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ประวัติและผลงานคณาจารย์ผูส้อนระดบับัณฑิตศกึษา หลกัสูตร วท.ม. และ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 
---------------------- 

1.  ช่ือ-สกุล  ภาษาไทย (นาย,นาง,นางสาว)…………สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ............................................................................. 
  ภาษาอังกฤษ (Mr.,Mrs, Ms, Miss) …Somkiat Phornphisutthimas………………............................................ 

2. ตําแหน่งทางวิชาการ ..........ผู้ช่วยศาสตราจารย์...........................สาขา...................ชีววิทยา............................................................... 
 สังกัดภาควิชา .............ชีววิทยา.................................................. คณะ ..................วิทยาศาสตร์........................................................  

3.  คุณวุฒิทางการศึกษา และผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ปริญญา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีจบ 
ตรี วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2537 
โท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2539 
เอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2550 

 
ช่ือวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 

Mutation and selection of Candida oleophila NNU–48 for citric acid production at high temperature 

ชื่อวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก  
Developing and evaluating Thai students’ understandings of bacterial conjugation and protein purification 

using practical works 
 
ผลงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. Hong, B., Phornphisutthimas, S., Tilley, E., Baumberg, S., and McDowall, K. J. (2007). Streptomycin production by Streptomyces 
griseus can be modulated by a mechanism not associated with change in the adpA component of the A-factor 
cascade.  Biotechnology Letters 29(1): 57–64. 

2. Phornphisutthimas, S., Panijpan, B., Wood, E. J., and Booth, A. G. (2007). Improving Thai students’ understanding of 
concepts in protein purification by using Thai and English versions of a simulation program.  Biochemistry and 
Molecular Biology Education 35(5): 316-321. 

3. Phornphisutthimas, S., Thamchaipenet, A., and Panijpan, B. (2007). Conjugation in Escherichia coli: A laboratory 
exercise. Biochemistry and Molecular Biology Education 35(6): 440-445. 

4. ประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา 
สถาบันการศึกษาท่ีสอน ระดับท่ีสอน (ตรี / โท / เอก) ระยะเวลาท่ีสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี 10 ปี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี / ปริญญาโท   8 ปี 
   

5. รางวัลและเกียรติประวัติ 
2537–2538 ทุนบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ (Local Graduate Scholarship) จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย 
2546–2548 ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยา-

ศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
1 พ.ค. 2551 Excellent Project Show in the topic of “Application of bio-extracts to inhibit growth of Phytophthora spp. in 

rubber tree (Hevea brasiliensis) type RRIM600”, 23rd Yunnan Adolescents Science and Technology Invention 
Contest, Yunnan, China 

30 พ.ค. 2551 รางวัลเผยแพร่วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจําปี 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล 
29 ก.ค. 2551 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยประเภท Oral presentation สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การพัฒนา

คุณภาพผงปรุงรสต้มยําจากเห็ดนางฟ้า” ในการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 
28–29 กรกฎาคม 2551 

21 ส.ค. 2557 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 
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6. ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน / ตํารา / บทความวิชาการ ท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่) 
1. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2545). อาหารและโภชนาการ. กรุงเทพฯ: โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา. 
2. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ.  (2546).  การเขียนเอกสารงานวิจัย. กรงุเทพฯ: โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา. 
3. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2553). ชีวสถิติ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
4. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2557). บทปฏิบัติการ เรื่อง การเปล่ียนแปลงพลังงาน ในเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 

1. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
5. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2558). การวางแผนและวิเคราะห์การทดลองชีววิทยา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศร-ี

นครินทรวิโรฒ. 
6. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2544). การรับรู้รสอาหาร. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 1(1): 42–48. 
7. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2544). เอ็มบริโอโคลนของมนุษย์. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 1(2): 31–37. 
8. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2551). การสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นทักษะกระบวนการ.  ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 8(2): 28–38. 
9. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). นํ้าหมักชีวภาพกับงานด้านการเกษตร. วารสารหน่วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

3(1): 57–63. 
10. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2556). การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21. วารสารหน่วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ

เรียนรู้ 4(1): 55–63. 
11. Co-author (2013), “Intergeneric conjugation: A practical method for genetic manipulation in actinomycetes” (Book 

Chapter: Molecular Biology of Bacteria) published by Nova Publishers, India. 
12. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2557). การประเมินผลการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ได้

อย่างไร? วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ 2(1): 81–90. 
 
7. ประสบการณ์ในการทําวิจัย 
 1. ประวัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย (โปรดระบุชื่อโครงการ หน่วยงานที่สนับสนุน และระยะเวลาที่ได้รับทุน) 
  

ท่ี โครงการวิจัย ตําแหน่ง แหล่งทุน 
ระยะเวลาท่ี
ได้รับทุน (ปี) 

1 ฐานข้อมูลการกักกันสินค้าอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2 

2 การผลิตผงปรุงรสตม้ยําจากเห็ดนางฟ้า หัวหน้า
โครงการวิจัย 

สถาบันวิจัย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1 

3 การเปรียบเทียบพัฒนาการทางการวิจยัด้วยวิธีการสอน
บูรณาการความรูแ้บบต่าง ๆ ในงานวิจยัขนาดเล็ก 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับชั้นปีที่ 4 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

สถาบันวิจัย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1 

4 การประเมินผลการเรียนรูจ้ากส่ือมัลติมเีดียเรื่อง “พันธุ
ศาสตร”์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มศว 1 

5 การควบคุมโรคจากรา Phytophthora บนยางพาราด้วย
สารสกัดชีวภาพ 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 1 

6 การคัดแยกแบคทีเรยีที่มีสมบัติในการทนเค็มในอําเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (งานวจิัยในโครงการชุด) 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 1 

7 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสีย้อมเน้ือเยื่อบุผิวใบสําหรับ
ศึกษากายวิภาคของปากใบ เซลล์คุม และเซลล์เสริม 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 1 

8 ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของพืชวงศ์ Acanthaceae บาง
ชนิด (โครงการชุด) 

หัวหน้า 
แผนงานวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 1 

9 ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ์ Acanthaceae ในการ
ยับยั้งการเจรญิของราก่อโรคเห่ียวในมะเขือเทศ 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 1 

10 การพัฒนาบทปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืชสําหรับ
สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย มศว 1 

11 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณบีต้า–กลูแคนจาก
ยีสต์ในข้าวหมากจากลูกแป้งในภาคกลางของประเทศไทย 

ผู้ร่วมวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1 
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ท่ี โครงการวิจัย ตําแหน่ง แหล่งทุน 
ระยะเวลาท่ี
ได้รับทุน (ปี) 

12 ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของพืชวงศ์ Apocynaceae บาง
ชนิด 

หัวหน้า 
แผนงานวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 1 

13 ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae บางชนิด
ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริก 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 1 

14 การพัฒนามโนมติทีถู่กต้อง เรื่อง การเปล่ียนแปลง
พลังงาน ของผู้เรียนระดับปริญญาตร ี

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย มศว 1 

 
2.  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
1. รังสรรค์ สุวรรณบุตร วิราวรรณ บุดดา สถาพร วรรณธนวิจารณ์ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2544). การดัดแปลงวิธีการย้อมสีปากใบ

พืช. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 1(2): 59–65. 
2. สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา สุทธินนท์ วิมาลัย สุภาภรณ์ ศิริโสภณา และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ.  (2552).  การจัดทําฐานข้อมูลเห็ดกินได้ตามธรรม-

ชาติในบริเวณหมู่บ้านแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ. วารสาร ICT เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 1(1): 398–1174-1–PB. 

3. Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. (2009). Removal of mercury, 
arsenic, and cadmium in synthetic wastewater by cyanobacterium Aphanothece halophytica.  NU Science Journal 
6(S1): 96–104. 

4. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2552). การพัฒนาคุณภาพผงปรุงรสต้มยําจากเห็ดนางฟ้า. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 17(2): 116–122. 
5. Laloknam, S., Sirisopana, S., Attaphinyo, P., Poohuarai, S., and Phornphisutthimas, S. (2009). Detection of amylase 

activity from vegetables and fruit in an undergraduate classroom. Asian Journal of Food and Agro–Industry 2(03): 
381–390. 

6. สายสุณีย์ ล้ิมชูวงศ์ สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา.  (2552). โพรลีนส่งเสริมการเจริญของสละ
ภายใต้ภาวะที่มีความเครียดจากเกลือ. วารสารเกษตรนเรศวร 12(ฉบับพิเศษ): 404–409. 

7. Phornphisutthimas, S., Sudtachat, N., Bunyoo, C., Chotewutmontri, P., Panijpan, B., and Thamchaipenet, A. (2010). 
Development of intergeneric conjugal transfer system for rimocidin–producing Streptomyces rimosus. Letters in 
Applied Microbiology 50(5): 530–536. 

8. Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2010). Learning Retention in Undergraduate Biology using A 
Hands–on Practical “Enzyme Detection from Vegetables and Fruits”. Journal of Chemistry and Chemical En-
gineering 4(5): 29–35. 

9. ชะอรทิพย์ แย้มด้วง สมบัติ คงวิทยา สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า. (2553). การศึกษาสมบัติของเอนไซม์ออกซิเดส  
บริสุทธ์ิบางส่วนจากะหลํ่าปลี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 1(1): 28–34. 

10. Phornphisutthimas, S. (2010). Pilot–scale development of dried seasoning with Tom flavour using mushroom as 
adsorbent. Asian Journal of Food and Agro–Industry 3(3): 335–342. 

11. ธวัช ดอนสกุล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2553). คาริโอไทป์ของพืชสกุลหอมกระเทียม 6 ชนิดในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัย
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21. ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ กนกวรรณ โกมลกิตติกานต์ สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า สุภาภรณ์ ศิริโสภณา และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2551, 
มกราคม).  การตรวจหาแหล่งผลิตไลเปสที่ดีท่ีสุดในสับปะรด. งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ กรุงเทพฯ. 

22. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ขจรพรรณ รักผล และสมฤทัย หอมชื่น. (2552, มีนาคม).  ผลของการใช้น้ําหมักชีวภาพในการยับยั้งการเจริญ
ของราก่อโรคใบร่วงบนต้นยางพารา. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ. 

23. ชนาธิป ไชยเหล็ก สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ สมฤทัย หอมชื่น และสายสุณีย์ ล้ิมชูวงศ์.  (2552, มีนาคม).  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของวิธีการย้อมสีเนื้อเยื่อปากใบพืช.  การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ. 

24. วิลาวัณย์ เบิกบาน  ธวัช ดอนสกุล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2552, มีนาคม).  ความหลากหลายของโรติเฟอร์ในแหล่งน้ําภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอน ครั้งที่ 4.  โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น. 

25. ธวัช ดอนสกุล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ.  (2552, กรกฎาคม).  คาริโอไทป์ของพืชสกุลหอมและกระเทียม.  นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5.  
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 

26. ธวัช ดอนสกุล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ.  (2552, กรกฎาคม).  คาริโอไทป์ของปลาแปบบาง แปบหางดอก ซิวก้นดํา และซิวใบไผ่ลาย
ดาว ท่ีพบในประเทศไทย. นเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 5.  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 

27. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ.  (2552, กรกฎาคม). ผลการใช้น้ําหมักชีวภาพในการยับย้ังการเจริญ เติบโตของราก่อโรค Phytophthora spp. 
บนต้นยางพารา. นเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 5.  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 
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28. สายสุณีย์ ล้ิมชูวงศ์ สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา.  (2552, กรกฎาคม).  โพรลีนส่งเสริมการ
เจริญของสละภายใต้ภาวะที่มีความเครียดจากเกลือ.  เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 7.  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 

29. Phornphisutthimas, S., Laohakhot, T., and Laloknam, S. (2009, August). Effect of fermented bio-extract concentration 
on the growth of Fabaceae plants.  The 1st RMUT International Conference on the Role of Universities in Hands-on 
Education (RMUTIC 2009). Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai, Thailand. 

30. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ สายสุณีย์ ล้ิมชูวงศ์ ชนาธิป ไชยเหล็ก และสมฤทัย หอมช่ืน. (2552, ตุลาคม).  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของวิธีการย้อมสีด้วยซาฟรานีนโอและฟาสกรีน ซาฟรานีนโอและแอนิลีน และไวเกริท์สฮีมาโทซิลินสําหรับศึกษาปากใบ. การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35.  โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท (หาดบางแสน) ชลบุรี. 

31. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ สายสุณีย์ ล้ิมชูวงศ์ สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา และทิพวรรณ เหล่าหาโคตร.  (2552, ตุลาคม). ผลของความเข้มข้นของ
นํ้าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืชตระกูล Fabaceae. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
35.  โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท (หาดบางแสน) ชลบุรี. 

32. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ สายสุณีย์ ล้ิมชูวงศ์ พัชราภรณ์ บัวระบัดทอง และอนิษฐาน ศรีนวล. (2553, มีนาคม).  กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้น
ผิวใบของพืชบางชนิดจากการย้อมสีไวเกริท์ส ฮีมาโทซิลิน. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4.  โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว เชียงใหม่. 

33. ศิริกานดา กล้าหาญ โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์ ทอรุ้ง บุญส่ง ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ กนกกานต์ นาคทอง สุภาภรณ์ ศิริโสภณา สมเกียรติ 
พรพิสุทธิมาศ และสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า. (2553, กรกฎาคม).  ผลของพีเอชและความเค็มต่อการเจริญ ปริมาณคลอโรฟิลล์ แคโรทีนอยด์ 
สารประกอบ ฟีนอลิก โพรลีน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตในไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria sp. เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8.  มหาวิทยาลัย
นเรศวร พิษณุโลก. 

34. วิชิตพล มีแก้ว  ชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลา  เฉลิมพร เสริมมติวงศ์  ณัฐพล ขันธปราบ สุชาดา ตุงคนาคร  ภูตะวัน แสนใจอิ ยุทธศักด์ิ ด่านยุทธ
ศิลป์ สุภาภรณ์ ศิริโสภณา สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา. (2553, กรกฎาคม). การติดตามกิจกรรมเอนไซม์อะไมเลส 
โพรทิเอส และไลเพส ในกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ. เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8.  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 

35. ชะอรทิพย์ แย้มด้วง สมบัติ คงวิทยา สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า.  (2553, กรกฎาคม). การศึกษาสมบัติของเอนไซม์
เพอร์-ออกซิเดส บริสุทธ์ิบางส่วนจากกะกลํ่าปลี. เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 8.  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 

36. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ สายสุณีย์ ล้ิมชูวงศ์ สุภาภรณ์ ศิริโสภณา บงกช บุญบูรพงษ์ อาภรณ์ บัวหลวง อภิญญาณ บุญประกอบกุล อรัญ 
อินเจริญศักด์ิ และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา.  (2553, ตุลาคม).  ออสโมโพรเทคแทนต์จากแบคทีเรีย ตอนท่ี 1: การคัดแยกแบคทีเรียทนเค็มที่
ผลิตสารออสโมโพรเทคแทนต์โพรลีนและบีเทนจากดินท่ีอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน.  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36. ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ. 

37. สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา สุภาภรณ์ ศิริโสภณา สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ สายสุณีย์ ล้ิมชูวงศ์ บงกช บุญบูรพงษ์ อาภรณ์ บัวหลวง อภิญญาณ บุญ
ประกอบกุล และอรัญ อินเจริญศักด์ิ.  (2553, ตุลาคม).  ออสโมโพรเทคแทนต์จากแบคทีเรีย ตอนที่ 2: การลดความเครียดจากเกลือของ
ถั่วเขียวโดยใช้สารสกัดหยาบจากแบคทีเรียทนเค็มที่ผลิตสารออสโมโพรเทคแทนต์โพรลีนและบีเทน. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 36. ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ. 

38. รัตนวรรณ พรรุ่งเรืองกุล สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ. (2554, มีนาคม). ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีในพืชสกุล 
Jatropha บางชนิด.  การประชุมเชิงวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 5.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ.  

39. สุรเชษฐ พัฒใส สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ. (2554, มีนาคม). ผลของสารสกัดจากใบหญ้าสาบ (Praxelis clematidea 
(Griseb.) R.M. King & H. Rob) ด้วยน้ําต่อการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตของต้นกล้า และการสะสมสาร malondialdehyde ใน
หญ้าขจรจบดอกเล็กและผักกวางตุ้ง. การประชุมเชิงวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งท่ี 5.  มหาวิทยาลัยศรีรินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. 

40. จันทร์ฑิตา บุญแท่ง อนิษฐาน ศรีนวล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2554, มีนาคม). กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์บุก 
(Araceae) บางชนิดในประเทศไทย. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5. อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 

41. ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555, มีนาคม). การคัดแยกไซยาโนแบคทีเรียที่มีแอคทิวิที
ของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส. วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งท่ี 4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 

42. ขจรพรรณ รักผล เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555, พฤษภาคม).  ผลของสารสกัดนํ้าจากใบพืชวงศ์ 
Acanthaceae ต่อการยับยั้งราก่อโรคเห่ียวฟิวซาเรียมในมะเขือเทศ. การประชุมเชิงวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 6. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. 

43. ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ  สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา. (2555, พฤษภาคม).  การศึกษาสมบัติของเอนไซม์เพอร์
ออกซิเดส ท่ีตกตะกอนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตจากไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria sp. การประชุมเชิงวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ” ครั้งท่ี 6.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. 

43. Phornphisutthimas, S., Wongwattana, C., and Rakphol, K. (2012, October). Potentiality of some aqueous Acanthaceae extracts 
to Fusarium wilt of Tomato. The 1st International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology. 
Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand. 
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44. นาตยา ยงกสิการณ์ เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2558, มิถุนายน). ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค
เห่ียวในพริกชี้ฟ้าด้วยสารสกัดนํ้าจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 9. โรงแรม
แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ. 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตรศึกษา 
1. จุมพต พุ่มศรีภานนท์ จงดี โตอ้ิม ดวงเดือน สุวรรณจินดา สุภาพร พรไตร สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และอรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์. (2547, 

ตุลาคม). การศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาในหัวข้อเน้ือเยื่อของ
สัตว์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล.  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 30. อิมแพ็ค 
อารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพฯ. 

2. กานต์ยุพา จิตติวัฒนา ดวงเดือน สุวรรณจินดา จงดี โตอ้ิม จุมพต พุ่มศรีภานนท์ จุฬาลักษณ์ กวีวิวิธชัย สุภาพร พรไตร สมเกียรติ พรพิ
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