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ข้อมูลการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมครั้งที่ 47 ประจ าปี 2562 
หัวข้อการประชุม “Research Innovation & Precision Medicine: Challenging Role for Physiologists” 

วันที่ 19–20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  
 
1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 185 คน  

1. PST member จ ำนวน 65 คน 
2. Non-PST member จ ำนวน 33 คน 
3. นิสิต/นักศึกษำ จ ำนวน 76 คน 
4. อำจำรย์อำวุโส จ ำนวน 11 คน 

2.  นักวิจัยสำขำ Neuroscience ที่เข้ำประชุมเฉพำะช่วงบ่ำยของวันที่ 20/12/2562 จ ำนวน 15 คน 
 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่น าเสนอ 
ประเภทผลงานวิจัย ป.โท ป.เอก 

Oral 7 13 
Poster 8 15 

 
4. รายช่ือนักศึกษาและสถาบันที่ได้รับรางวัลน าเสนองานวิจัย  

4.1  รำงวัล ดิถี จึงเจริญ จำกกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย  
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยวำจำ “ชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณณภัสสรณ์ ไสยสิทธิ์ 
สถำบัน : มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

4.2  รำงวัล ประสพ รัตนำกร จำกมูลนิธิศำสตรำจำรย์ประสพ รัตนำกร  
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยวำจำ “รองชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณอำมีนำ เบญจมำนะ  
สถำบัน : มหำวิทยำลัยมหิดล 

4.3  รำงวัล จำกกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย  
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยวำจำ “รองชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณสุขภำพร ภูมิสุทธิกุล 
สถำบัน : มหำวิทยำลัยมหิดล 

4.4  รำงวัล จำกกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย  
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยวำจำ “รองชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณชโยดม มณีโชติ 
สถำบัน : มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

4.5  รำงวัล อวย เกตุสิงห์ จำกกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย  
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ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับมหำบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยวำจำ “ชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณสิริอร อักษรทอง 
สถำบัน : มหำวิทยำลัยมหิดล 

4.6  รำงวัล ประสพ รัตนำกร จำกมูลนิธิศำสตรำจำรย์ประสพ รัตนำกร  
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับมหำบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยวำจำ “รองชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณ Brenda Siringoringo 
สถำบัน : มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

4.7  รำงวัล จำกกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย  
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับมหำบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยวำจำ “รองชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณนำอีมะฮ์ หะยีอำซำ 
สถำบัน : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

4.8  รำงวัล ประสพ รัตนำกร จำกมูลนิธิศำสตรำจำรย์ประสพ รัตนำกร  
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยแผ่นภำพ “ชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณวิทยำ แป้นวงษำ 
สถำบัน : มหำวิทยำลัยมหิดล 

4.9  รำงวัล จำกกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย  
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยแผ่นภำพ“รองชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณสุชำดำ แก้วอินทร์ 
สถำบัน : มหำวิทยำลัยมหิดล 

4.10  รำงวัล ประสพ รัตนำกร จำกมูลนิธิศำสตรำจำรย์ประสพ รัตนำกร  
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับมหำบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยแผ่นภำพ “ชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณมินตรำ แก้วกิตติคุณ 
สถำบัน : มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

4.11 รำงวัล จำกกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย  
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับมหำบัณฑิต ในกำรน ำเสนอด้วยแผ่นภำพ “รองชนะเลิศ”  
นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล : คุณอำนันต์ยำ บัวประทุม 
สถำบัน : มหำวิทยำลัยนเรศวร 
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5. รายช่ืออาจารย์ท่ีเข้าพิธีมุทิตาจิต  
1.1 ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. รำตรี สุดทรวง  
1.2 ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. แพทย์หญิงบังอร ชมเดช 
1.3 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร. ชุมพล ผลประมูล 
1.4 รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงสุพัตรำ โล่ห์สิริวัฒน์ (อำจำรย์ไม่ได้อยู่ร่วมงำน เนื่องจำกติดภำรกิจ) 
1.5 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร. ภำวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ 
1.6 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร. นทีทิพย์ กฤษณำมระ 
1.7 รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล 
1.8 รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ชำญวิทย์ โคธีรำนุรักษ์ 
1.9 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ชูชีพ ประพุทธ์พิทยำ 
1.10 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ 
1.11 รองศำตรำจำรย์ ดร. ศิริพันธุ์ หิรัญญะชำติธำดำ 

 
6. ผลการประเมินการจัดประชุมและข้อเสนอแนะ 

- คะแนนเฉลี่ยจำกคะแนนเต็ม 5 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน คะแนนที่ได้ 
1 ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำกำรประชุม 4.40 + 0.43 
2 ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดงำนประชุม 4.52 + 0.54 
3 ควำมเหมำะสมของอำหำร เครื่องดื่ม และอำหำรว่ำง 4.67 + 0.51 
4 ควำมเหมำะสมของพิธีกำรและงำนเลี้ยงต้อนรับ 4.60 + 0.53 
5 ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรจัดประชุม 4.64 + 0.48 
6 ท่ำนได้รับประโยชน์และควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมประชุมครั้งนี้ 4.52 + 0.50 

 
- ข้อเสนอแนะ 

1. จัดงำนประชุมได้ดีมำก 
2. ควรมีโต๊ะให้ผู้เข้ำร่วมประชุม 
3. จัดงำนประชุมได้ดีมำก รู้สึกได้ถึงควำมใส่ใจ ตั้งใจในทุก ๆ กิจกรรม โดยเฉพำะกำรแจ้งให้ทรำบถึงข้อจ ำกัดของ

อำหำรฮำลำล ขอบคุณค่ะ   
4. ประทับใจมำก ๆ ค่ะ อำหำรดี สถำนที่ดี 
5. กำรเข้ำร่วมงำนได้ประโยชน์มำกทั้งควำมรู้แง่คิดงำนวิจัยและควำมร่วมมือในสมำคม  
6. ดีมำกคะ 
7. อยำกให้มีโต๊ะวำงหนังสือหรือกระดำษส ำหรับจดบันทึกขณะฟังกำรบรรยำย 
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8. ยังไม่ค่อยเห็นภำพ Physiologist พูดถึงงำน Precision Medicine มำกเท่ำไหร่ อยำกเห็นกำรร่วมมือที่ชัดเจน
มำกกว่ำนี้ และอยำกให้เปิดให้มีช่วง Q&A  มำกขึ้น 

9. จัดประชุมได้ดีมำก มีเรื่องน่ำสนใจและสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 
10. ไม่มีโต๊ะและน้ ำเปล่ำให้ผู้เข้ำร่วมฟัง มีแต่เก้ำอ้ี ในขณะที่สต๊ำฟด้ำนหลัง มีโต๊ะ มีน้ ำเปล่ำให้  
11. จัดงำนได้ดีมำก ประทับใจมำกคะ 
12. งำนดีมำก 
13. หัวข้อบรรยำยมีควำมน่ำสนใจ และมีประโยชน์มำกกับผู้ฟัง แต่ห้องประชุมค่อนข้ำงคับแคบและมีกลิ่นเหม็นอับ 

โดยเฉพำะในห้องเล็ก และในส่วนกำรประกวดคิดว่ำมีรำงวัลน้อยเกินไป น่ำจะมีกำรเพ่ิมรำงวัลให้กับนักศึกษำ
ในกำรประกวดในประเภทต่ำง ๆ เพรำะเล็งเห็นว่ำในปีนี้นักศึกษำมีผลงำนดี ๆ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือ
เป็นก ำลังใจและแรงผลักดันให้นักศึกษำต่อไปได้   
 

7. อ่ืน ๆ เช่น บรรยากาศในงาน 
- บรรยำกำศงำนลงทะเบียน 
https://www.facebook.com/MUSCphysiology/photos/?tab=album&album_id=1240095302847642 

 
- บรรยำกำศห้องประชุมหลัก 
https://www.facebook.com/MUSCphysiology/photos/?tab=album&album_id=1240105432846629 

 
- Poster & Oral presentation 
https://www.facebook.com/MUSCphysiology/photos/?tab=album&album_id=1240118296178676 

 
- ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีสรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 2562 
https://www.facebook.com/MUSCphysiology/photos/?tab=album&album_id=1240128876177618 

 
- งำนมุทิตำจิต และ Welcome Dinner 
https://www.facebook.com/MUSCphysiology/photos/?tab=album&album_id=1240130936177412 

 
- พิธีปิด มอบรำงวัล และมอบธงเจ้ำภำพจัดประชุม 
https://www.facebook.com/MUSCphysiology/photos/?tab=album&album_id=1240138166176689 

https://www.facebook.com/MUSCphysiology/photos/?tab=album&album_id=1240095302847642

