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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
เร่ือง  รางวัลวิทยานิพนธ�ดีเด�นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป' 2564 

 
------------------------------------------------ 

 
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ได�จัดให�มีการพิจารณาคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ�

ดีเด$นระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป*นการยกย$องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู�มีความมานะ พยายามอุทิศตนเพ่ือ
สร�างวิทยานิพนธ�ท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังเป*นการกระตุ�นและให�กําลังใจแก$คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� น้ัน 

 

บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได�อนุมัติให�รางวัลวิทยานิพนธ�ดีเด$นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป2 2564 
ดังน้ี 

 

ระดับปริญญาเอก 
 รางวัลระดับดีเด�น สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ จํานวน 2 เรื่อง 

1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การตรวจสอบข�อเท็จจริงเพ่ือใช�ประโยชน�ดีเซล/ดีโซฮอล�ท่ีเติม 
   กรดไขมันปาล�มโมเลกุลยาวเป*นเช้ือเพลิงทดแทนดีเซลอย$างง$าย 
   ชนิดใหม$” 

      (An Investigation to Utilize Diesel/Diesohols containing  
      Palm Tall Oil Monoacids as Simply Novel Diesel  
      Substitutes) 
       โดย   : นายศุภกิจ เอียดตรง 
        สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
      อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร 
        ดร.กิตตินันท� มลิวรรณ 
 

2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพของเซนเซอร�ทางเคมีไฟฟbาและอุปกรณ�  
   ไบโออิเล็กทรอนิกส�โดยการปรับปรุงข้ัวไฟฟbาด�วยวัสดุต$างฟcงก�ชัน” 

      (Electrochemical Sensors and Bioelectronic Devices  
      Performance Enhancement Based on Combination of  
      Functional Materials Modified Electrodes) 
       โดย   : นายเกียรติศักด์ิ พรหมสุวรรณ� 
        สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร�  
         อาจารย�ท่ีปรึกษา          : รองศาสตราจารย� ดร.วรากร ล่ิมบุตร 
        รองศาสตราจารย� ดร.ปณต ถาวรังกูร 
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 รางวัลระดับดีเด�น สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ จํานวน 1 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การปรับปรุงกระบวนการกําจัดไขมันสําหรับการผลิตไฮโดรไลซ� 

   คอลลาเจนจากหนังปลากะพงขาวท่ีมีฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิ
   เร$งการเจริญเติบโตของเซลล�และการสมาน” 

      (Improvement of Defatting Process for Production of  
      Hydrolyzed Collagen from Asian Sea Bass (Lates calcarifer) 
      Skin with Antioxidant and Cell Proliferation/Healing  
      Activities) 
       โดย   : นางสาวลลิตา โชติพฤฒิพงศ� 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร  
        คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
      อาจารย�ท่ีปรึกษา : ศาสตราจารย� ดร.สุทธวัฒน� เบญจกุล 

 

 รางวัลระดับดีเด�น สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ จํานวน 1 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การนําส$งสารสกัดและสารประกอบท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพของบัวบก

   แบบเฉพาะเจาะจงท่ีกระเพาะอาหารและภายในเซลล�” 
      ( Stomach-Specific and Intracellular Delivery of Centella 
      asiatica Extract and Its Bioactive Compounds) 
       โดย   : นางสาวเสาวณีย� วรรณสฤษฎ� 
        สาขาวิชาเภสัชศาสตร� คณะเภสัชศาสตร�       
      อาจารย�ท่ีปรึกษา : ศาสตราจารย� ดร.เภสัชกรหญิงฤดีกร วิวัฒนปฐพี 
        รองศาสตราจารย� ดร.เภสัชกรหญิงศิริมา มหัทธนาดุลย� 
        รองศาสตราจารย� ดร.เภสัชกรภาณุพงศ� พุทธรักษ� 

 

 รางวัลระดับดีเด�น สาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 1 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การวางแผนการปรับตัวโดยชุมชนเป*นฐานของชุมชนชายฝcxงต$อ 

   การเพ่ิมข้ึนของระดับนํ้าทะเล: กรณีศึกษาตําบลเกาะกลาง  
   อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี” 

      (Planning for Community-Based Adaptation of Coastal  
      Communities to Sea-level Rise: A Case Study of Kohklang 
      Subdistrict, Koh Lanta District, Krabi Province) 
       โดย   : นายอดิเรก มากผล 
        สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝcxง 
        คณะการจัดการสิ่งแวดล�อม                 
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล 
        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.พลชาติ โชติการ 
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 รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ จํานวน 2 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การออกแบบและสร�างข้ัวไฟฟbาชนิดใช�แล�วท้ิงสําหรับการตรวจวัด

   ด�วยเทคนิคทางเคมีไฟฟbา” 
      (Design and Fabrication of Disposable Electrodes for  
      Electrochemical Sensors) 
       โดย   : นางสาวสุภาธิณี คงแก�ว     
          สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร�  
         อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.วรากร ล่ิมบุตร 
        รองศาสตราจารย� ดร.เพริศพิชญ� คณาธารณา 

 

2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การพัฒนาเซนเซอร�ทางเคมีไฟฟbาสําหรับการวิเคราะห�ทางคลินิก 
   ทางนิติวิทยาศาสตร� และทางเภสัชศาสตร�” 

      (Development of Electrochemical Sensors for Clinical,  
      Forensic Science and Pharmaceutical Analyses) 
       โดย   : นางสาวสุภารัตน� คชฉิม 
        สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร�        
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.วรากร ล่ิมบุตร 
        รองศาสตราจารย� ดร.ปณต ถาวรังกูร 

 

 รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ จํานวน 1 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การยับย้ังลักษณะทางฟ2โนไทป|ท่ีเก่ียวข�องกับระบบควอรัมเซนซ่ิง

   ของเช้ือ Vibrio parahaemolyticus ซ่ึงเป*นสาเหตุของโรคตับและ
   ตับอ$อนตายเฉียบพลัน โดยอินโดล อินโดลอนาล็อคและ Vibrio  
   alginolyticus ท่ีผลิตอินโดล” 

      ( Inhibition of Quorum-Sensing Dependent Phenotypes of 
      Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease-Causing Vibrio 
      parahaemolyticus by Indole, Indole analogues, and  
      indole-Producing Vibrio alginolyticus) 
       โดย   : นางสาวภณิดา เภาประดิษฐ� 
        สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร� 
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร 
        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.นัฐ ตัณศิลา 
        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.จุฑานัฎ แก�วบํารุง 
 

 รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ จํานวน 2 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “Parameter Study on Contact Pressure Reduction of  

   Custom made Insole for the Diabetic Neuropathic Foot” 
       โดย   : Mister Muhammad Nouman 
        สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย� คณะแพทยศาสตร�  
         อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.สุรพงษ� ชาติพันธุ� 
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2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การคัดกรองเช้ือแบคทีเรียในลําไส�ท่ีต$อต�านเช้ือก$อโรคและ     
   สปอร�ของเช้ือ Clostridium difficile” 

      ( Screening Enteric Bacteria with Inhibitory Effects Against 
      Pathogenic Clostridium difficile and Its Spore) 
       โดย   : นางสาวชลธิชา รมยะสมิต 
        สาขาวิชาชีวเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร�       
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.กมนนัทธ� ศิงฆมานันท� 

 

 รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 1 เร่ือง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “Development of a Caring Model Incorporating Yoga for 

   Promoting Physical Recovery and Wisdom of People  
   Living with Stroke in Nepal” 

       โดย   : Mrs. Kalpana Paudel Aryal 
        สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร�
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.อุไร หัถกิจ 
        รองศาสตราจารย� ดร.นงนุช บุญยัง 
 

 รางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ จํานวน 3 เร่ือง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การพัฒนาตํารับมิวพิโรซินนาโนพาร�ทิเคิลในไฮโดรเจลสําหรับการ

   ยังย้ังแบคทีเรียและรักษาแผลไฟไหม�” 
      (Formulation Development of Mupirocin Nanoparticle- 
      Loaded Hydrogel for Antibacterial and Burn Wound  
      Healing) 
     โดย   : นางสาวสุกาญจนา กําลังมาก    

          สาขาวิชาเภสัชศาสตร� คณะเภสัชศาสตร�                                
   อาจารย�ท่ีปรึกษา : ศาสตราจารย� ดร.เภสัชกรธีระพล ศรีชนะ 

        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.มลวดี วงศ�ลาภสุวรรณ 
        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.ธันว� สุวรรณเดชา 

 

2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การตอบสนองต$ออุณหภูมิและเวลาแบบไม$เชิงเส�นของวัสดุผสม 
   พอลิโพรพีลีน และผงไม�ยางพารา” 

      (Temperature and Time Dependent on Nonlinear  
      Response of Recycled Polypropylene/Rubberwood Flour 
      Composites) 
       โดย   : นายชัยณรงค� ศรีวะบุตร 
                   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
         อาจารย�ท่ีปรึกษา : ศาสตราจารย� ดร.ธเนศ รัตนวิไล 
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3. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การพัฒนาวัสดุชนิดใหม$สําหรับตัวตรวจวัดไนไตรท�และกําจัด 
   ฟอสเฟต” 

      (Novel Materials for Nitrite Detection and Phosphate  
      Removal) 
       โดย   : นางสาวธราวี ทวีกาญจน� 
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล�อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
        คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม 
         อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.อารีย� ชูดํา 
        รองศาสตราจารย� ดร.วรวิทย� วงศ�นิรามัยกุล 

 

 รางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ จํานวน 2 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “A Study of Exosomes Derived from Dental Stem Cells  

   undergoing Osteogenic Differentiation” 
       โดย   : Mister Liangkun Xie 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพช$องปาก คณะทันตแพทยศาสตร� 
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : ศาสตราจารย� นายแพทย� ทันตแพทย�ธงชัย นันทนรานนท� 
        Associate Professor Dr. Biao Xu 
        รองศาสตราจารย� ดร.ทันตแพทย�ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ 
        รองศาสตราจารย� ดร.ทันตแพทย�หญิงสุทธาทิพย� กมลมาตยากุล 
 

2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบการใช�โครงร$างโพลีคาร�โปรแลกโตน        
   ไฮดรอกซีอาปาไทต� และแผ$นเย่ือก้ันคอลลาเจนสําหรับเป*นตัว     
   พารีคอมบิแนนซ�บีเอ็มพีชนิดท่ีสอง เพ่ือชักนําการสร�างกระดูกใหม$” 

      (A Comparative Study of Using Polycaprolactone- 
      Hydroxyapatite Scaffold and Collagen Membrane as the 
      Carriers of Recombinant Human Bone Morphogenic  
      Protein 2 for Guided Bone Regeneration) 
       โดย   : นางสาวปวรวรรณ ฤทธิพากร 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพช$องปาก คณะทันตแพทยศาสตร� 
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.ทันตแพทย�ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ 
        ดร.กตัญชลี ไม�งาม 
 

 รางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ จํานวน 2 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การสํารวจภูมิคุ�มกันของไวรัสซิกาในพ้ืนท่ีท่ีเคยมีการระบาดใน 

   ภาคใต�ของประเทศไทย” 
      (Seroepidemiologic Survey on Zika Virus in the Post- 
      outbreak Communities in Southern Thailand) 
       โดย   : นายธีรุตม� เด$นสถาพร 
        สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร�         
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.แพทย�หญิงรัศมี โชติพันธุ�วิทยากุล 
        ศาสตราจารย� ดร.นายแพทย�วีระศักด์ิ จงสู$วิวัฒน�วงศ� 



-6- 

 

2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “ประสิทธิภาพของไฟโตโซมท่ีบรรจุสารสกัดผลยอด�วยนํ้าต$อแผล 
   อักเสบในช$องปากและแผลกระเพาะอาหาร เน่ืองจากยาต�านอักเสบ
   ท่ีไม$ใช$สเตียรอยด�” 

      (Effectiveness of an Aqueous Morinda citrifolia Fruit  
      Extract-Loaded Phytosome on Oral Inflammatory Ulcer 
      and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug-Induced  
      Gastric Ulcer) 
       โดย   : นางสาวศรสวรรค� คงภักดี 
        สาขาวิชาเภสัชศาสตร� คณะเภสัชศาสตร�           
      อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.เภสัชกรหญิงศิริมา มหัทธนาดุลย� 
        รองศาสตราจารย� ดร.เภสัชกรหญิงสุวิภา อ้ึงไพบูลย� 
        ดร.เภสัชกรหญิงพิมพ�พิมล ตันสกุล 

 

 รางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 2 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู�เพ่ือส$งเสริมการจัดการเรียนรู�

   สะเต็มศึกษาท่ีบูรณาการอิสลามของครูแกนนําสะเต็มศึกษา 
   โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต�ของ 
   ประเทศไทย” 
   (The Development of Knowledge Management Model to 
   Promote Learning Management of Islamic Integrated  
   STEM Education for STEM Master Teachers of Private  
   Islamic School in the Southernmost Provinces of  
   Thailand) 

       โดย   : นางสาวนูรเอ็ฮซาน บอตอ 
        สาขาวิชาภาวะผู�นําและนวัตกรรมทางการศึกษา  
        คณะศึกษาศาสตร�         
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ� 
        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.ณัฐวิทย� พจนตันติ  
        ดร.ณรงค�ศักด์ิ รอบคอบ 
 

2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “กระบวนทัศน�และการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน�วรรณคดีวิจารณ�
   ในประเทศไทย” 

      ( The Paradigm and Paradigm Shift of Literary Criticism in 
      Thailand) 
       โดย   : นางสาวอรพินท� คําสอน 
        สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�         
      อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.พิเชฐ แสงทอง 
        ศาสตราจารย� ดร.ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ� 
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ระดับปริญญาโท 
 รางวัลระดับดีเด�น สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ จํานวน 2 เรื่อง 

1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “นิติเคมี: การพัฒนาเซนเซอร�ทางเคมีไฟฟbาสําหรับ  
   คลอแรมเฟนิคอลและเซนเซอร�ทางเคมีสําหรับแอลกอฮอล�” 

    ( Forensic Chemistry: Developing Electrochemical Sensor 
    for Chloramphenicol and Chemical Sensor for Alcohol) 

       โดย   : นายกฤตภาส แก�วหนู 
        สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� 
      อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.วรากร ล่ิมบุตร 
 

2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “เซนเซอร�ทางแสงโดยใช�ไททาเนียมไดออกไซด�และ 
   แกรฟ2นควอนตัมดอทร$วมกับพอลิเมอร�ท่ีมีความจําเพาะสูงสําหรับ 
   ตรวจวัดเซฟาโซลิน” 

      (Nano-optosensor Based on Titanium Dioxide and  
      Graphene Quantum Dots Composited with High Specific 
      Polymer for Cefazolin Detection) 
       โดย   : นางสาวณัฐนิชา จันทร�สุด 
        สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร�  
         อาจารย�ท่ีปรึกษา          : รองศาสตราจารย� ดร.โอภาส บุญเกิด 
 

 รางวัลระดับดีเด�น สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ จํานวน 1 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “Chitosan and Its Epigallocatechin Gallate Conjugate from 

   Pacific White Shrimp Shell: Characteristics, Film Formation 
   and application of Film for Shelf-life Extension of Asian 
   Sea Bass (Lates calcarifer) Slices” 

       โดย   : Mister Ajay Mittal 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร  
        คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
      อาจารย�ท่ีปรึกษา : ศาสตราจารย� ดร.สุทธวัฒน� เบญจกุล 
        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน 

 

 รางวัลระดับดีเด�น สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ จํานวน 2 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “Effect of Vitamin A-Fortified Rice on Gut Microbiota in  

   Muslim Thai Lactating Women and Infants” 
       โดย   : Mister Lukman Azis 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การอาหารและโภชนาการ 
        คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี           
  อาจารย�ท่ีปรึกษา : ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.ศิวพร ป�xนแก�ว 
       รองศาสตราจารย� ดร.สันทัด วิเชียรโชติ 
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2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การศึกษาแรงกดของเคร่ืองมือ ประสิทธิผลและความพึงพอใจต$อ
   การใช�นวัตกรรมอุปกรณ�ควบคุมความช้ืนในช$องปาก (เคร่ืองมือ    
   กันล้ิน กันแก�มและลดการปนเป��อนนํ้าลาย: SS-Suction) ในการ 
   ผนึกหลุมและร$องฟcนเด็กอายุ 6-8 ป2 โดยทันตาภิบาลท่ีไม$มีผู�ช$วย 
   ข�างเก�าอ้ี” 

      (Moisture Control Innovation (Tongue and Cheek  
      Retractor and Saliva Contamination: SS-Suction):  
      Laboratory Pressure Testing, The Effectiveness and  
      Satisfaction for Dental Sealant in 6-8 Years Old Children 
      by Dental Nurses without Assistant) 
       โดย   : นายกัญจน� โภคาวัฒนา 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพช$องปาก คณะทันตแพทยศาสตร� 
          อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.ทันตแพทย�หญิงสุกัญญา เธียรวิวัฒน� 
        รองศาสตราจารย� ดร.ทันตแพทย�ทรงชัย ฐิตโสมกุล 

 

 รางวัลระดับดีเด�น สาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 1 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “Effectiveness of Language-in-Talk Log Assignments in  

   Improving English Conversation Performance and  
   Autonomous Learning of Thai Undergraduates” 

       โดย   : Miss Chimi Dema 
        สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป*นภาษานานาชาติ 
        คณะศิลปศาสตร�                         
   อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.เข็มทอง สินวงศ�สุวัฒน� 
 

 รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ จํานวน 2 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “ไบโอเซนเซอร�ทางเคมีไฟฟbาสําหรับฮีสตามีนอาศัยการปรับปรุง 

   ข้ัวไฟฟbาคาร�บอนแบบพิมพ�สกรีนด�วยไคโตซานครัยโอเจลและ    
   ปรัสเซียนบลู” 

      (Electrochemical Histamine Biosensor Based on a Screen-
      Printed Carbon Electrode Modified with Chitosan Cryogel 
      and Prussian Blue) 
       โดย   : นางสาวณฐ นนทิพิเชฐ       
          สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร�          
       อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.อาภรณ� นุ$มน$วม 
        รองศาสตราจารย� ดร.ปณต ถาวรังกูร 
 

2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การประยุกต�ใช�บล็อกเชนในการจัดการข�อมูลระบบเวชระเบียน 
   อิเล็กทรอนิกส�แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล” 

      (Applying Blockchain for Electronic Medical Records  
      Management of Hospital Emergency Department) 
       โดย   : นายวัชระ เจียมสวัสด์ิ 
        สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร�
       อาจารย�ท่ีปรึกษา : ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ 
        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.สูรีนา มะตาหยง 
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 รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ จํานวน 1 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “Ethanol Production from Oil Palm Empty Fruit Bunch  

   Using Bio-Based Epoxy Foam-Immobilized Yeast” 
       โดย   : Miss Zeeba Saeed 
        สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย$างย่ังยืน 
        คณะการจัดการสิ่งแวดล�อม 
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.อรมาศ สุทธินุ$น 
        รองศาสตราจารย� ดร.วราภรณ� ตันรัตนกุล 
        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน� 
 

 รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ จํานวน 1 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “ผลของแรงสั่นร$วมกับแรงจัดฟcนขนาดเบาต$อการเคล่ือนฟcน        

   ในหนู” 
      ( The Effect of Mechanical Vibration Combined with Light 
      Orthodontic Force on Tooth Movement in Rat Models) 
       โดย   : นางสาวภรณ�ทิพย� ต้ังธนะวัฒน� 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพช$องปาก คณะทันตแพทยศาสตร� 
         อาจารย�ท่ีปรึกษา :  ศาสตราจารย� ดร.ทันตแพทย�หญิงชิดชนก ลีธนะกุล 
        รองศาสตราจารย� ดร.ทันตแพทย�หญิงศรีสุรางค� สุทธปรียาศรี 
 

 รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 1 เร่ือง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กิจกรรมอบรม 

   ครูและแกนนํานักเรียนด�านทันตสุขภาพในโรงเรียนเขตเทศบาล 
   นครภูเก็ต” 

      (A Social Return on Investment of Oral Health Care  
      Training Program for Teachers and Student Leaders in  
      Primary School, Phuket City Municipality) 
       โดย   : นางสาวพิชญาดา สายสินธุ�ชัย 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพช$องปาก คณะทันตแพทยศาสตร� 
          อาจารย�ท่ีปรึกษา : ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.ทันตแพทย�หญิงจันทร�พิมพ� หินเทาว� 
        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ทันตแพทย�วรรธนะ พิธพรชัยกุล 
 

 รางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ จํานวน 2 เร่ือง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การพัฒนาและประเมินเรสเวอราทรอลในระบบนําส$งยาคงค�างใน

   กระเพาะอาหารชนิดขยายตัว” 
      (Development and Evaluation of Resveratrol in Gastro- 
      Retention Expandable Drug Delivery Systems) 
     โดย   : นางสาวรัฏฐกร บุญทวี       

          สาขาวิชาเภสัชศาสตร� คณะเภสัชศาสตร�                                
   อาจารย�ท่ีปรึกษา : ศาสตราจารย� ดร.เภสัชกรหญิงฤดีกร วิวัฒนปฐพี 
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2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การใช�งานบล็อกเชนกับระบบรีวิวออนไลน�” 
      (Blockchain-based Online Review System) 
       โดย   : นายธนากร ก�าโหรด 
                   สาขาวิชาการคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ)  
         วิทยาลัยการคอมพิวเตอร�          
     อาจารย�ท่ีปรึกษา : ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.วโรดม วีระพันธ� 
 

 รางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ จํานวน 2 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “ยีนก$อโรคและฟ2โนไทป|ของเช้ือเอนเทอโรคอคคัส ฟ2คาลิส สาย 

   พันธุ�ท่ีแยกจากคลองรากฟcนท่ีล�มเหลวจากการรักษาและมีรอยโรค
   ปลายราก” 
   (Putative Virulence Genes and Their Phenotypes in  
   Enterococcus faecalis Isolated from Failed Root Canal  
   Treated Teeth with Periradicular Lesions) 

       โดย   : นางสาวหทัยภัทร วงศ�หิรัญเดชา 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพช$องปาก คณะทันตแพทยศาสตร� 
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.ทันตแพทย�หญิงเกวลิน ธรรมสิทธ์ิบูรณ� 
        ศาสตราจารย� ดร.รวี เถียรไพศาล 
 

2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “Production of Lactobacillus plantarum TISTR 2083 using 
   Sugarcane Juice as Substrate for Preparation of Starter  
   Powder by Low-Temperature Drying” 

       โดย   : Mister Abdullah Al Mamun 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การอาหารและโภชนาการ 
        คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.จารุวรรณ มณีศรี 
        ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.พายัพ มาศนิยม 
 

 รางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ จํานวน 2 เร่ือง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การระบุชนิดของ extracellular vesicles ในผู�ป�วยภาวะช็อกเหตุ

   พิษติดเช้ือ” 
      ( Identification of Extracellular Vesicle Subtypes in Septic 
      Shock Patients) 
       โดย   : นางสาวลัทธวรรณ มนนามอญ 
        สาขาวิชาชีวเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร�         
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.รภัทภร นวคณิตวรกุล 
        ศาสตราจารย�เกียรติคุณ ดร.โกวิท พัฒนาปcญญาสัตย� 
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2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การเตรียมยาอมเม็ดน่ิมจากสารสกัดมาตรฐานหญ�าดอกขาว 
   สําหรับช$วยลดความอยากบุหรี่” 

      ( Formulation of pastilles from Standardized Cyanthillium 
      cinereum (L.) H.Rob. Extract for Smoking Cessation) 
       โดย   : นางสาวมาฟูซอล กะจิ 
        สาขาวิชาเภสัชศาสตร� คณะเภสัชศาสตร�           
         อาจารย�ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย� ดร.เภสัชกรภาณุพงศ� พุทธรักษ� 
 

 รางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 2 เรื่อง 
1. วิทยานิพนธ�เร่ือง “ความสัมพันธ�ระหว$างการเป�ดเผยข�อมูลผลการดําเนินงานด�าน 

   ส่ิงแวดล�อม สังคมและบรรษัทภิบาลกับมูลค$ากิจการของบริษัท 
   จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห$งประเทศไทย” 
   (The Relationship between Environmental, Social and  
   Governance Disclosures and Firm Value of Companies  
   Listed on the Stock Exchange of Thailand) 

       โดย   : นางสาวธัญอร ยอดอุดม 
        สาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
        อาจารย�ท่ีปรึกษา : ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ� 
 

2. วิทยานิพนธ�เร่ือง “การมีส$วนร$วมในการดูแลบุคคลออทิสติก อําเภอหาดใหญ$  
   จังหวัดสงขลา” 

      (The Participatory Care for Autistic Person, Hat yai,  
      Songkhla) 
       โดย   : นางสาวเสาวลักษณ� หม่ืนเพชร 
        สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ สถาบันนโยบายสาธารณะ        
      อาจารย�ท่ีปรึกษา : ดร.กุลทัต หงส�ชยางกูร 
 

 ท้ังน้ี ผู�ได�รับรางวัลในแต$ละสาขาวิชาจะได�รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ดังน้ี 
    รางวัลวิทยานิพนธ�ประเภทดีเด$น  รางวัลละ 10,000  บาท พร�อมเกียรติบัตร  
      รางวัลวิทยานิพนธ�ประเภทชมเชย  รางวัลละ  3,000   บาท พร�อมเกียรติบัตร 
       รางวัลวิทยานิพนธ�ประเภทเกียรติคุณ  รับเกียรติบัตร 
 
                      ประกาศ ณ วันท่ี    20  พฤษภาคม พ.ศ. 2565        
 
        (ลงช่ือ)   นิวัติ  แก�วประดับ 
 (ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร.นิวัติ  แก�วประดับ) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         สําเนาถูกต�อง 
 

(นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท�)       วิภาวรรณ ร$าง/พิมพ�/ทาน 
     นักวิชาการอุดมศึกษา 


