึ้น สรางฐานขอมูลและองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นสําหรับเปนการรองรับการตั ดสินใจ
ในการดําเนินนโยบายของภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถจัดการกับทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
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10. หนวยวิจัยการพัฒนาการทองเที่ยวชายแดนใต
(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
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยนับวาเปนหัวใจของการสรางงานสรางเงินใหกับภูมิภาคอยางแทจริง
ประเทศไทยมีทุนทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งในการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการทองเที่ยวหลายประการ
เชน เอกลักษณความเปนไทย วัฒนธรรมที่เอื้ออารี มีอัธยาศัยไมตรีที่เปนจุดเดน มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและ
หลากหลาย มีโบราณสถานที่เกาแกและมีเอกลักษณ ซึ่งถือวาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจบริการ รวมทั้งมีโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง การติดตอสื่อสารอยูในระดับดี จึงเปนปจจัยสงใหกิจกรรม
การทองเที่ยวพัฒนาไปอยางกวางขวาง มีนักทองเที่ยวภายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนมากบริเวณชายแดน
ใตกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่ งประกอบดวย พมา และมาเลเซีย ก็ถือเปนจุดทองเที่ ยวที่สําคัญและมี เม็ดเงินหมุนเวียน
แตละปเป นจํานวนมหาศาล แตกลั บพบวาการทองเที่ ยวชายแดนนั บวั นยิ่ งซบเซาลงเนื่ องจากป ญหาต างๆ ที่ เขามา
สงผลกระทบตอการทองเที่ยว ปญหาหลักๆ ที่พบ ไดแก ปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูทางดานการ
บริการและการทองเที่ยว ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ ปญหาความไมสงบภายในประเทศ ปญหาอาชญากรรม
ปญหาบอน การพนัน ปญหาการหลบหนีเขาเมือง และปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากความสําคัญ
และปญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดน นักวิจัยผูมีความสนใจจึงรวมตัวกันเพื่อทําวิจัยและเผยแพรงานวิจัยซึ่งสามารถใช
เปนแนวทางในการบูรณาการการทองเที่ยวชายแดนใหเปนจุดแข็งสําหรับภูมิภาคนั้นๆ อยางแทจริง
วัตถุประสงค
1. การมุงเนนการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการและสรางสรรคงานวิจัยแบบตอยอด โดยเนนใหเกิดองคความรู
ใหมเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในชายแดนใต
2. ผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาผูมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางมี
คุณภาพ
3. จัดอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการทองเที่ยวชายแดนตามภูมิภาคตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และระดมสมอง
จากผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน ปราชญชุมชน และนักวิชาการตางๆ
สรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยของหนวยวิ จัยฯ กับนักวิจั ยที่ มี ประสบการณ และความชํานาญสูง
ทั้ งจากหน วยงานในสถาบั นวิจั ยภายในประเทศและจากตางประเทศ รวมไปถึ งการสร างเครื อข ายเชื่ อมโยงในการให
บริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว
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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. พั ฒนาเทคโนโลยี การแยก เลี้ ยง และพั ฒนาไปเป นเซลล ชนิ ดอื่ น ของเซลล ต นกําเนิ ดที่ ได จากเนื้ อเยื่ อ
บริ เวณขากรรไกรและใบหน า แล วนํากลั บเข ามาซ อมแซมสร างส วนที่ เสี ยหายหรื อเสื่ อมสภาพไปของเนื้ อเยื่ อหรื อ
อวัยวะบริเวณขากรรไกรและใบหนา
2. พัฒนาโครงรางทางชีวภาพและสารชีวภาพที่เหมาะสมกับเซลลตนกําเนิดที่จะใชรักษาผูปวยทางทันตกรรม
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. ศึกษาวิจัยคุณสมบั ติดานตางๆ ของทันตวัสดุ เพื่ อนําไปประยุกตใชในการรั กษาผู ปวยทางดานทันตกรรม
บูรณะใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบทันตวัสดุประเภทตางๆ
2. พัฒนาทันตวัสดุเพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงการพัฒนาวัสดุเพื่อทดแทนเนื้อเยื่อและกระดูก
3. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยดานทันตวัสดุ ใหเกิดเปนกลุมวิจัยที่เขมแข็ง
4. สรางความเขมแข็งใหกับบัณฑิตศึกษา
ทิศทางการวิจัย
วิสัยทัศน
หนวยวิจัยทันตวัสดุเปนหนวยงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับระดับประเทศในงานวิจัยดานทันตวัสดุ โดยงานวิจัยจะเนน
ไปที่
1. วิจัยศึกษาคุณสมบัติทันตวัสดุประเภทตางๆ เพื่อการใชงานที่เหมาะสม เชน
- เดือยฟนคอมโพสิตเสริมเสนใย
- เรซินคอมโพสิตสําหรับงานบูรณะ
- เซรามิกทางดานทันตกรรม
2. การพัฒนาทันตวัสดุและเครื่องมือ ที่เหมาะสมกับการใชงานในประเทศ เชน
- วัสดุทดแทนเนื้อเยื่อและกระดูกจากวัสดุธรรมชาติ
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13. หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
(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. สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและประโยชนตอการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวม เพื่อสรางใหประชาชน
มีสุขภาพดี สังคมดี และมีชีวิตที่มีความสมดุลบนความพอเพียงที่สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
2. สรางบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยใหมที่เขาใจแนวคิดดานการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวมเพื่อการสงเสริม
การมีชีวิตที่มีความสมดุลบนความพอเพียงทางสุขภาพ
3. สรางเครือขายวิจัยและความรวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวมเพื่อการสงเสริม
การมีชีวิตที่มีความสมดุลบนความพอเพียงทางสุขภาพ
4. พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับสมาชิกหนวยวิจัย
5. พัฒนาเครือขายชุมชนในการสงเสริมการมีสุขภาพดี สังคมดี และมีชีวิตที่มีความสมดุลบนความพอเพียง
ทางสุขภาพ
ทิศทางการวิจัย
1. พัฒนาทฤษฎีการสรางความสมดุลในชีวิตของคนไทย
2. สรางและ/หรือพัฒนาเครื่องมือวัดความสมดุลในชีวิตที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
3. พั ฒนาคู มื อและแนวทางการให การดู แ ล เพื่ อการสร า งความสมดุ ล ในชี วิ ตที่ ส อดคล องกั บสั งคมและ
วัฒนธรรมไทย เชน การรื้อฟนและการ สนับสนุนวิถีชีวิตแบบไทย เชน ความกตัญู กตเวที ความมีเมตตากรุณา
และการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งอาจจะอยู บนพื้นฐานคําสอนของศาสนา ซึ่งนําไปสู การมีชีวิตที่เปนสุขและมีดุลภาพ
แหงชีวิตของคนไทย และการมีสังคมแหงการเอื้อเฟอ
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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. สนับสนุ นและสงเสริมใหบั ณฑิต และนั กวิจั ยใหม เขาใจและเห็นความสําคั ญของแนวคิ ดภาวะวิกฤต และ
การเยียวยาทางจิตใจ
3. สรางเครือขายวิจัย และความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด
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 และเกิดความรวมมือกับหนวยงานอื่ นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางนอย 1 หนวยงานตอป
5. มีเครือขายวิจัยที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางนอย 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
เปนหนวยวิจัยที่มีพันธกิจหลักคือ ดําเนินการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยา (การศึกษาในสัตวทดลอง) และขั้นคลินิก
(การศึ กษาในผู ปวยและ/หรืออาสาสมัครสุ ขภาพดี) สําหรับการศึกษาวิจัยขั้ นก อนคลินิก เนนการศึ กษาเพื่ อทดสอบ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา สารเคมีใหม หรือสารออกฤทธิ์ทางยาที่ไดจากการสกัดจากสมุนไพร หรือสารสังเคราะห
และการศึกษาดานพิษวิทยาในสัตวทดลอง เชน การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรัง สวนการวิจัยขั้น
คลินิก ไดแก การศึกษาชีวสมมูลยา (Bioequivalence Studies) (ครอบคลุมขั้นตอนการศึกษาทางคลินิก ตั้งแตการ
พัฒนาโครงรางการวิจัย การดําเนินการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย และการดําเนินการในอาสาสมัครทั้ งหมด
ตามข อกําหนดที่ ระบุ ในโครงร างวิ จั ยที่ ผานการรั บรองจริ ยธรรมการวิ จัย ตลอดถึ งการวิ เคราะห ข อมู ล ยกเว นการ
ตรวจวิเคราะหระดับยาในตัวอยางพลาสมา ซึ่งจะดําเนินการสงตรวจที่หนวยงานภายนอกที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการที่ ดี (Good Laboratory Practice, GLP) ตามขอกําหนดของการศึกษาชีว สมมูลยา) การศึกษา
ทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาหรือรูปแบบการรักษา, การวิจัย
เพื่อประเมินผลลัพธ (Outcomes Research) จากการใหความรูหรือการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ในรานยา
หรือชุมชน, การวิจัยเพื่ อพัฒนาเครื่ องมือหรือแนวทางในการสงเสริมสุขภาพหรือจัดการโรค, การใหความรวมมือกับ
โครงการวิจัยตางๆ และจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถในการทําวิจัยแกสมาชิกและผูสนใจ
ทิศทางการวิจัย
หน วยวิ จั ยได กําหนดทิ ศทางการวิจั ยที่ มุ งเนนการศึกษาวิจั ยก อนคลิ นิก และการศึ กษาวิ จั ยทางคลิ นิกที่ ให ผ ล
กระทบสําคัญทางดานสุขภาพของประชาชน เชน การประเมินฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรตางๆ เพื่อการพัฒนาเปนยา
การพัฒนาคุณภาพผูใหบริการในรานยา การประเมินผลลัพธการบริบาลทางเภสัชกรรม และการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับ
เภสัชผลิตภัณฑ (การศึกษาประเมินชีวสมมูลผลิตภัณฑยาสามัญ หรือการศึกษาทางคลินิกเพื่ อประเมินผลิตภัณฑยา
หรือยาใหม เปนตน) และใหความรวมมือกับหนวยวิจัยอื่นๆ
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16. หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 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. เพิ่มศักยภาพการทํางานเปนทีม
เปาหมายของหนวยวิจัย
เปนหนวยวิจัยที่ทํางานวิจัยที่ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของประเทศและของโลกสรางทีมวิจัยเพื่อ
ตอยอดเปนสถานวิจัยในอนาคต
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17. หนวยวิจัยการจัดการการบริการ
(Hospitality Management Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณะการบริการและการทองเที่ยว
e-mail: promsivapallop@gmail.com
หลักการและเหตุผล
คณะการบริการและการทองเที่ยวมีบุคลากรที่มีความพรอม ดานการวิจัยในการจัดการการบริการ จึงรวมกลุม
เพื่อกอตั้งหนวยวิจัยการจัดการการบริการ โดยมุงสรางองคความรูใหมดานการบริหารจัดการธุรกิจบริการและถายทอด
ความรูไปสูชุมชน และผูประกอบการในพื้นที่เพื่อเปนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการในพื้นที่กลุมสามจังหวัด
อันดามัน (ภูเก็ต พังงา และกระบี่) ไปสูความเปนเลิศอยางยั่ งยืน อีกทั้ งยังเปนการเสริมศักยภาพของบุคลากรและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเขมแข็งทางดานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการเพื่อสนองตอเปาประสงคของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่มุงจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและเนนการวิจัยเชิงพื้นที่
วัตถุประสงค
1. เพื่ อสร า งองค ความรู ใหม ด านการจั ดการการบริ การเพื่ อใช เ ป น ฐานในการเรี ยนการสอนและพั ฒนา
อุตสาหกรรมบริการในพื้นที่
2. เพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากร
3. เพื่อเพิ่มการตีพิมพงานวิจัยดานการจัดการบริการระดับชาติและนานาชาติ
4. เพื่อสรางเครือขายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ทิศทางการวิจัย
เปนงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ผสมผสานองคความรูดานอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว และองคความรู
ดานการบริหารธุรกิจ เพื่ อสรางฐานความรูในการสรางความเปนเลิศทางการบริการในพื้ นที่กลุมสามจังหวัดอั นดามัน
(ภูเก็ต พังงา และกระบี่) และจะเนน ดังนี้
- ดานการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
- ดานนักทองเที่ยว
- ดานอุตสาหกรรมบริการในพื้นที่กลุมสามจังหวัดอันดามัน
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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
หรืออุปกรณที่ตองใสเขาไปในรางกาย ดังนั้นหากสามารถทําการวิจัย พัฒนา วัสดุทางการแพทย หรืออวัยวะทดแทน
ที่ สามารถใส เขาไปในรางกาย สามารถทําหนาที่ ไดเหมือนเดิมในสวนที่ สูญเสียไปหรือเสื่ อมสภาพโดยไม มีผลตอระบบ
ภูมิคุมกัน โดยการใชวัสดุที่ไดมาจากทรัพยากรภายในประเทศจะเปนประโยชนอยางยิ่งของงานวิจัยและเปนการลดการ
นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งในบางครั้งวัสดุและอุปกรณที่นําเขามานั้นอาจจะไมเหมาะสมกับคนไทยโดยตรง หรือมีความ
ยุงยากในการใชงานมากเกินไป จึงควรมีการวิจัยสรางองคความรู ถายทอดความรู และนําองคความรู ไปสรางสรรค
ผลงานเชิงประจั กษ โดยการพัฒนาวัสดุ ชีวภาพเพื่ อการแพทย ตลอดจนการประดิ ษฐ พัฒนาอุปกรณทางการแพทย
จากวัสดุชีวภาพเพื่อใหมีความเหมาะสม งายและสะดวกสําหรับผูใชงานและนําผลงานไปสูเชิงพานิชยตอไป
นอกจากการสรางสรรคงานวิจัยแลวการสรางเครือขายวิจัยเปนความสําคัญอันหนึ่งที่กลุมวิจัยมุงเนนการสราง
เครือขายวิจัยที่เขมแขงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของ
นักวิจัย อันเปนการนําไปสูการสรางสรรคผลงานวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการตอไป จากเหตุผลดังกลาวขางตนเปนที่มา
ของการรวมกลุมเพื่อจัดตั้งหนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย
วัตถุประสงค
1. ทําวิจัยเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพที่สามารถนํามาใชในทางการแพทย
2. สนับสนุนนักวิจัย สรางเครือขายวิจัย และนักวิจัยดานวิศวกรรมชีวการแพทยผานกระบวนการบัณฑิตศึกษา
3. สรางหรือประดิษฐอุปกรณ และนวัตกรรมทางการแพทยโดยการนําวัสดุชีวภาพมาประยุกตใชงาน
4. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานวัสดุชีวภาพสูภาคสังคม และอุตสาหกรรม
5. บริการวิชาการเรื่องวัสดุชีวภาพและการประยุกตใชงาน
ทิศทางการวิจัย
วิสัยทัศน
หนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทยเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศและเปนเครือขายวิจัยระดับนานาชาติ
และมุงสูการเปนศูนยความเปนเลิศ (CoE) ทางวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทยของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 10 ป โดย
มุงเนนงานวิจัยดานเทคโนโลยีวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทยเพื่อ สรางองคความรู, ถายทอดองคความรู, และนําองคความรู
ไปสรางสรรคผลงานเชิงประจักษสูสังคมโดยงานวิจัยจะเนนไปที่วิจัยและพัฒนาวัสดุชีวภาพเพื่อนํามาใชทางการแพทย
เชน การนําไหมมาใชเปนวัสดุผสมรวมกับวัสดุสังเคราะหเพื่ อเปนวัสดุสําหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อออน การนําพอลิไฮดรอกซิบิวทิลเรตรวมกับไฮดรอกซิอพาไทดเพื่อขึ้นรูปเปนวัสดุโครงรางสําหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็ง การนําแปงมัน
สําปะหลังดัดแปลงมาใชเปนสวนผสมในการเพิ่มความหนืดสําหรับสารขยายน้ําเลือด
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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. เพื่ อพั ฒนาศักยภาพของนั กวิจั ยในสาขาผลิ ตภัณฑ ธรรมชาติ ทางทะเลของคณะเภสัชศาสตร ให สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง
2. เพื่ อพัฒนาสถานภาพการวิจัยในดานผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเลของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความเขมแข็ง
และเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
3. เพื่อสรางฐานกิจกรรมการวิจัยในสาขาผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเลภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหสามารถเปน
ศูนยกลางของการสรางเครือขาย และเปนจุดเชื่ อมตอของความร วมมือระหวางนักวิจัยในสาขาที่ เกี่ ยวของทั้ งภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และระหวางสถาบัน
เปาหมายของหนวยวิจัย
1. ทุนสนับสนุนการวิจัย
- การเพิ่ ม ขึ้ น ของทุ นสนั บ สนุ น การวิ จั ยรวมทุ กแหล งทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.26 ล า นบาท/คน/ป ในป
งบประมาณ 2550 เปน 0.32 ลานบาท/คน/ป ในปที่สิ้นสุดโครงการ
- ประมาณการทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุกแหลงทุนที่ หมุนเวียนในหนวยวิจัยตลอดชวงระยะเวลาดําเนิน
การ รวม 3.5 ลานบาท
2. ผลงานวิจัย
- ผลงานวิ จั ยที่ ได รั บการตี พิ มพ เผยแพร ในวารสารวิ ชาการรวมทุ กประเภท เพิ่ มจาก 1.0 ฉบั บ ในป
งบประมาณ 2550 เปน 1.5 ฉบับ/คน/ป ในปที่สิ้นสุดโครงการ
- อัตราสวนของการตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่มี journal impact factor ตั้งแต 1
ขึ้นไป ซึ่งนักวิจัยของหนวยวิจัยเปนผู นิพนธหลัก (corresponding author) ตอการตีพิมพในวารสารวิชาการภายใน
ประเทศไมนอยกวา 3:1 ในปงบประมาณ 2550 เปน 5:1 หรือสูงกวาในปที่สิ้นสุดโครงการ
- ประมาณการผลงานตีพิมพรวมตลอดระยะเวลาที่ดําเนินงานตามโครงการ ไมนอยกวา 12 ฉบับ สําหรับ
วารสารวิชาการที่มี journal impact factor และไมนอยกวา 15 ฉบับเมื่อรวมวารสารวิชาการทุกประเภท
- ผลงานวิจัยที่ มีศักยภาพในเชิงพาณิ ชย ขึ้ นกับผลการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย และ/หรือ ความ
คุ มคาในการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนโดยสํานักวิจัยและพัฒนา ประมาณความเปนไปไดในชวง 3 ป คาดวา
จะมีผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ หรือสามารถนําไปสูการพัฒนาระดับสูงขึ้นอยางนอย 1 รายการ ในรูปของสารกลุมนํา (lead
compounds) และ/หรือเอนไซมที่สามารถนําไปสรางผลผลิตเชิงพาณิชยได
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3. บัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเขาใหม และแจงความจํานงที่จะทําวิทยานิพนธในหัวขอที่เกี่ยว
กับผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล คิดเปน 2 คน/ป สําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และ 1 คน/ป สําหรับนักศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต
4. สภานภาพของหนวยวิจัย
- พัฒนาหนวยวิจั ยไปสูการจั ดตั้ ง/ยื่ นขอเสนอเพื่ อขอรั บการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยฯ ในการจั ดตั้ ง
เปนสถานวิจัย (หรือศูนยการวิจัยในระดับเดียวกัน) ที่เกิดจากการรวมตัวของนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของจากหนวยงาน
มากกวา 1 หนวยงาน ไดภายในระยะเวลา 3 ป
- สรางเครือขายกับศูนยผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีฤทธิ์ ชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตในทะเลและราเอนโดไฟต 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. สร างงานวิ จัยและเทคโนโลยี การบําบั ดสารเคมีอินทรี ยในสิ่ งแวดล อม เพื่ อตอบสนองความต องการของ
ประเทศและชุมชนภาคใต
2. สรางบุ คลากรที่ มี ความรู ความสามารถในเทคโนโลยี การบําบั ดสารเคมีอินทรียในสิ่ งแวดลอม ถายทอด
ผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
เปาหมายของหนวยวิจัย
เปาหมายดานผลงานวิจัยของหนวยวิจัย
หน วยวิ จั ยมี เป าหมายที่ สําคั ญคือ การนําเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรี ยที่ หน วยวิ จั ยพั ฒนาขึ้ นไปใช ใ น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในชวง 3 ปแรกนี้ หนวยวิจัยมีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปใชกับ
โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายางขน โรงงานผลิตน้ํามันปาลม โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา และการผลิตแกส
ชี วภาพของฟาร มหมู ซึ่ งทั้ งหมดนี้ จะเน นที่ โรงงานที่ ตั้ งอยู ในภาคใต กอน จากนั้ นจึ งขยายการนําผลงานไปใช กับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศตอไป
เปาหมายการเติบโตของหนวยวิจัย
เมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ป หนวยวิจัยตองมีผลงานที่เปนเทคโนโลยีของหนวยวิจัยเองที่สามารถพัฒนาเปนเชิงพาณิชย
ไดอยางนอย 1 ชิ้ น และจะดําเนินการจัดตั้ งเป นสถานวิ จัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่ งแวดลอม ที่ เข มแข็ งและมี
ขอบเขตของการทํางานระดับประเทศและนานาชาติตอไป
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21. หนวยหนวยวิจัยปาลมน้ํามัน 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
ปจจุบันวิทยาเขตสุราษฎรธานีมีบุคลากรที่มีพื้นฐานความรูทางดานเทคโนโลยีการวิจัยที่เกี่ยวของกับปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนอาจารยประจําอยูในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการ
จัดการ และดวยความสําคัญของแผนพัฒนาตามยุ ทธศาสตรกลุ มจั งหวัดในพื้ นที่ ตั้ งของเขตการศึกษา จึ งเปนความ
จําเปนอยางเรงดวนที่จะตองสงเสริมใหมีการรวมกลุมการทํางานวิจัยดานเทคโนโลยีปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมรวมกัน
ของบุ คลากรจากทั้ งสองคณะให อยู ในรู ปหน วยวิ จั ย และให สอดคล องกั บนโยบายของมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร
ในการสงเสริมใหงานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช
ประโยชนได อย างแท จริงทั้ งการสร างองค ความรู และนวั ตกรรม การสนับสนุ นบั ณฑิตศึ กษา รวมทั้ งการนําผลมาใช
ในการแก ป ญหา พั ฒนาชุ มชนหรื อสั งคม และตอบสนองวิ สั ยทั ศน ที่ จะพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร ให เป น
มหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย (Research-oriented University) และเพื่อรองรับปริมาณงานซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ในการนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ จึงมีความตองการในการจัดตั้งหนวย
วิจัยปาลมน้ํามัน: ม.อ. สุราษฎรธานี (Research Unit of Oil Palm: PSU Suratthani) ที่มุงใหอาจารยรวมกันนําความรู
ประสบการณ ในการวิ จั ยไปประยุ กต ใช ในการวิ จั ยด านปาล มน้ํ า มั น และน้ํ า มั น ปาล ม ได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให
มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร และกลุ มจั งหวัดภาคใตตอนบนมีความเจริญกาวหน าและเข มแข็งยิ่ งขึ้ น ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯ และแผนพัฒนาฯ กลุมจังหวัด ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อตอบสนองวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะทําใหเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย
2. เพื่ อรองรั บแผนยุทธศาสตรของกลุ มจั งหวั ดในการพั ฒนาเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข องกั บปาล มน้ํา มันและน้ํามั น
ปาลม
3. เพื่ อตอบสนองตอการแกปญหาของเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่
และจังหวัดใกลเคียง
4. เพื่อพัฒนาการวิจัยของกลุมอาจารยในเขตการศึกษาฯ ใหมีทิศทางรวมกัน
เปาหมายของหนวยวิจัย
หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน: ม.อ. สุราษฎรธานี สามารถดําเนินงานวิจัยและผลงานตีพิมพที่เกี่ยวของกับปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตปาลม
น้ํามั น วิทยาเขตหาดใหญ อี กทั้ งได รั บสนั บสนุ นทุนวิ จัยเพิ่ มเติมจาก สํานั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการวิ จัย (สกว.)
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สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) ศู นย พันธุ วิ ศวกรรมและเทคโนโลยี ชี วภาพแห งชาติ (BIOTEC)
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี และบริษัทเอกชนตางๆ ที่ตั้ งอยูในพื้ นที่
โดยผลงานวิจั ยที่ ทางหนวยวิจั ยไดดําเนินการ สามารถถายทอดความรู เหลานั้ นใหแกภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
ผูปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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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
การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคใตอยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเปนจํานวน
มาก ทั้งที่เปนอุตสาหกรรมหลักที่ทํารายไดของภาคใต เชน ยางพารา อาหารทะเล การสกัดน้ํามันปาลม และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ อยางหลากหลาย อุตสาหกรรมเหลานี้มีการใชทรัพยากรในการผลิต
และกอใหเกิดของเสียเปนปริมาณมาก โดยป ญหาเรื่ องของเสียเหลานี้ ไมว าจะเปนเรื่ องน้ําเสี ย อากาศเสีย หรือขยะ
มูลฝอย ซึ่งยังมีแนวโนมที่ จะทวีความรุ นแรงเพิ่ มขึ้ นเรื่อยๆ กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมทั้ งในด านมลภาวะและการใช
พื้ นที่ ก อให เ กิ ดความเสื่ อมโทรมทางธรรมชาติ และสู ญ เสี ยทางเศรษฐกิ จทั้ งในส วนของมู ล ค า ของของเสี ยที่ ยังคง
สามารถนําไปใชประโยชนหรือแปรรูปเปนวัตถุดิบได และในสวนของคาใชจายที่ตองใชในการจัดการกับปญหาดังกลาว
คณะผูกอตั้ งหนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวไดตระหนักในความสําคัญของปญหาดังกลาว และไดมีโครงการวิจัยทั้งในสวน
ของอาจารยและบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวของกับการบําบัดของเสียทั้งดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ ออกมาอยางตอเนื่อง
จํานวนหนึ่ง จึงเห็นสมควรที่จะจัดตั้งหนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวขึ้น เพื่อสนับสนุนใหเกิดการรวมหนวย และมองปญหา
อยางเปนระบบ รวมถึงพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีใหมีความถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการวิจัย การบําบัดของเสียทั้งดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ดวยเทคโนโลยีสะอาด เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
ทิศทางการวิจัย
ลักษณะงานวิจัย เปนการวิจัยสาขาการจัดการสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปน
หลัก โดยจะเนนเรื่องการบําบัดของเสียทั้งดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาด โดยมองทั้งการนํากลับมาใชใหม
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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. เพื่อรวมนักวิจัยสาขาสารสังเคราะห สารผลิตภัณฑธรรมชาติ และดานทัศนศาสตรใหทํางานรวมกันเปนกลุม
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนานักวิจัยใหมีความรูความสามารถ และโลกทัศนในการทําวิจัยมากขึ้น
3. เพื่อทําวิจัยทางดานสารทัศนศาสตร ผลิตภัณฑธรรมชาติ สารกึ่งสังเคราะห และสารประกอบโคออรดิเนชัน
4. เพื่อหาสารสังเคราะหที่มีสมบัติทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน (Non-linear Optic, NLO)
5. เพื่อหาสารสังเคราะหที่มีสมบัติเปลงแสงฟลูออเรสเซน (Fluorescence)
6. เพื่อศึกษาสารสังเคราะหสารแบบกึ่งสังเคราะห (Partial Synthesis)
7. เพื่อใหการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. เพื่อผลิตผลงานวิจัยลงตีพิมพในวารสาร SCI Publications และนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับ
ประเทศและตางประเทศ
เปาหมายของหนวยวิจัย
1. เพื่อดําเนินการวิจัยดานวัสดุทัศนศาสตร สารผลิตภัณฑธรรมชาติ สารกึ่งสังเคราะหและสารประกอบ
โคออรดิเนชัน ใหสามารถสรางผลงานตีพิมพในวารสาร SCI Journals ได
2. เพื่อสรางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความรูความสามารถในระดับสากล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางดานการวิจัย
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24. หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
(Pharmaceutical and Biomedical Polymers Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร
e-mail: kwunchit.o@psu.ac.th
http://www.pharmacy.psu.ac.th/
วัตถุประสงค
1. เสริมสรางศักยภาพและความเข มแข็งใหกับสมาชิกหนวยวิจั ย โดยการจั ดประชุมและสัมมนาทางวิ ชาการ
รวมกับนักวิจัยทางพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับสมาชิก
หนวยวิจัย รวมถึงการประสานงานเพื่อใหเกิดความเขมแข็งของนักวิจัยโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับหนวยวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2. สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนใหสมาชิกหนวยวิจัยไดเขารวมการประชุมและ
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มวิสัยทัศนดานวิชาการและการวิจัยในระดับสากล ตลอดจนสนับสนุน
ให สมาชิ กหน วยวิ จัยมี ผลงานวิ จัยที่ ได รั บการตี พิมพ ในระดั บนานาชาติ โดยสนั บสนุ นให มี พี่ เลี้ ยงที่ มี ความเชี่ ยวชาญ
จากทั้งในและตางประเทศใหการดูแลและสนับสนุน
3. สรางบัณฑิ ตศึกษา โดยสงเสริมและสนั บสนุ นให สมาชิ กในกลุ มเปนอาจารยที่ ปรึกษาวิทยานิ พนธ และมี
บัณฑิตศึกษาในหนวยวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีหัวขอวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
การจั ดหาทรั พยากรและแหล งทุ น เพื่ อสนั บสนุ นการวิ จั ยของบั ณฑิ ตศึ กษา รวมถึ งการสนั บ สนุ น ให นั กศึ กษาได มี
ประสบการณการวิจัยในตางประเทศ
4. สรางเครือขายการวิจัยและความรวมมือกับตางประเทศ โดยสนับสนุนใหเกิดการติดตอเจรจาความรวมมือ
ด านการวิ จั ยกับสถาบั นตางๆ ที่ มีความเชี่ ยวชาญทางดานพอลิ เมอร ทางเภสัชกรรมและชีวการแพทยทั้ งในและต าง
ประเทศ เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการในระดับสากล มีความรวมมือดานงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยน
นักวิจัยกับตางประเทศ ไดแก Regensburg University, University of Santiago de Compostela, Kyoto University
และ Harvard University เปนตน
5. แสวงหาแหลงทุนจากภายนอก โดยดําเนินการใหมีขอเสนอโครงการวิจัยทางดานพอลิเมอรทางเภสัชกรรม
และชีวการแพทย ในการเสนอขอทุ นสนั บสนุ นการวิ จั ยจากแหลงทุ นทั้ งในและต างประเทศ ได แก สํานั กงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) และ The European Commission เปนตน
6. สรางนักวิจั ยใหม โดยเปดโอกาสให มีการรั บสมาชิ กใหม ในสาขาที่ เกี่ ยวข องที่ มี ความสนใจในการวิจั ยของ
หนวยวิจัย และมีการดําเนินงานที่ สอดคลองกับแนวทางการวิจัยของหนวยวิ จัย รวมถึงนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสูความเขมแข็งของงานวิจัยเชิงบบูรณาการ
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25. หนวยวิจัยการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล
(Research Unit for Safety Management in Nursing)
หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.ปรัชญานันท เที่ยงจรรยา คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: pratyanan.t@psu.ac.th
หลักการและเหตุผล
ความปลอดภัยเปนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน นโยบาย Thailand safety goals ในสวนของงานบริการสุขภาพ
มุงเนนที่ความปลอดภัยของผูปวย (patient safety) และความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนาทั่วทั้งองคการของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม
ที่มุงเนนทรัพยากรบุคคลที่ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางาน และสอดคลองกับหลักจริยธรรมของการพยาบาล
ดั งนั้ นการสร างระบบจั ดการความปลอดภั ยในองค การพยาบาลอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและสอดคล องกั บ บริ บ ทของ
หนวยงาน จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ ปองกันการสูญเสียทรัพยากรมนุษยและคาใชจาย
ของประเทศชาติ
วัตถุประสงค
1. สรางองคความรู พัฒนารูปแบบ/ตัวชี้วัด เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยในการพยาบาล
2. พัฒนาโปรแกรม และ/หรือรู ปแบบการสอนที่ สรางเสริมสมรรถนะด านความปลอดภัยในการปฏิ บัติ การ
พยาบาลสําหรับนักศึกษาพยาบาล
3. พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับบุคลากรในหนวยวิจัย
4. สนับสนุนและสงเสริมใหบัณฑิตและนักวิจัยใหมเห็นความสําคัญของแนวคิดความปลอดภัยในการพยาบาล
และการจัดการ
5. สรางเครื อขายวิจัยและความรวมมือทั้ งในประเทศและตางประเทศ ทั้ งในและนอกองคการพยาบาล เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดความปลอดภัยและการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล
ทิศทางการวิจัย
1. วิเคราะหสถานการณการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล
2. พัฒนาตัวชี้วัดความปลอดภัยในการพยาบาล
3. พัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล
4. สรางแบบวัดความตระหนักตอความปลอดภัย (safety awareness)
5. พัฒนาโปรแกรม และ/หรือรูปแบบการสอนที่สรางเสริมสมรรถนะดานความปลอดภัยในการปฏิบัติพยาบาล
สําหรับนักศึกษาพยาบาล

140

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ. 141

2556

142

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ. 143

2556

144

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ. 145

2556

146

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 7 ประจําป

ม.อ. 147

2556

148

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 7 ประจําป

2556

ม.อ.

