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การวจัิย

ทุนวจัิย

 มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานวิจัยและได้รับงบประมาณจัดสรร
จากหน่วยงานภายนอก	ส�าหรับการด�าเนินงานวิจัย	จ�านวนทั้งสิ้น	772	โครงการ	งบประมาณสนับสนุนทั้งหมด	
290,897,500	บาท	แบ่งออกเป็น	4	ประเภทลักษณะทุน	ดังแสดงในตาราง	

ลำาดับ ประเภททุน จำานวนโครงการ งบประมาณ

1 งบประมาณแผ่นดิน 85 61,560,900

2 รายได้มหาวิทยาลัย 146 20,848,100

3 รายได้หน่วยงาน 424 41,356,468

4 แหล่งทุนภายนอก 117 167,132,032

รวม 772 290,897,500

จ�านวนโครงการวจัิยและงบประมาณการวจัิย จ�าแนกตามแหล่งทุนและกลุ่มสาขาการวจัิย

แหล่งเงินทุนวิจัย

กลุ่มสาขาการวิจัย

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

หน่วย
(โครงการ / บาท)

1.	งบประมาณแผ่นดิน 21 32 32 85 โครงการ

23,585,900 16,768,400 21,206,600 61,560,900 บาท

2.	งบประมาณเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย

25 54 67 146 โครงการ

3,905,000 9,322,100 7,621,000 20,848,100 บาท

3.	งบประมาณเงินราย

ได้ของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

112 60 252 424 โครงการ

12,943,758 5,717,200 22,695,510 41,356,468 บาท

4.	แหล่งอื่นๆ	(องค์กร

ภายนอก)

9 59 49 117 โครงการ

8,817,700 65,101,764 93,212,568 167,132,032 บาท

รวมทั้ง 4 แหล่ง
167 205 400 772 โครงการ

49,252,358 96,909,464 144,735,678 290,897,500 บาท
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จ�านวนโครงการวจัิยและงบประมาณการวจัิยจ�าแนกตามแหล่งทุนและประเภทการวจัิย

แหล่งเงินทุนวิจัย

ประเภทการวิจัย

วิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้

วิจัยเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยี

รวม 2 ประเภท

(โครงการ / บาท)

1.	งบประมาณแผ่นดิน 46 39 85 โครงการ

39,113,400 22,447,500 61,560,900 บาท

2.	งบประมาณรายจ่ายจากเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัย

76 70 146 โครงการ

7,377,000 13,471,100 20,848,100 บาท

3.	งบประมาณรายจ่ายจากเงิน

รายได้ของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย	(คณะ	สถาบัน	ส�านัก	

ศูนย์	วิทยาลัย)

245 179 424 โครงการ

22,661,555 18,694,913 41,356,468 บาท

4.	แหล่งอื่นๆ	 

(องค์กรภายนอก)

- 117 117 โครงการ

- 167,132,032 167,132,032 บาท

รวมทั้ง 4 แหล่ง
367 405 772 โครงการ

69,151,955 221,745,545 290,897,500 บาท

จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการ

	 ปี	 พ.ศ.	 2557	 –	 2561	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีจ�านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ	ปรากฏบนฐานข้อมูล	SCOPUS	และน�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ	ดังนี้

Page 43

Page 42 Page 54

Page 55

จ�านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล	SCOPUS	
ข้อมูล	ณ	วันที่	12	กุมภาพันธ์	2562
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Page 55
จ�านวนผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ	จากฐานข้อมูล	SCOPUS

ข้อมูล	ณ	วันที่	12	กุมภาพันธ์	2562

	 สาขาที่มีจ�านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	จากฐานข้อมูล	SCOPUS	มากที่สุด	จ�านวน	
10	อันดับแรก	ปี	พ.ศ.	2557	–	2561

ลำาดับ สาขาวิชา

จำานวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล 

SCOPUS (ผลงาน) 

ปี 2561
ย้อนหลัง 5 ปี 

(2557-2561)

1 Medicine 78 330

2 Engineering 55 247

3 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 47 190

4 Physics and Astronomy 42 161

5 Agricultural and Biological Sciences 31 145

6 Chemistry 33 139

7 Materials Science 38 132

8 Computer Science 26 105

9 Mathematics 24 91

10 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 21 89

 ข้อมูล	ณ	วันที่	12	กุมภาพันธ์	2562

p035-103_07-8����������������������������NT.indd   55 10/21/2562 BE   4:54 PM



54 ANNUAL REPORT 2018 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

จ�านวนโครงการวจัิยและงบประมาณการวจัิยจ�าแนกตามแหล่งทุนและประเภทการวจัิย

แหล่งเงินทุนวิจัย

ประเภทการวิจัย

วิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้

วิจัยเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยี

รวม 2 ประเภท

(โครงการ / บาท)

1.	งบประมาณแผ่นดิน 46 39 85 โครงการ

39,113,400 22,447,500 61,560,900 บาท

2.	งบประมาณรายจ่ายจากเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัย

76 70 146 โครงการ

7,377,000 13,471,100 20,848,100 บาท

3.	งบประมาณรายจ่ายจากเงิน

รายได้ของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย	(คณะ	สถาบัน	ส�านัก	

ศูนย์	วิทยาลัย)

245 179 424 โครงการ

22,661,555 18,694,913 41,356,468 บาท

4.	แหล่งอื่นๆ	 

(องค์กรภายนอก)

- 117 117 โครงการ

- 167,132,032 167,132,032 บาท

รวมทั้ง 4 แหล่ง
367 405 772 โครงการ

69,151,955 221,745,545 290,897,500 บาท

จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการ

	 ปี	 พ.ศ.	 2557	 –	 2561	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีจ�านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ	ปรากฏบนฐานข้อมูล	SCOPUS	และน�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ	ดังนี้
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จ�านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล	SCOPUS	
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จ�านวนผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ	จากฐานข้อมูล	SCOPUS

ข้อมูล	ณ	วันที่	12	กุมภาพันธ์	2562

	 สาขาที่มีจ�านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	จากฐานข้อมูล	SCOPUS	มากที่สุด	จ�านวน	
10	อันดับแรก	ปี	พ.ศ.	2557	–	2561

ลำาดับ สาขาวิชา

จำานวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล 

SCOPUS (ผลงาน) 

ปี 2561
ย้อนหลัง 5 ปี 

(2557-2561)

1 Medicine 78 330

2 Engineering 55 247

3 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 47 190

4 Physics and Astronomy 42 161

5 Agricultural and Biological Sciences 31 145

6 Chemistry 33 139

7 Materials Science 38 132

8 Computer Science 26 105

9 Mathematics 24 91

10 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 21 89

 ข้อมูล	ณ	วันที่	12	กุมภาพันธ์	2562
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การคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา

	 1.	การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั 
ได้ด�าเนนิการขอรบัความคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาตามข้ันตอนต่างๆ	แล้ว	ดงันี้

ประภททรัพย์สินทางปัญญา
จำานวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำาเนินการตามขั้นตอน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ยื่นจดทะเบียน ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

สิทธิบัตร 14 -

อนุสิทธิบัตร 31 11

รวม 45 11

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีจ�านวนผลงานที่ยื่นจดทะเบียนความคุ ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาและผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด	ถึง	ปีงบประมาณ			2561	 
ดังแสดงในตาราง

ประภททรัพย์สินทางปัญญา
จำานวนผลงานทั้งหมด

ยื่นจดทะเบียนทั้งหมด ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

สิทธิบัตร 61 18

อนุสิทธิบัตร 96 56

รวม 157 74

	 2.	การน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	
ได้ด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 ซึ่งมีผลงานที่อยู่ระหว่างการ
เจรจา	และผลงานที่ได้รับอนุญาตให้น�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว	ดังนี้

ประเภทสิทธบิัตร 

1.	ชื่อเรื่อง	“กลไกของเตียงบ้านผ่อนแรงไม่ใช้ไฟฟ้าส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง”
รายละเอียดการใช้สิทธิ์
ผู้ประดิษฐ์	อาจารย์	ดร.อัมราพร	บุญประทะทอง	สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ค�าขอ	อนุสิทธิบัตรเลขที่	1701005607
ผู้เจรจา		บริษัท	ไทยเมดิคอล	อินโนเวชั่น	จ�ากัด
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ประเภทอนุสิทธบิัตร 

1.	ชื่อเรื่อง	“การเตรียมสารสกัดมังคุดที่มีปริมาณสารแซนโทนสูง”
รายละเอียดการใช้สิทธิ์
ผู้ประดิษฐ์	รองศาสตราจารย์	ดร.สุนิตย์		สุขส�าราญ	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ตามหนังสือรับรอง	อนุสิทธิบัตรเลขที่	8171		
ผู้ได้รับอนุญาต		บริษัท	ทิปโก้ไบโอเท็ค	จ�ากัด

2.	ชื่อเรื่อง	“ชุดไพรเมอร์	(primer)	และตัวตรวจ	(DNA	probe)	ส�าหรับตรวจไวรัส	พีอาร์อาร์เอส	ด้วยปฏิกิริยา
ลูปไอโซเธอร์มอล	แอมปลิเคชั่น	(Loop-mediated	isothermal	amplification)	หรือ	แลมป์	(LAMP)	ผนวก
กับการใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองค�า	(Gold	nanoprobe	DNA	biosensor)”

รายละเอียดการใช้สิทธิ์
ผู้ประดิษฐ์	ศาสตราจารย์	ดร.โกสุม	จันทร์ศิริ	สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ค�าขอ	อนุสิทธิบัตรเลขที่	1503000647
ผู้เจรจา		บริษัท	ไบโอเครสเทรล	จ�ากัด

ประเภทลิขสิทธิ์

1.	ชื่อเรื่อง	“ตุ๊กตาหนูรักหมอฟัน”	
รายละเอียดการใช้สิทธิ์
ผู้สร้างสรรค์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทันตแพทย์หญิง	ดร.ขวัญชนก	อยู่เจริญ	สังกัด		คณะทันตแพทยศาสตร์
ตามหนังสือรับรอง	การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทะเบียนข้อมูลเลขที่	ศ7.	14594
ผู้ได้รับอนุญาต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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การคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา

	 1.	การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั 
ได้ด�าเนนิการขอรบัความคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาตามข้ันตอนต่างๆ	แล้ว	ดงันี้

ประภททรัพย์สินทางปัญญา
จำานวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำาเนินการตามขั้นตอน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ยื่นจดทะเบียน ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

สิทธิบัตร 14 -

อนุสิทธิบัตร 31 11

รวม 45 11

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีจ�านวนผลงานที่ยื่นจดทะเบียนความคุ ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาและผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด	ถึง	ปีงบประมาณ			2561	 
ดังแสดงในตาราง

ประภททรัพย์สินทางปัญญา
จำานวนผลงานทั้งหมด

ยื่นจดทะเบียนทั้งหมด ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

สิทธิบัตร 61 18

อนุสิทธิบัตร 96 56

รวม 157 74

	 2.	การน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	
ได้ด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 ซึ่งมีผลงานที่อยู่ระหว่างการ
เจรจา	และผลงานที่ได้รับอนุญาตให้น�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว	ดังนี้

ประเภทสิทธบิัตร 

1.	ชื่อเรื่อง	“กลไกของเตียงบ้านผ่อนแรงไม่ใช้ไฟฟ้าส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง”
รายละเอียดการใช้สิทธิ์
ผู้ประดิษฐ์	อาจารย์	ดร.อัมราพร	บุญประทะทอง	สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ค�าขอ	อนุสิทธิบัตรเลขที่	1701005607
ผู้เจรจา		บริษัท	ไทยเมดิคอล	อินโนเวชั่น	จ�ากัด
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57รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเภทอนุสิทธบิัตร 

1.	ชื่อเรื่อง	“การเตรียมสารสกัดมังคุดที่มีปริมาณสารแซนโทนสูง”
รายละเอียดการใช้สิทธิ์
ผู้ประดิษฐ์	รองศาสตราจารย์	ดร.สุนิตย์		สุขส�าราญ	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ตามหนังสือรับรอง	อนุสิทธิบัตรเลขที่	8171		
ผู้ได้รับอนุญาต		บริษัท	ทิปโก้ไบโอเท็ค	จ�ากัด

2.	ชื่อเรื่อง	“ชุดไพรเมอร์	(primer)	และตัวตรวจ	(DNA	probe)	ส�าหรับตรวจไวรัส	พีอาร์อาร์เอส	ด้วยปฏิกิริยา
ลูปไอโซเธอร์มอล	แอมปลิเคชั่น	(Loop-mediated	isothermal	amplification)	หรือ	แลมป์	(LAMP)	ผนวก
กับการใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองค�า	(Gold	nanoprobe	DNA	biosensor)”

รายละเอียดการใช้สิทธิ์
ผู้ประดิษฐ์	ศาสตราจารย์	ดร.โกสุม	จันทร์ศิริ	สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ค�าขอ	อนุสิทธิบัตรเลขที่	1503000647
ผู้เจรจา		บริษัท	ไบโอเครสเทรล	จ�ากัด

ประเภทลิขสิทธิ์

1.	ชื่อเรื่อง	“ตุ๊กตาหนูรักหมอฟัน”	
รายละเอียดการใช้สิทธิ์
ผู้สร้างสรรค์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทันตแพทย์หญิง	ดร.ขวัญชนก	อยู่เจริญ	สังกัด		คณะทันตแพทยศาสตร์
ตามหนังสือรับรอง	การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทะเบียนข้อมูลเลขที่	ศ7.	14594
ผู้ได้รับอนุญาต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ผลงานวจัิยโดดเด่นภายในประเทศ

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.รุ่งเพชร	แก้วเกษ	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	และผูร่้วมวจิยั 
	 (1) รองศาสตรจารย์	ดร.วรพรรณ	สิทธิถาวร	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 (2) รองศาสตราจารย์	ดร.นาถธิดา	วีระปรียางกูล	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
	 (3) นายณัฐวุฒิ	ชุ่มอารมณ์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (4) นายวรวีร์	บุญอาจินต์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 วิจัยเรื่อง	Sesamin	and	sesamolin	reduce	amyloid-β	toxicity	in	a	transgenic	Caenorhab-
ditis	elegans	มี	Impact	factor	=	3.457

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการปกป้อง	(protective	effect)	ของ	sesame	lignans	ต่อความเป็นพิษของ	
Aβ	ในโมเดล	Caenorhabditis	elegans
	 (2) เพื่อศึกษากลไกในระดับโมเลกุล	 (molecular	mechanism)	ของ	sesame	lignans	ในการเป็น
สารที่มีฤทธิ์ในการปกป้อง	

	 ประโยชน์ของงานวิจัยเพื่อทราบข้อมูลว่าสารสกัดจากเมล็ดงาด�าตัวใดบ้างที่มีฤทธิ์ในการปกป้องเซลล	์
ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะน�าไปสู ่ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการออกฤทธิ์และโครงสร้างยา 
ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์ต่อไป
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59รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองศาสตราจารย์	 ดร.นวดล	 เพ็ชรวัฒนา	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และผู้ร่วมวิจัย	
	 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จักกฤษณ์	เสณีตันติกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
	 (2) นายบวร	นฤภัย	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)
	 วิจัยเรื่อง	 Plasticization	 of	 biodegradable	 poly	 (lactic	 acid)	 by	 different	 triglyceride	 
molecular	sizes:	A	comparative	study	with	glycerol	มี	Impact	factor	=	1.971

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีความเหนียวพิเศษด้วยวิธีการเสริม
สภาพพลาสติก
	 (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดโมเลกุลสารเสริมสภาพพลาสติกต่อความเหนียวของพลาสติกชีวภาพ

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้สูตรองค์ประกอบพลาสตกิย่อยสลายได้ทางชีวภาพท่ีมีความเหนยีวพิเศษส�าหรับอตุสาหกรรมฟิล์ม
บรรจุภัณฑ์
 (2) สร้างองค์ความรู ้ทางวิชาการด้านขนาดโมเลกุลของสารเสริมสภาพพลาสติกที่เหมาะสมกับ
พลาสตกิชวีภาพ
	 (3) ช่วยลดปัญหาขยะจากฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองในสิ่งแวดล้อม
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ผลงานวจัิยโดดเด่นภายในประเทศ

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.รุ่งเพชร	แก้วเกษ	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	และผูร่้วมวจิยั 
	 (1) รองศาสตรจารย์	ดร.วรพรรณ	สิทธิถาวร	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 (2) รองศาสตราจารย์	ดร.นาถธิดา	วีระปรียางกูล	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
	 (3) นายณัฐวุฒิ	ชุ่มอารมณ์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (4) นายวรวีร์	บุญอาจินต์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 วิจัยเรื่อง	Sesamin	and	sesamolin	reduce	amyloid-β	toxicity	in	a	transgenic	Caenorhab-
ditis	elegans	มี	Impact	factor	=	3.457

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการปกป้อง	(protective	effect)	ของ	sesame	lignans	ต่อความเป็นพิษของ	
Aβ	ในโมเดล	Caenorhabditis	elegans
	 (2) เพื่อศึกษากลไกในระดับโมเลกุล	 (molecular	mechanism)	ของ	sesame	lignans	ในการเป็น
สารที่มีฤทธิ์ในการปกป้อง	

	 ประโยชน์ของงานวิจัยเพื่อทราบข้อมูลว่าสารสกัดจากเมล็ดงาด�าตัวใดบ้างที่มีฤทธิ์ในการปกป้องเซลล	์
ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะน�าไปสู ่ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการออกฤทธิ์และโครงสร้างยา 
ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์ต่อไป
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59รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองศาสตราจารย์	 ดร.นวดล	 เพ็ชรวัฒนา	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และผู้ร่วมวิจัย	
	 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จักกฤษณ์	เสณีตันติกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
	 (2) นายบวร	นฤภัย	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)
	 วิจัยเรื่อง	 Plasticization	 of	 biodegradable	 poly	 (lactic	 acid)	 by	 different	 triglyceride	 
molecular	sizes:	A	comparative	study	with	glycerol	มี	Impact	factor	=	1.971

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีความเหนียวพิเศษด้วยวิธีการเสริม
สภาพพลาสติก
	 (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดโมเลกุลสารเสริมสภาพพลาสติกต่อความเหนียวของพลาสติกชีวภาพ

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้สตูรองค์ประกอบพลาสตกิย่อยสลายได้ทางชวีภาพทีม่คีวามเหนยีวพิเศษส�าหรับอตุสาหกรรมฟิล์ม
บรรจุภัณฑ์
 (2) สร้างองค์ความรู ้ทางวิชาการด้านขนาดโมเลกุลของสารเสริมสภาพพลาสติกที่เหมาะสมกับ
พลาสตกิชวีภาพ
	 (3) ช่วยลดปัญหาขยะจากฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองในสิ่งแวดล้อม
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข	 บุตรกูล	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเร่ืองการปลูกเคลือบและวิเคราะห์ผิวโลหะมีค่าโดยการใช้เทคนิคล�าไอออนส�าหรับใช้งานเคร่ืองประดับ	
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2560	–	ตุลาคม	2561	ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	 (มศว)	น�าผลงานตีพิมพ ์
(1)	 วารสาร	 Thin	 Solid	 Films	 (2017)	 Impact	 factor	 =	 1.91	 (2)	 วารสาร	 International	 Journal	 of	 
Nanotechnology	Impact	factor	=	0.46	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกเคลือบและวิเคราะห์ผิวโลหะมีค่าโดยการใช้เทคนิค 
ล�าไอออนส�าหรับใช้งานเครื่องประดับ	

 ประโยชน์ของงานวจิยั	เพิม่มลูค่าของสนิค้าเครือ่งประดบัให้มคีวามแขง็แรงทีผ่วิและป้องกนัการขดูขดีต่าง	ๆ
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61รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองศาสตราจารย์	ดร.ศวิาพร	ลงยนัต์	ภาควชิาชีววทิยา	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
และผู้ร่วมวิจัย	
	 (1) นายธนพนธ์	สุนทรสีมะ	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (2) ดร.ประดิษฐ์	หวังมาน	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (3) อาจารย์	 ดร.ชลินันท์	 เพ็งสุข	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (4) รองศาสตราจารย์	 ดร.ปรินทร์	 ชัยวิสุทธางกูร	 ภาควิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (5) ศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	สทิธกิรกลุ	ภาควชิาชวีวทิยา	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
	 วิจัยเรื่อง	Generation	of	mouse	monoclonal	antibodies	specific	to	tilapia	immunoglobulin	 
using	fish	immunoglobulin/BSA	complex	for	monitoring	of	the	immune	response	in	Nile	tilapia	
Oreochromis	niloticus.	Aquaculture	Research.	2019;	50(1):	277-283.	ม	ีImpact	factor		=	1.475	(2018) 
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข	 บุตรกูล	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเร่ืองการปลูกเคลือบและวิเคราะห์ผิวโลหะมีค่าโดยการใช้เทคนิคล�าไอออนส�าหรับใช้งานเครื่องประดับ	
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2560	–	 ตุลาคม	2561	ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	 (มศว)	น�าผลงานตีพิมพ์ 
(1)	 วารสาร	 Thin	 Solid	 Films	 (2017)	 Impact	 factor	 =	 1.91	 (2)	 วารสาร	 International	 Journal	 of	 
Nanotechnology	Impact	factor	=	0.46	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกเคลือบและวิเคราะห์ผิวโลหะมีค่าโดยการใช้เทคนิค 
ล�าไอออนส�าหรับใช้งานเครื่องประดับ	

 ประโยชน์ของงานวจิยั	เพิม่มลูค่าของสนิค้าเครือ่งประดบัให้มคีวามแขง็แรงท่ีผวิและป้องกนัการขดูขดีต่าง	ๆ
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61รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 วิจัยเรื่อง	Generation	of	mouse	monoclonal	antibodies	specific	to	tilapia	immunoglobulin	 
using	fish	immunoglobulin/BSA	complex	for	monitoring	of	the	immune	response	in	Nile	tilapia	
Oreochromis	niloticus.	Aquaculture	Research.	2019;	50(1):	277-283.	ม	ีImpact	factor		=	1.475	(2018) 
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	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ�าเพาะกับ	IgM	ของปลานิล	
	 (2) เพื่อน�าโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตได้มาพัฒนาวิธี	ELISA	ส�าหรับใช้ตรวสอบ	IgM	ของปลานิลที่
เพิ่มขึ้นหลังจากการให้วัคซีน

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ชุดตรวจ	ELISA	ส�าหรับตรวจสอบการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบจ�าเพาะในปลานิล	โดยใช้โมโน
โคลนอลแอนติบอดีที่จ�าเพาะกับแอนติบอดีชนิด	IgM	ของปลานิล
	 (2) ชุดตรวจที่สามารถใช้ตรวจสอบปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ	IgM	ที่มีความจ�าเพาะต่อแอนติเจน/เชื้อต่างๆ	
เช่น	แบคทีเรียหรือไวรัส	หลังจากการให้วัคซีนต่อเชื้อชนิดนั้นไปโดยไม่จ�าเป็นต้องฆ่าปลาที่ท�าการทดสอบ
	 (3) ชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพและมีความไวสูง	 ให้ผลการทดสอบท่ีแม่นย�า	 สามารถท�าได้ง่ายในห้อง
ปฏิบัติการและสามารถใช้ท�าการตรวจสอบตัวอย่างได้จ�านวนมากในการท�าแต่ละครั้งในราคาไม่แพง
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63รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 นางรัชนี	 วัฒนาเมธี	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	 ชลประทาน	 และผู้ร่วมวิจัย	 นายปัญญ์กรินทร์	
หอยรัตน์	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน	วิจัยเรื่อง	ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการ
ควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	 แผนกผู้ป่วยนอก	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน	Impact	factor	=	1.275

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	
	 (1) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย	การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน
จากความดันโลหิตสูง	 การรับรู้ความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง	 การรับรู้ผลลัพธ์ของ 
การปฏิบัติเพื่อควบคุมความดันโลหิต	การรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติเพื่อควบคุมความดันโลหิต	และ
พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต	ก่อนและหลังเข้ารับโปรแกรมทั้งกลุ่มทดลอง	และกลุ่มควบคุม	
 (2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย	การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน 
จากความดันโลหิตสูง	 การรับรู้ความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง	 การรับรู้ผลลัพธ์ของ
การปฏิบัติเพื่อควบคุมความดันโลหิต	 การรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติเพื่อควบคุมความดันโลหิต	
พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต	และระดับความดันโลหิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	
	 (3) เพื่อเปรียบเทียบการควบคุมระดับความดันโลหิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
 (1) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้
	 (2) ได้โปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรคเรื้อรังอื่น	ๆ	ได้
	 (3) เป็นแนวทางเพื่อการศึกษาเก่ียวกับการควบคุมความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
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63รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต	ก่อนและหลังเข้ารับโปรแกรมทั้งกลุ่มทดลอง	และกลุ่มควบคุม	
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พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต	และระดับความดันโลหิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	
	 (3) เพื่อเปรียบเทียบการควบคุมระดับความดันโลหิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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 (1) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้
	 (2) ได้โปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรคเร้ือรังอื่น	ๆ	ได้
	 (3) เป็นแนวทางเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
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65รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 อาจารย์	ดร.ทศพล	เจศรีชัย	คณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิจัยเรื่อง	Load	Cells	
Application	for	Developing	Weight-Bearing	Detection	via	Wireless	Connection	ม	ีImpact	factor	=	0.87 

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) พฒันาอุปกรณ์ช่วยประเมินการลงน�า้หนกับนเท้า	(Wireless	Weight-Shifting	Detector;	WWSD) 
แต่ละข้าง	 โดยอปุกรณ์ดงักล่าวจะส่งข้อมูลการลงน�า้หนกัผ่านระบบไร้สาย	 Bluetooth	 เข้าสู	่ smartphone	 แบบ	
Real-time
	 (2) พัฒนา	 application	บน	Smartphone	 ในระบบ	Android	 เพื่อรับข้อมูลการลงน�้าหนักบนเท้า
แต่ละข้าง	ทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังของเท้า		และแสดงผลในรูปแบบของกราฟและตัวเลขแบบ	Real-time
	 (3) ท�าการทดสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของค่าที่วัดได้จากอุปกรณ์	WWSD	

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการตรวจประเมินและฝึกการลงน�้าหนักบนเท้าแต่ละข้าง	 
โดยสามารถน�าไปใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงน�้าหนักทั้งในผู้ป่วยท่ีมีภาวการณ์บาดเจ็บของขาและหลัง	 
เช่น	 ภาวะกระดูกหักหรือภายหลังการผ่าตัด	 เพื่อให้ผู้ป่วยลงน�้าหนักได้อย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจน
เกินไปจนส่งผลเสียต่อการบาดเจ็บ	 และสามารถใช้ในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตเพื่อเป็นการประเมิน 
การลงน�้าหนักบนเท้าแต่ละข้างและฝึกการทรงตัว
	 (2) อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นปัญหาเดิมที่ผู้ป่วยเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีราคาสูง	เช่น	Force	plate	หรือ	Balance	 
testing	 และแก้ไขข้อจ�ากัดเดิมที่ใช้ตาชั่ง	 เช่น	 การใช้ตาชั่งสปริงที่มีข้อจ�ากัดในการอ่านค่าน�้าหนักตาม
การเปลี่ยนแปลงขณะลงน�้าหนัก	หรือตาช่ังดิจิตอลที่ให้ค่าการวัดออกมาเพียงค่าเดียวท�าให้ประประยุกต์ใช้ใน 
การฝึกหรือตรวจประเมินคนไข้ได้ล�าบาก	 โดยอุปกรณ์	 WWSD	 ที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดได้อย่างต่อเนื่องโดย 
การเก็บบันทึกค่า	วินาทีละ	4	ค่า	ส่งข้อมูลผ่านระบบไร้สายเข้าสู่	smartphone	เพื่อแสดงผล	ซึ่งไม่ต้องก้มดูค่าบน
อุปกรณ์เหมือนตาชั่ง	พร้อมทั้งสามารถตั้งค่าน�้าหนักที่ต้องการให้ลงบนเท้าแต่ละข้างได้	พร้อมระบบ	Feedback	 
ด้วยเสียงและการสั่น	และสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเท้าได้เพราะติดกับรองเท้า

p035-103_07-8����������������������������NT.indd   65 10/21/2562 BE   4:54 PM



64 ANNUAL REPORT 2018 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

p035-103_07-8����������������������������NT.indd   64 10/21/2562 BE   4:54 PM

65รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 อาจารย์	ดร.ทศพล	เจศรีชัย	คณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิจัยเรื่อง	Load	Cells	
Application	for	Developing	Weight-Bearing	Detection	via	Wireless	Connection	ม	ีImpact	factor	=	0.87 

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
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	 (3) ท�าการทดสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของค่าที่วัดได้จากอุปกรณ์	WWSD	
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การลงน�้าหนักบนเท้าแต่ละข้างและฝึกการทรงตัว
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุภาภรณ์	 ศิลาเลิศเดชกุล	 คณะพลศึกษา	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเรื่อง	 การรับรู้ของความอยากอาหารและความเข้มข้นของฮอร์โมนเปปไทด์วายวาย	 ภายหลังการบริโภค
อาหารเจเป็นระยะเวลา	10	วัน	มี	Impact	factor	=	0.25

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) ศึกษาผลของการบริโภคอาหารเจต่อฮอร์โมนที่เปปไทด์วายวาย
	 (2) ศึกษาผลของการบริโภคอาหารเจต่อการรับรู้ของความอยากอาหาร

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับผลของการบริโภคอาหารที่มีต่อฮอร์โมนที่เปปไทด์วายวาย
	 (2) ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับผลของการบริโภคอาหารที่มีต่อการรับรู้ความอยากอาหาร
	 (3) น�าความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริโภคอาหาร	
	 (4) น�าองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และ
ปริญญาเอก
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67รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.อังศินันท์	 อินทรก�าแหง	 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	และผู้ร่วมวิจัย
(1)	Ann	Macaskill,	Faculty	of	Development	and	Society,	Unit	8	Science	Park,	Howard	Street,	
Sheffield	S1	2	WB	Sheffield	Hallam	University	วิจัยเรื่อง	Assessing	and	Improving	Health	Literacy	
and	Wellbeing	 in	 Thai	 families	 at	 risk	 of	NCDs:	 The	Development	of	 a	Culturally	 Relevant	
Health	Behavior	Model	and	a	Positive	Psychology	and	Health	Literacy	Program.	 (http://bsri.
swu.ac.th/hl-wellbeing/)	มี	 Impact	factor	=	Q2	ตีพิมพ์ในบทความวิจัย	ชื่อเรื่อง	Multi-group	Causal 
Model	 of	 Health	 Literacy	 and	 Behaviors	 on	 Family	Well-being	 among	 Thai	 Adults	 at	 Risk	 of	 
Non-Communicable	Diseases	(NCDs)

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) ท�าความเข้าใจสถานการณ์และเงื่อนไขทางสุขภาพของครอบครัวที่มีสุขภาพดีจากการลงพื้นท่ี
ศึกษาสภาพจริงของชุมชนเขตสุขภาพที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพต�่า
	 (2) วิเคราะห์องค์ประกอบและประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะครอบครัวในชุมชน
กึ่งเมืองและชุมชนชนบทในจังหวัดที่ติดกับแนวชายแดนไทย
	 (3) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะ
ครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
	 (4) ศกึษาผลของโปรแกรมการเสรมิสร้างจติวทิยาเชงิบวกและความรอบรูด้้านสขุภาพของคูส่มรสเพศชาย
และหญิงในชุมชนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะครอบครัวต�่า
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	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้รายงานข้อมูลบริบทด้านสุขภาพของชุมชน	 ที่ครอบคลุมสาเหตุเงื่อนไขทั้งด้านจิตและสังคม
วัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาวะครอบครัวของชุมชน	รวมทั้งการปฏิบัติงานของเครือข่ายทางด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อ
น�ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
	 (2) ได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตวิทยาเชิงบวก	 และบรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อสุขภาวะ
ครอบครัวที่ดีโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรสในชุมชนเมืองและนอกเมือง
แนวชายแดนประเทศไทย
	 (3) ได้คู ่มือหรือแนวทางการพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู ้ด้านสุขภาพที่มีต่อสุขภาวะ
ครอบครัวภายใต้เงื่อนไขทางบรรทัดฐานทางสังคมในชุมชน
	 (4) มีหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจากเครื่องมือวัด	 และโปรแกรมฯ	 เช่น	 กองสุขศึกษา	 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรมควบคุมโรค	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	สาธารณสุขจังหวัด	สาธารณสุข
อ�าเภอ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 วิทยาลัยการสาธาธารณสุข	 วิทยาลัยพยาบาล	 สาขาวิชา
ด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน	เป็นต้น
	 (5) ได้เคร่ืองมือวัดท่ีได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อประโยชน์การน�าไปใช้ต่อส�าหรับหน่วยงานระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อน�าไปใช้ในการประเมินหรือคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป
	 (6) ได้บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและวารสารไทยที่ตีพิมพ์ร่วมกับผู้ร่วมวิจัย	อย่างน้อย	2	
บทความ
	 (7) ได้บทหนังสือบางบท	ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ	และผลการวิจัย
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69รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ศุภนันทา	 ร่มประเสริฐ	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
วิจัยเรื่อง	การวิเคราะห์การบริโภคชาเขียวหวานกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ	Sweet	Green	Tea	Consumption	
with	Health	Economics	Matter	มี	Impact	factor	=	Best	Paper	Award

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบด้านสุขภาพในการบริหารจัดการต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ผลการวิจัยที่ได้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมด้านต้นทุนทาง 
ด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 (2) ผลการวิจัยที่ได้เป็นแนวทางให้แผนกสุขภาพของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้รายงานข้อมูลบริบทด้านสุขภาพของชุมชน	 ที่ครอบคลุมสาเหตุเงื่อนไขท้ังด้านจิตและสังคม
วัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาวะครอบครัวของชุมชน	รวมทั้งการปฏิบัติงานของเครือข่ายทางด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อ
น�ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
	 (2) ได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตวิทยาเชิงบวก	 และบรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อสุขภาวะ
ครอบครัวที่ดีโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรสในชุมชนเมืองและนอกเมือง
แนวชายแดนประเทศไทย
	 (3) ได้คู ่มือหรือแนวทางการพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู ้ด้านสุขภาพท่ีมีต่อสุขภาวะ
ครอบครัวภายใต้เงื่อนไขทางบรรทัดฐานทางสังคมในชุมชน
	 (4) มีหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจากเครื่องมือวัด	 และโปรแกรมฯ	 เช่น	 กองสุขศึกษา	 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรมควบคุมโรค	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	สาธารณสุขจังหวัด	สาธารณสุข
อ�าเภอ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 วิทยาลัยการสาธาธารณสุข	 วิทยาลัยพยาบาล	 สาขาวิชา
ด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน	เป็นต้น
	 (5) ได้เคร่ืองมือวัดที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อประโยชน์การน�าไปใช้ต่อส�าหรับหน่วยงานระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อน�าไปใช้ในการประเมินหรือคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป
	 (6) ได้บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและวารสารไทยที่ตีพิมพ์ร่วมกับผู้ร่วมวิจัย	อย่างน้อย	2	
บทความ
	 (7) ได้บทหนังสือบางบท	ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ	และผลการวิจัย
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ศุภนันทา	 ร่มประเสริฐ	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
วิจัยเรื่อง	การวิเคราะห์การบริโภคชาเขียวหวานกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ	Sweet	Green	Tea	Consumption	
with	Health	Economics	Matter	มี	Impact	factor	=	Best	Paper	Award

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบด้านสุขภาพในการบริหารจัดการต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ผลการวิจัยที่ได้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมด้านต้นทุนทาง 
ด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 (2) ผลการวิจัยท่ีได้เป็นแนวทางให้แผนกสุขภาพของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

p035-103_07-8����������������������������NT.indd   69 10/21/2562 BE   4:54 PM



70 ANNUAL REPORT 2018 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

	 ศาสตราจารย์	 ดร.โกสุม	 จันทร์ศิริ	 ภาควิชาชีวเคมี	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
และผู้ร่วมวิจัย	
	 (1) รองศาสตราจารย์	ดร.ภนารี	บุษราคัมตระกูล	ภาควิชาสรีรวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (2) รองศาสตราจารย์ไพบูลย์	ศรีชัยสวัสดิ์	คณะพลศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (3) อาจารย์	ดร.สุพัตรา	อารีกิจ	ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 (4) นายชาญกิจ	ค�าพวง	คณะพลศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 วิจัยเรื่อง	 การพัฒนา	 “Easy-2TGH/EPO-strip	 test:	 ชุดทดสอบแบบแถบคู่อย่างง่ายในการคัดกรอง
เบื้องต้นสารต้องห้ามในนักกีฬา:	อาร์เฮช-โกรธฮอร์โมนและอาร์เฮช-อีริโธรพอยอีติน”

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนา	“Easy-2TGH/EPO-strip	test”	ให้เป็นชุดทดสอบแบบแถบคู่อย่างง่ายในการคัดกรอง
เบื้องต้น	 (first	 screening)	ส�าหรับการตรวจสารต้องห้าม	 recombinant	 growth	hormone	 (rh-GH)	และ	
recombinant	erythropoietin	(rh-EPO)	ในนักกีฬา
	 (2) เพื่อพัฒนาชุดทดสอบแบบแถบคู่อย่างง่ายในการตรวจ	 GH	 (Growth	 hormone)	 และ	 EPO	
(Erythropoietin)	ในสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) เพิ่มประสิทธิภาพด้านควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา	 การตรวจทางการแพทย์ของโรค
ที่เกี่ยวข้องกับ	Growth	hormone	และ	Erythropoietin
	 (2) สามารถน�าไปต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว	ลดการน�าเข้าชุดทดสอบ
จากต่างประเทศและลดต้นทุนการผลิต
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71รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปรินทร์	ชัยวิสุทธางกูร	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	และผู้ร่วมวิจัย	
	 (1) ศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	สิทธิกรกุล	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
	 (2) รองศาสตราจารย์	ดร.ศิวาพร	ลงยันต์	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
	 วิจัยเรื่อง	การพัฒนาวิธีการตรวจการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในกุ้ง	และการศึกษาระบบภูมิคุ้มกัน
ต่างๆ	ของกุ้งก้ามกราม	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนาวิธีตรวจการติดเชื้อไวรัสในกุ้งที่เกษตรกรสามารถใช้ได้เอง
	 (2) เพื่อพัฒนาวิธีตรวจการติดเชื้อแบคทีเรียในกุ้งที่ห้องปฏิบัติการขนาดเล็กใช้ได้
	 (3) เพื่อศึกษาระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ	ของกุ้งก้ามกราม

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้ชุดตรวจไวรัสกุ้งอย่างง่ายที่จ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้
	 (2) ได้วิธีการตรวจแบคทีเรียที่ติดเชื้อในกุ้ง
	 (3) เข้าใจระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสในอนาคต
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.โกสุม	 จันทร์ศิริ	 ภาควิชาชีวเคมี	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
และผู้ร่วมวิจัย	
	 (1) รองศาสตราจารย์	ดร.ภนารี	บุษราคัมตระกูล	ภาควิชาสรีรวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (2) รองศาสตราจารย์ไพบูลย์	ศรีชัยสวัสดิ์	คณะพลศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (3) อาจารย์	ดร.สุพัตรา	อารีกิจ	ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 (4) นายชาญกิจ	ค�าพวง	คณะพลศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 วิจัยเรื่อง	 การพัฒนา	 “Easy-2TGH/EPO-strip	 test:	 ชุดทดสอบแบบแถบคู่อย่างง่ายในการคัดกรอง
เบื้องต้นสารต้องห้ามในนักกีฬา:	อาร์เฮช-โกรธฮอร์โมนและอาร์เฮช-อีริโธรพอยอีติน”

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนา	“Easy-2TGH/EPO-strip	test”	ให้เป็นชุดทดสอบแบบแถบคู่อย่างง่ายในการคัดกรอง
เบื้องต้น	 (first	 screening)	ส�าหรับการตรวจสารต้องห้าม	 recombinant	 growth	hormone	 (rh-GH)	และ	
recombinant	erythropoietin	(rh-EPO)	ในนักกีฬา
	 (2) เพื่อพัฒนาชุดทดสอบแบบแถบคู่อย่างง่ายในการตรวจ	 GH	 (Growth	 hormone)	 และ	 EPO	
(Erythropoietin)	ในสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) เพิ่มประสิทธิภาพด้านควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา	 การตรวจทางการแพทย์ของโรค
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปรินทร์	ชัยวิสุทธางกูร	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	และผู้ร่วมวิจัย	
	 (1) ศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	สิทธิกรกุล	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
	 (2) รองศาสตราจารย์	ดร.ศิวาพร	ลงยันต์	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
	 วิจัยเรื่อง	การพัฒนาวิธีการตรวจการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในกุ้ง	และการศึกษาระบบภูมิคุ้มกัน
ต่างๆ	ของกุ้งก้ามกราม	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนาวิธีตรวจการติดเชื้อไวรัสในกุ้งที่เกษตรกรสามารถใช้ได้เอง
	 (2) เพื่อพัฒนาวิธีตรวจการติดเชื้อแบคทีเรียในกุ้งที่ห้องปฏิบัติการขนาดเล็กใช้ได้
	 (3) เพื่อศึกษาระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ	ของกุ้งก้ามกราม

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้ชุดตรวจไวรัสกุ้งอย่างง่ายที่จ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้
	 (2) ได้วิธีการตรวจแบคทีเรียที่ติดเชื้อในกุ้ง
	 (3) เข้าใจระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสในอนาคต
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 รองศาสตราจารย์	ดร.เสรวีฒัน์	สมนิทร์ปัญญา	ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	เป็นผู้ร่วมวิจัย	
	 คณะผู้วิจัย
	 (1) รองศาสตราจารย์	ดร.รัศมี	ชูทรงเดช	หัวหน้าโครงการ	และนักวิจัยทางด้านโบราณคดี
	 (2) รองศาสตราจารย์	ดร.เสรีวัฒน์	สมินทร์ปัญญา	นักวิจัยด้านธรณีวิทยา
	 (3) รองศาสตราจารย์	ดร.นาฏสุดา	ภูมิจ�านง	นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้
	 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทันตแพทย์หญิง	ดร.กนกนาฏ	จินตกานนท์	นักวิจัยด้านมนุษยวิทยากายภาพ	
(ฟันคน)
	 (5) อาจารย์นัทธมน	ภู่รีพัฒน์พงศ์	คงคาสุริยฉาย	นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ	(โครงกระดูกคน)
	 วิจัยเรื่อง	สืบจากซาก	(ชื่อเต็มของโครงการวิจัย:	“การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับ
ส่ิงแวดล้อมบนพื้นท่ีสูง	 ในอ�าเภอปางมะผ้า	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน”	 ได้รับทุนสนับสนุนจาก	 ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย	ประมาณ	9	ล้านบาท)

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงในอ�าเภอปางมะผ้า
	 (2) เพื่อศึกษาลักษณะและความสัมพันธ์ของประชากรในอดีต
	 (3) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมกับวัฒนธรรมบนพ้ืนที่สูงใน
อ�าเภอปางมะผ้าในอดีต	โดยเฉพาะการปรับตัวทางวัฒนธรรม
	 (4) เพื่อสร ้างนักวิจัยรุ ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านส�าหรับงานโบราณคดีสมัยก ่อน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยด้านโบราณคดี	 มานุษยวิทยากายภาพและวงปีไม้	 ซึ่งยังเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน
อย่างยิ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน
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	 ประโยชน์ของงานวิจัย
	 งานวิจัยชุดนี้ตรวจสอบข้อสมมติฐานเก่ียวกับมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมหรือมีการรับวัฒนธรรม
ใหม่ในระหว่าง	 10,000-1,000	 ปีมาแล้ว	 และตรวจสอบข้อมูลให้มีความละเอียดของการศึกษามากขึ้นด้วย 
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ	 ร่วมกันและวิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคใหม่จากข้อมูลใหม่และเก่า	 ซึ่งจะช่วยท�าให้
เกิดความกระจ่างและความเข้าใจในเรื่องประชากร	สิ่งแวดล้อมโบราณ	การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม
ของคนโบราณที่อาศัยบนพื้นที่สูงภายในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว
	 รองศาสตราจารย์	ดร.เสรีวัฒน์	สมินทร์ปัญญา	ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ผู้วิจัย	เรื่อง	Saminpanya,	S.,	Bavornyospiwat,	N.,	Hom-
klin,	S.,	Danyutthapolchai,	S.,	Bupparenoo,	P.,	2016.	Physical	and	chemical	properties	of	the	
ancient	 glass	 beads	 from	 the	highland	 log-coffin	 culture	 and	 the	 lowland	 areas,	 Thailand:	
Considerations	on	their	colors	and	technology.	Journal	of	Archaeological	Science:	Reports,	8:	
366–380.	มี	Impact	factor	=	CiteScore:1.21,	Q1	in	SJR,	Scimago	Journal	&	Country	Rank

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุนิตย์	สุขส�าราญ	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
รองศาสตราจารย์	 ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และ
คณะ	 ได้รับการจด	 “สิทธิบัตรการประดิษฐ์”	 จากผลงานสิ่งประดิษฐ์	 “แซนโทน	 ที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค”	
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยยื่นขอสิทธิบัตรตั้งแต่วันที่	 20	 กรกฎาคม	 2550	 และได้รับการคุ้มครองสิทธิ
บัตรตั้งแต่วันที่	21	เมษายน	2560	-	19	กรกฎาคม	2570
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุนิตย์	สุขส�าราญ	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
รองศาสตราจารย์	 ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และ
คณะ	 ได้รับการจด	 “สิทธิบัตรการประดิษฐ์”	 จากผลงานสิ่งประดิษฐ์	 “แซนโทน	 ที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค”	
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยยื่นขอสิทธิบัตรตั้งแต่วันที่	 20	 กรกฎาคม	 2550	 และได้รับการคุ้มครองสิทธิ
บัตรตั้งแต่วันที่	21	เมษายน	2560	-	19	กรกฎาคม	2570

p035-103_07-8����������������������������NT.indd   73 10/21/2562 BE   4:54 PM



74 ANNUAL REPORT 2018 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

	 อาจารย์เมธี	พันธุ์วราทร	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิจัยเรื่อง	การพัฒนา
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีบนแท็บเล็ต	เรื่องโหม่งวาย	มี	 Impact	factor	=	ผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีบนแท็บเล็ต	เรื่องโหม่งวาย	
เป็นงานวิจัยประเภทสร้างสรรค์นวัตกรรม	 ที่ส่งผลประโยชน์ต่อวงการการศึกษาดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
มานุษยดุริยางควิทยา	(Ethnomusicology)	ซึ่งแนวคิดเริ่มต้นของการพัฒนาปแอปพลิเคชันตรงกับแนวคิดของ	
Mantle	 Hood	 ที่กล่าวว่า	 นักมานุษยดุริยางควิทยา	 จ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ดนตรีของเผ่านั้นเพื่อที่จะเกิดการ
เข้าใจของวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง	 การพัฒนาแอปพลิเคชันในการวิจัยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้เกิดแอปพลิเคชันเครื่องดนตรี	 “โหม่งวาย”	 ให้นิสิตสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 
ที่เรียกว่า	“โหม่งวาย”	นอกสถานที่โดยอาศัยอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือประเภท	Smart	Phone	ได้
โดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ยง	หรือเข้ามาฝึกซ้อมในห้องเรียน	อันเป็นการอ�านวยความสะดวก	
ให้ง่ายต่อการเรียนรู ้อีกระดับหนึ่ง	 แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู ้ทักษะการปฏิบัตินี้	 สามารถดาวน์โหลด 
แอปพลิเคชันได้ท่ี	Play	Store	ส�าหรับผู้ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ	Android	และ	App	Store	ส�าหรับผู้ที่ใช้ระบบ
ปฏิบัติการ	 IOS	 ณ	 ปัจจุบันมีนิสิต	 นักศึกษา	 ประชาชนทั่วไปเข้ามาดาวน์โหลดและให้ความสนใจที่จะศึกษา 
เรื่อง	โหม่งวาย	อยู่จนถึงปัจจุบัน

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้การปฏิบัติเครื่องดนตรีบนแท็บเล็ต	เรื่องโหม่งวาย
	 (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติเครื่องดนตรีบนแท็บเล็ต

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้แอปพลิเคชันเพือ่การเรยีนรู้ทกัษะการปฏบัิตเิครือ่งดนตรบีนแท็บเลต็	เรือ่งโหม่งวาย	ทีม่คีุณสมบัติ
ครอบคลุมด้านมัลติมีเดีย	 ได้แก่	 มีข้อความ	 ภาพนิ่ง	 เสียง	 และมีระบบการจ�าลองสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี
โหม่งวาย	ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
	 (2) น�าผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชียทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
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75รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองศาสตราจารย์ธรีภทัร	หล่ิมบุญเรอืง	ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 และผู ้ร่วมวิจัย	 รองศาสตราจารย์นิตอลินต์	 พันธุ ์อภัย	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิจัยเรื่อง	 ชุดควบคุมการเคลื่อนที่รถเข็นคนพิการกึ่ง
อัตโนมัติแบบบังคับด้วยศีรษะ	(อนุสิทธิบัตร)

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่อแก้ปัญหาโดยออกแบบให้เป็นรถเข็นคนพิการกึ่งอัตโนมัติแบบบังคับด้วยหัวไหล่ส�าหรับผู้ป่วยแขน
และขา	 โดยตัวรถจะใช้รถเข็นคนพิการทั่วไปน�ามาติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่เพลาล้อหลัง	 และสร้างชุดควบคุมด้วย
หัวไหล่ที่ท�าจากเหล็กขึ้นรูปและต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ตามที่ผู้ป่วยต้องการ

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 เพื่อออกแบบอุปกรณ์เสริมส�าหรับผู้ป่วยหรือผู้พิการสามารถใช้ศีรษะในการบังคับเคลื่อนท่ีของรถเข็น	 
ตดิตัง้กบัรถเขน็ผูป่้วยหรอืผูพ้กิารช่วงแขนและขา	สามารถบังคับรถเขน็โดยผ่านกลไกท่ีสร้างขึน้	ผูป่้วยหรอืผูพ้กิาร 
สามารถบังคับการเคลื่อนที่ได้เอง	และสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้และสะดวกต่อการใช้ชีวิตในประจ�าวัน
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	 อาจารย์เมธี	พันธุ์วราทร	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิจัยเรื่อง	การพัฒนา
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีบนแท็บเล็ต	เรื่องโหม่งวาย	มี	 Impact	factor	=	ผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีบนแท็บเล็ต	เร่ืองโหม่งวาย	
เป็นงานวิจัยประเภทสร้างสรรค์นวัตกรรม	 ที่ส่งผลประโยชน์ต่อวงการการศึกษาดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
มานุษยดุริยางควิทยา	(Ethnomusicology)	ซึ่งแนวคิดเริ่มต้นของการพัฒนาปแอปพลิเคชันตรงกับแนวคิดของ	
Mantle	 Hood	 ที่กล่าวว่า	 นักมานุษยดุริยางควิทยา	 จ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ดนตรีของเผ่านั้นเพื่อที่จะเกิดการ
เข้าใจของวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง	 การพัฒนาแอปพลิเคชันในการวิจัยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้เกิดแอปพลิเคชันเครื่องดนตรี	 “โหม่งวาย”	 ให้นิสิตสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 
ที่เรียกว่า	“โหม่งวาย”	นอกสถานที่โดยอาศัยอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือประเภท	Smart	Phone	ได้
โดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ยง	หรือเข้ามาฝึกซ้อมในห้องเรียน	อันเป็นการอ�านวยความสะดวก	
ให้ง่ายต่อการเรียนรู ้อีกระดับหนึ่ง	 แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู ้ทักษะการปฏิบัตินี้	 สามารถดาวน์โหลด 
แอปพลิเคชันได้ที่	Play	Store	ส�าหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ	Android	และ	App	Store	ส�าหรับผู้ที่ใช้ระบบ
ปฏิบัติการ	 IOS	 ณ	 ปัจจุบันมีนิสิต	 นักศึกษา	 ประชาชนทั่วไปเข้ามาดาวน์โหลดและให้ความสนใจที่จะศึกษา 
เรื่อง	โหม่งวาย	อยู่จนถึงปัจจุบัน

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้การปฏิบัติเครื่องดนตรีบนแท็บเล็ต	เรื่องโหม่งวาย
	 (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติเครื่องดนตรีบนแท็บเล็ต

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้แอปพลิเคชันเพือ่การเรยีนรู้ทกัษะการปฏบัิตเิครือ่งดนตรบีนแท็บเลต็	เรือ่งโหม่งวาย	ทีม่คีุณสมบัติ
ครอบคลุมด้านมัลติมีเดีย	 ได้แก่	 มีข้อความ	 ภาพนิ่ง	 เสียง	 และมีระบบการจ�าลองสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี
โหม่งวาย	ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
	 (2) น�าผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชียทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
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75รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองศาสตราจารย์ธรีภทัร	หลิม่บุญเรอืง	ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 และผู ้ร่วมวิจัย	 รองศาสตราจารย์นิตอลินต์	 พันธุ ์อภัย	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิจัยเรื่อง	 ชุดควบคุมการเคลื่อนที่รถเข็นคนพิการกึ่ง
อัตโนมัติแบบบังคับด้วยศีรษะ	(อนุสิทธิบัตร)

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่อแก้ปัญหาโดยออกแบบให้เป็นรถเข็นคนพิการกึ่งอัตโนมัติแบบบังคับด้วยหัวไหล่ส�าหรับผู้ป่วยแขน
และขา	 โดยตัวรถจะใช้รถเข็นคนพิการทั่วไปน�ามาติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่เพลาล้อหลัง	 และสร้างชุดควบคุมด้วย
หัวไหล่ที่ท�าจากเหล็กขึ้นรูปและต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ตามที่ผู้ป่วยต้องการ

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 เพื่อออกแบบอุปกรณ์เสริมส�าหรับผู้ป่วยหรือผู้พิการสามารถใช้ศีรษะในการบังคับเคลื่อนท่ีของรถเข็น	 
ตดิตัง้กบัรถเขน็ผูป่้วยหรอืผูพ้กิารช่วงแขนและขา	สามารถบงัคบัรถเขน็โดยผ่านกลไกทีส่ร้างขึน้	ผูป่้วยหรอืผูพ้กิาร 
สามารถบังคับการเคลื่อนที่ได้เอง	และสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้และสะดวกต่อการใช้ชีวิตในประจ�าวัน
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข	 บุตรกูล	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัย	2	เรื่อง	
	 1. การเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติแซฟไฟร์สีน�้าเงินจากแหล่งจังหวัดแพร่ด้วยกระบวนการไอออนและ
พลาสมาในระบบสุญญากาศ	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2560	–	ตุลาคม	2561	ทุนวิจัยจากโครงการสนับสนุน
การเคลือ่นย้ายบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากมหาวทิยาลัยและสถาบนัวจัิยของภาครัฐ 
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน	 (Talent	 Mobility)	 มี	 Impact	 factor	 =	 
น�านวตักรรมสร้างงานต้นแบบเครือ่งประดบัอัตลักษณ์จงัหวดัแพร่	วตัถปุระสงค์ของงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดนวตักรรม 
การใช้ล�าไอออนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยสีน�้าเงินจากแหล่งเด่นชัย	 จังหวัดแพร่	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
ผู้ประกอบการสามารถน�าเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
	 2. กระบวนการพลาสมาอบอ่อนเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทัวร์มาลีนสีโทนเข้มจากแหล่งไนจีเรีย 
ระหว่างเดอืนมิถนุายน	2560	–	พฤษภาคม	2561	ทนุวจิยัจากส�านักงานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั	ฝ่ายสนับสนุน
การวิจัยในอุตสาหกรรม	 (สกว.)	 โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับไทย	 ส่วนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 น�าผลงาน 
จดสิทธิบัตร	ได้อนุสิทธิบัตร	เลขท่ี	13576	ชื่อสิ่งประดิษฐ์	“เครื่องอบปรับปรุงพลอยธรรมชาติระบบพลาสมา
ไมโครเวฟ”	วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการพลาสมาอบอ่อนเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทัวร ์
มาลีนสีให้มีมูลค่าเพิ่ม	 ประโยชน์ของงานวิจัย	 ผู้ประกอบการสามารถน�าเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดับ
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77รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ถนดั	จินตโกศล	วทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
และผู้ร่วมวิจัย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วลัยกร	 นิตยพัฒน์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเรื่อง	 Influence	 of	 Tin	 addition	 on	 the	Misconstructure,	Melt	 Properties	 and	Mechanical	
Properties	of	Ag-Cu-Zn-Sn	Braze	Filler	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อผลิตโลหะเชื่อมประสานอุณหภูมิต�่าส�าหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
	 (2) เพื่อศึกษาสมบัติทางกล	โครงสร้างจุลภาคของโลหะเชื่อมประสานเงิน

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ส�าหรับผู้ประกอบการโรงงานท�าตัวเรือนเครื่องประดับ
	 (2) เพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการเชื่อมตัวเรือนเครื่องประดับ
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข	 บุตรกูล	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัย	2	เรื่อง	
	 1. การเพ่ิมมูลค่าพลอยธรรมชาติแซฟไฟร์สีน�้าเงินจากแหล่งจังหวัดแพร่ด้วยกระบวนการไอออนและ
พลาสมาในระบบสุญญากาศ	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2560	–	ตุลาคม	2561	ทุนวิจัยจากโครงการสนับสนุน
การเคล่ือนย้ายบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัของภาครัฐ 
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน	 (Talent	 Mobility)	 มี	 Impact	 factor	 =	 
น�านวตักรรมสร้างงานต้นแบบเครือ่งประดบัอตัลักษณ์จงัหวดัแพร่	วตัถุประสงค์ของงานวิจยัเพือ่ถ่ายทอดนวตักรรม 
การใช้ล�าไอออนเพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยสีน�้าเงินจากแหล่งเด่นชัย	 จังหวัดแพร่	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
ผู้ประกอบการสามารถน�าเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
	 2. กระบวนการพลาสมาอบอ่อนเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทัวร์มาลีนสีโทนเข้มจากแหล่งไนจีเรีย 
ระหว่างเดอืนมิถนุายน	2560	–	พฤษภาคม	2561	ทนุวจิยัจากส�านักงานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั	ฝ่ายสนับสนุน
การวิจัยในอุตสาหกรรม	 (สกว.)	 โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ือง
ประดับไทย	 ส่วนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 น�าผลงาน 
จดสิทธิบัตร	ได้อนุสิทธิบัตร	เลขที่	13576	ชื่อสิ่งประดิษฐ์	“เครื่องอบปรับปรุงพลอยธรรมชาติระบบพลาสมา
ไมโครเวฟ”	วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการพลาสมาอบอ่อนเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทัวร ์
มาลีนสีให้มีมูลค่าเพิ่ม	 ประโยชน์ของงานวิจัย	 ผู้ประกอบการสามารถน�าเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับ
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	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ถนดั	จนิตโกศล	วทิยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
และผู้ร่วมวิจัย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วลัยกร	 นิตยพัฒน์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเรื่อง	 Influence	 of	 Tin	 addition	 on	 the	Misconstructure,	Melt	 Properties	 and	Mechanical	
Properties	of	Ag-Cu-Zn-Sn	Braze	Filler	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อผลิตโลหะเชื่อมประสานอุณหภูมิต�่าส�าหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
	 (2) เพื่อศึกษาสมบัติทางกล	โครงสร้างจุลภาคของโลหะเชื่อมประสานเงิน

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ส�าหรับผู้ประกอบการโรงงานท�าตัวเรือนเครื่องประดับ
	 (2) เพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการเชื่อมตัวเรือนเครื่องประดับ
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 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ขจีพร	วงศ์ปรีดี	วทิยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์	มหาวิทยาลยั	ศรนีครนิทรวโิรฒ	 
วจิยัเรือ่ง	โครงการผลติภัณฑ์เครือ่งประดบัถมและเครือ่งตกแต่งบ้านด้วยภมิูปัญญา	อตัลกัษณ์ลายถม	Nielloware	 
decorative	products	with	Thai	wisdom	brand	identity
	 (1) แสดงผลงานทางด้านงานวิจัย	ในงาน	Thailand	 Innovation	Hubs	4.0s	วันที่	4	–	5	 เมษายน	
2561	ณ	Paragon	Hall	ศูนย์การค้า	Siam	Paragon	
	 (2) ได้น�าเสนอผลงานทางด้านงานวิจัยจากการสัมภาษณ์หัวข้อเรื่อง	 Nielloware	 without	 lead,	
Thai	Products	and	Innovations	จากทางรายการ	Be	my	Guest	ช่อง	NBT	world	ออกอากาศ	เมื่อวันที่	5	
กันยายน	2561
	 (3) ได้น�าเสนอผลงานทางด้านงานวิจัยจากการสัมภาษณ์หัวข้อเร่ืองผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและ
ตกแต่งบ้านด้วยภมูปัิญญาอตัลกัษณ์ลายถมทางรายการ	มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต	ิ2561	เมือ่วนัที	่1	กนัยายน	2561

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมมาผสมผสานกับศิลปหัตถกรรมเครื่องถมไทยนี้	 ร่วมทั้งดึงอัตลักษณ์ประจ�า
จังหวัด	ความเชื่อเข้ามาผนวกรวมกันให้เป็นสินค้า	Premium	OTOP	 ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และ
ชุมชน
	 (2) ทดลองผลิตสินค้าต้นแบบเพื่อให้สามารถตอบโจทย์สินค้าไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน
	 (3) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความต้องการหลากหลายมากยิ่งขึ้น	ร่วมท้ังสร้างโอกาสและ 
การเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้แบบลวดลายที่สื่อถึงอัตลักษณ์ประจ�าจังหวัด	เช่น	สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	เป็นต้น
	 (2) เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องถมด�าปราศจากตะกั่ว	 ของชุมชนวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ให้มี 
มูลค่าสินค้ามากยิ่งข้ึน	โดยมีความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวความเชื่อของภายในชุมชนที่ถอดแบบ
ลวดลายออกมาเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดซึ่งเข้ามาผนวกกับนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัย
	 (3) เกิดการเช่ือมโยงกับรูปแบบอัตลักษณ์เคร่ืองประดับกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วเพื่อ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวโดยตรงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีมูลค่าสูง
	 (4) เกิดบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานศิลปะของไทยที่มาจากชุมชนเองโดยตรง
	 (5) ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีมูลค่าสูง	(Premium	Otop)	ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและจังหวัด
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	 อาจารย์	 ดร.นัดดาวดี	 บุญญะเดโช	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเรื่อง	 โครงการพัฒนาคุณภาพผ้าไหม	 กลุ่มทอผ้ายกอยุธยา	 ให้มีคุณสมบัติท�าความสะอาดตัวเองได้	
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์	 Otop	 ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย	 Silk	 quality	 development	 of 
brocade	weaving	group,	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	with	seslf-cleaning	properties	for	designing	
OTOP	accessories	product	
	 (1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	(อยู่ในฐานข้อมูลของ	สกอ.)
	 (2) แสดงผลงานแฟชั่นโชว์ในระดับนานาชาติ	Bangkok	 International	Fashion	Week	2018	 
วันที่	24	มีนาคม	2561	ณ	สยามเซ็นเตอร์
	 (3) น�าเสนอผลงานแฟชั่นโชว์	วันที่	4-5	เมษายน	พ.ศ.	2561	ณ	พารากอน	ฮอลล์	1,	2	ชั้น	5	สยาม
พารากอน	เรื่อง	เผยแพร่ผลงานผ่านนิทรรศการ	THAILAND	INNOVATION	HUBS	4.0S
	 (4) แสดงผลงาน	วันที่	19-23	เมษายน	พ.ศ.	2561	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	
จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 เรื่อง	 เผยแพร่ผลงาน	 ผ่านนิทรรศการ	 งาน 
STYLE	Asia’s	most	stylish	fair	(BIG+BIH)	ในส่วน	Creative	Lab
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 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ขจีพร	วงศ์ปรีดี	วทิยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์	มหาวิทยาลยั	ศรนีครนิทรวโิรฒ	 
วจัิยเรือ่ง	โครงการผลติภัณฑ์เครือ่งประดบัถมและเครือ่งตกแต่งบ้านด้วยภมิูปัญญา	อตัลกัษณ์ลายถม	Nielloware	 
decorative	products	with	Thai	wisdom	brand	identity
	 (1) แสดงผลงานทางด้านงานวิจัย	ในงาน	Thailand	 Innovation	Hubs	4.0s	วันที่	4	–	5	 เมษายน	
2561	ณ	Paragon	Hall	ศูนย์การค้า	Siam	Paragon	
	 (2) ได้น�าเสนอผลงานทางด้านงานวิจัยจากการสัมภาษณ์หัวข้อเรื่อง	 Nielloware	 without	 lead,	
Thai	Products	and	Innovations	จากทางรายการ	Be	my	Guest	ช่อง	NBT	world	ออกอากาศ	เมื่อวันที่	5	
กันยายน	2561
	 (3) ได้น�าเสนอผลงานทางด้านงานวิจัยจากการสัมภาษณ์หัวข้อเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและ
ตกแต่งบ้านด้วยภมูปัิญญาอตัลกัษณ์ลายถมทางรายการ	มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต	ิ2561	เมือ่วนัที	่1	กนัยายน	2561

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมมาผสมผสานกับศิลปหัตถกรรมเครื่องถมไทยนี้	 ร่วมทั้งดึงอัตลักษณ์ประจ�า
จังหวัด	ความเชื่อเข้ามาผนวกรวมกันให้เป็นสินค้า	Premium	OTOP	 ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และ
ชุมชน
	 (2) ทดลองผลิตสินค้าต้นแบบเพื่อให้สามารถตอบโจทย์สินค้าไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน
	 (3) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความต้องการหลากหลายมากยิ่งขึ้น	ร่วมท้ังสร้างโอกาสและ 
การเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้แบบลวดลายที่สื่อถึงอัตลักษณ์ประจ�าจังหวัด	เช่น	สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	เป็นต้น
	 (2) เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องถมด�าปราศจากตะกั่ว	 ของชุมชนวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ให้มี 
มูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้น	โดยมีความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวความเชื่อของภายในชุมชนที่ถอดแบบ
ลวดลายออกมาเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดซึ่งเข้ามาผนวกกับนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัย
	 (3) เกิดการเช่ือมโยงกับรูปแบบอัตลักษณ์เคร่ืองประดับกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วเพื่อ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวโดยตรงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีมูลค่าสูง
	 (4) เกิดบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานศิลปะของไทยที่มาจากชุมชนเองโดยตรง
	 (5) ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีมูลค่าสูง	(Premium	Otop)	ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและจังหวัด
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79รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 อาจารย์	 ดร.นัดดาวดี	 บุญญะเดโช	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเรื่อง	 โครงการพัฒนาคุณภาพผ้าไหม	 กลุ่มทอผ้ายกอยุธยา	 ให้มีคุณสมบัติท�าความสะอาดตัวเองได้	
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์	 Otop	 ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย	 Silk	 quality	 development	 of 
brocade	weaving	group,	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	with	seslf-cleaning	properties	for	designing	
OTOP	accessories	product	
	 (1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	(อยู่ในฐานข้อมูลของ	สกอ.)
	 (2) แสดงผลงานแฟช่ันโชว์ในระดับนานาชาติ	Bangkok	 International	Fashion	Week	2018	 
วันที่	24	มีนาคม	2561	ณ	สยามเซ็นเตอร์
	 (3) น�าเสนอผลงานแฟชั่นโชว์	วันที่	4-5	เมษายน	พ.ศ.	2561	ณ	พารากอน	ฮอลล์	1,	2	ชั้น	5	สยาม
พารากอน	เรื่อง	เผยแพร่ผลงานผ่านนิทรรศการ	THAILAND	INNOVATION	HUBS	4.0S
	 (4) แสดงผลงาน	วันที่	19-23	เมษายน	พ.ศ.	2561	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	
จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 เรื่อง	 เผยแพร่ผลงาน	 ผ่านนิทรรศการ	 งาน 
STYLE	Asia’s	most	stylish	fair	(BIG+BIH)	ในส่วน	Creative	Lab
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	 (5) แสดงผลงาน	วันที่	22-31	พฤษภาคม	2561	ณ	lifestyle	Hall	ชั้น	2	สยามพารากอน	เรื่อง	
เผยแพร่ผลงานผ่านนิทรรศการงานแสดงสินค้า	DEmark	Show	2018
	 (6) ออกอากาศวันที่	 6	 เมษายน	 พ.ศ.	 2561	 เผยแพร่ผลงาน	 ผ่านสื่อโทรทัศน์	 รายการ	 เช้าวันใหม่	
ช่อง3	และ	HD	33	เรื่อง	ผ้าไหมท�าความสะอาดตัวเอง	ยกระดับผ้าไทยสู่สากล
	 (7) ออกอากาศวันที่	 16	 เมษายน	พ.ศ.	 2561	 เผยแพร่ผลงาน	ผ่านสื่อโทรทัศน์	 รายการ	Absolute	
Siam	TV	และรายการ	Trueinside	เรื่อง	ผ้าไหมท�าความสะอาดตัวเอง
	 (8) แสดงผลงาน	วันที่	20	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	STARTUP	Thailand	
2018	Smart	Stage	Day4	เรื่อง	Fashion	Show:	Strategic	Wisdom	and	Research	Institute	and	the	
New	fashion	school	of	Srinakharinwirot	University	(SWU)

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	บริบททั่วไปของกลุ่มทอผ้ายกอยุธยา	
	 (2) เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมกลุ่มทอผ้ายกอยุธยา	ให้มีคุณสมบัติท�าความสะอาดตัวเองได้	
	 (3) เพือ่ออกแบบและพฒันาต้นแบบผลติภณัฑ์	Otop	ประเภทเครือ่งประกอบการแต่งกาย	ทีม่คีุณสมบัติ
ท�าความสะอาดตัวเองได้	จากผ้าไหมกลุ่มทอผ้ายกอยุธยา	
	 (4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผ่านการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและช่องทาง 
การค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้องค์ความรู้และข้อมูลบริบททั่วไปของผ้าไหมกลุ่มทอผ้ายกอยุธยา	
	 (2) ได้บูรณาการองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม	 เพื่อออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายที่สามารถท�าความ
สะอาดตัวเองได้	
	 (3) ได้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ	
	 (4) ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายจากผ้าไหมทอยกอยุธยาท่ีสามารถท�าความ
สะอาดตัวเองได้
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81รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 อาจารย์	 ดร.บุญอารักษ์	 รักษาวงษ์	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเรื่อง	 โครงการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยท�าความสะอาดตัวเองสู่	 Premium	 OTOP	
กลุ่มอาชีพพันฝ้าย	ชุมชนทอผ้าไหมบ้านครัวเหนือ	Product	development	and	design	project	for	Self-
cleaning	Thai	silk	to	Premium	OTOP,	A	case	study	of	Panfai	professional	group,	Baankrua-Nuea	
Thai	silk	weaving	community	
	 (1) แสดงผลงานในงาน	Thailand	Innovation	Hubs	2018	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2561
	 (2) แสดงผลงานแฟชั่นโชว์ในระดับนานาชาติ	Bangkok	 International	Fashion	Week	2018	เมื่อ
วันที่	24	มีนาคม	2561	ณ	สยามเซ็นเตอร์
	 (3) การตอบรับจาก	Global	 Fashion	 Conference	 2018,	 London	UK	 ในการเผยแพร่โครงการ
พัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยท�าความสะอาดตัวเองสู่	 Premium	 OTOP	 กลุ่มอาชีพพันฝ้าย	
ชุมชนทอผ้าไหมบ้านครัวเหนือ

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อทดลองเทคโนโลยี	ผ้าไหมไทยท�าสะอาดตัวเอง	โดยผู้วิจัยกับเจ้าของเทคโนโลยี	ร่วมกับ 
ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพพันฝ้าย	ชุมชนทอผ้าไหมบ้านครัวเหนือ
	 (2) เพื่อจัดท�าและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมท�าสะอาดตัวเอง	ด้วยแนวความคิด	/	รูปแบบ	/	
แบบร่าง	/	ผลิตต้นแบบ	ที่เหมาะสม	เป็นคอลเล็กชั่นผลิตภัณฑ์แฟชั่นผ้าไหมไทยท�าสะอาดตัวเองสู่	Premium	
OTOP	กลุ่มอาชีพพนัฝ้าย	ชุมชนทอผ้าไหมบ้านครวัเหนอืให้ตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
	 (3) เพื่อก�าหนดและให้ค�าปรึกษากลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในรูปแบบ	offline	and	online	ขยายกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้น

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) เชิงคุณภาพ	
	 สามารถลดภาระในด้านการดูแลรักษาผ้าไหม	 ซึ่งง่ายต่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และเข้าถึงกลุ่ม 
ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น	
	 (2) เชิงปริมาณ	
	 เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายในรูปแบบสตรีทแวร์	ซึ่งต่างจากภาพลักษณ์ชุดผ้าไหมทั่วไป		และ
สร้างธุรกิจที่ต่อยอดได้ทั้งในตลาดแฟชั่นไทยและต่างประเทศ	 เช่นน�าผลิตภัณฑ์เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าชื่อดัง
เพื่อการสั่งซื้อ	และการตลาดออนไลน์เพื่อโปรโมทและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
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	 (5) แสดงผลงาน	วันที่	22-31	พฤษภาคม	2561	ณ	lifestyle	Hall	ชั้น	2	สยามพารากอน	เรื่อง	
เผยแพร่ผลงานผ่านนิทรรศการงานแสดงสินค้า	DEmark	Show	2018
	 (6) ออกอากาศวันที่	 6	 เมษายน	 พ.ศ.	 2561	 เผยแพร่ผลงาน	 ผ่านสื่อโทรทัศน์	 รายการ	 เช้าวันใหม่	
ช่อง3	และ	HD	33	เรื่อง	ผ้าไหมท�าความสะอาดตัวเอง	ยกระดับผ้าไทยสู่สากล
	 (7) ออกอากาศวันที่	 16	 เมษายน	พ.ศ.	 2561	 เผยแพร่ผลงาน	ผ่านสื่อโทรทัศน์	 รายการ	Absolute	
Siam	TV	และรายการ	Trueinside	เรื่อง	ผ้าไหมท�าความสะอาดตัวเอง
	 (8) แสดงผลงาน	วันที่	20	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	STARTUP	Thailand	
2018	Smart	Stage	Day4	เรื่อง	Fashion	Show:	Strategic	Wisdom	and	Research	Institute	and	the	
New	fashion	school	of	Srinakharinwirot	University	(SWU)

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	บริบททั่วไปของกลุ่มทอผ้ายกอยุธยา	
	 (2) เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมกลุ่มทอผ้ายกอยุธยา	ให้มีคุณสมบัติท�าความสะอาดตัวเองได้	
	 (3) เพือ่ออกแบบและพฒันาต้นแบบผลติภณัฑ์	Otop	ประเภทเครือ่งประกอบการแต่งกาย	ทีม่คีุณสมบัติ
ท�าความสะอาดตัวเองได้	จากผ้าไหมกลุ่มทอผ้ายกอยุธยา	
	 (4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผ่านการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและช่องทาง 
การค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้องค์ความรู้และข้อมูลบริบททั่วไปของผ้าไหมกลุ่มทอผ้ายกอยุธยา	
	 (2) ได้บูรณาการองค์ความรู้ที่เหมาะสม	 เพื่อออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายที่สามารถท�าความ
สะอาดตัวเองได้	
	 (3) ได้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ	
	 (4) ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายจากผ้าไหมทอยกอยุธยาท่ีสามารถท�าความ
สะอาดตัวเองได้
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81รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 อาจารย์	 ดร.บุญอารักษ์	 รักษาวงษ์	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเรื่อง	 โครงการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยท�าความสะอาดตัวเองสู่	 Premium	 OTOP	
กลุ่มอาชีพพันฝ้าย	ชุมชนทอผ้าไหมบ้านครัวเหนือ	Product	development	and	design	project	for	Self-
cleaning	Thai	silk	to	Premium	OTOP,	A	case	study	of	Panfai	professional	group,	Baankrua-Nuea	
Thai	silk	weaving	community	
	 (1) แสดงผลงานในงาน	Thailand	Innovation	Hubs	2018	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2561
	 (2) แสดงผลงานแฟชั่นโชว์ในระดับนานาชาติ	Bangkok	 International	Fashion	Week	2018	เมื่อ
วันที่	24	มีนาคม	2561	ณ	สยามเซ็นเตอร์
	 (3) การตอบรับจาก	Global	 Fashion	 Conference	 2018,	 London	UK	 ในการเผยแพร่โครงการ
พัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยท�าความสะอาดตัวเองสู่	 Premium	 OTOP	 กลุ่มอาชีพพันฝ้าย	
ชุมชนทอผ้าไหมบ้านครัวเหนือ

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อทดลองเทคโนโลยี	ผ้าไหมไทยท�าสะอาดตัวเอง	โดยผู้วิจัยกับเจ้าของเทคโนโลยี	ร่วมกับ 
ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพพันฝ้าย	ชุมชนทอผ้าไหมบ้านครัวเหนือ
	 (2) เพื่อจัดท�าและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมท�าสะอาดตัวเอง	ด้วยแนวความคิด	/	รูปแบบ	/	
แบบร่าง	/	ผลิตต้นแบบ	ที่เหมาะสม	เป็นคอลเล็กชั่นผลิตภัณฑ์แฟชั่นผ้าไหมไทยท�าสะอาดตัวเองสู่	Premium	
OTOP	กลุม่อาชีพพนัฝ้าย	ชมุชนทอผ้าไหมบ้านครวัเหนอืให้ตรงตามลกัษณะและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
	 (3) เพื่อก�าหนดและให้ค�าปรึกษากลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในรูปแบบ	offline	and	online	ขยายกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้น

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) เชิงคุณภาพ	
	 สามารถลดภาระในด้านการดูแลรักษาผ้าไหม	 ซึ่งง่ายต่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และเข้าถึงกลุ่ม 
ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น	
	 (2) เชิงปริมาณ	
	 เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายในรูปแบบสตรีทแวร์	ซึ่งต่างจากภาพลักษณ์ชุดผ้าไหมทั่วไป		และ
สร้างธุรกิจที่ต่อยอดได้ทั้งในตลาดแฟชั่นไทยและต่างประเทศ	 เช่นน�าผลิตภัณฑ์เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าชื่อดัง
เพื่อการสั่งซื้อ	และการตลาดออนไลน์เพื่อโปรโมทและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
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 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.รวิเทพ	 มุสิกะปาน	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 วิจัยเรื่อง	 โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อม	 ผสมเทคโนโลยีการปักผ้าสู่เสื้อผ้า
เคร่ืองแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย	Developing	Mor-hom’s	discharge	printing	and	technology	of	
embroidery	fabric	to	menswear	collection	of	Kwanyo	Brand.
	 (1) ผลงานวิจัยฉบับนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 รางวัล	 Startups	 and	 SMEs	 Pitching	 Driving	 ในงาน	
Thailand	Innovation	Hubs	2018	เมื่อวันที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2561
	 (2) แสดงผลงานแฟชั่นโชว์ในระดับนานาชาติ	 Bangkok	 International	 Fashion	 Week	 2018	 
วันที่	24	มีนาคม	พ.ศ.	2561	ณ	สยามเซ็นเตอร์
	 (3) น�าเสนอผลงานสร้างสรรค์จากวจิยั	ในนทิรรศการ	2019	The	KOREA	Association	of	Art	&	Design: 
International	Art	and	Design	Invitation	Exhibition	Thailand.	วันที่	11–15	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562	
ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนาผ้าม่อฮ่อม	 โดยเทคโนโลยีการออกแบบเทคนิคการพิมพ์กัดลวดลาย	 ลงบนผ้าม่อฮ่อม	
ให้หลากหลายเฉดสีท่ีร่วมสมัยผสมเทคนิคร่วมสมัยของลวดลายปักเครื่องและปักมือ	 ให้เข้าสู่ความเป็นสากล 
เพื่อเพิ่มมูลค่า
	 (2) เพื่อน�าเทคนิคกัดลายลงบนผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงาม	มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ใช้เวลาน้อย	 
แทนการกดลายปั๊มเทียนที่มีความยุ่งยากใช้เวลานาน	 เกิดความผิดพลาดในชิ้นงานบ่อยคร้ัง	 แต่ผลลัพธ์ท่ีได้
ออกมาไม่ต่างกัน	และน�าเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องคือการปักด้วยเครื่องจักร	การปักด้วยมือ	เพิ่มความสร้างสรรค์ 
ในสินค้า	มาเพิ่มมูลค่าของสินค้า	เกิดความแตกต่างในชิ้นงานอื่น	เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสินค้า
	 (3) เพื่อเพิ่มสามารถในพึ่งพาตนเอง	สร้างงาน	สร้างโอกาส	เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่น
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	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ	เอกลักษณ์ลวดลายผ้าม่อฮ่อม	เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าม่อฮ่อมของชุมชนเข้าสู่แบรนด์
	 (2) ได้ขอบเขต	แนวความคิด	(Concept)	รูปแบบ	(Style)	ของการออกแบบลวดลายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าม่อฮ่อมของชุมชนเข้าสู่แบรนด์	ให้ตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	(Target	group)
	 (3) ได้แผนตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อมผสมเทคโนโลยี
การปักผ้าสู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย
	 (4) ได้ผลสรุปเทคนิคการพิมพ์กัดลวดลาย	 ลงบนผ้าม่อฮ่อมให้หลากหลายเฉดสีที่มีเทคนิคร่วมสมัย
ของลวดลายปักเครื่องและปักมือ	เพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ต่อไป
	 (5) ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อมผสมเทคโนโลยีการปักผ้าสู่
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย	จ�านวน	1	คอลเล็กชั่น
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ของลวดลายปักเครื่องและปักมือ	เพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ต่อไป
	 (5) ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อมผสมเทคโนโลยีการปักผ้าสู่
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	 อาจารย์	ดร.กรกลด	ค�าสุข	วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิจัยเรื่อง	
โครงการพัฒนาและออกแบบสิ่งทอป้องกันมดจากผ้ามัดหมี่ส�าหรับโต๊ะอาหาร	Design	and	Development	of	
Anti-ant	Ikat	Textiles	for	Dining	Table	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายผ้ามัดหมี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน	 ต�าบลหินปัก	
อ�าเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี	ด้วยวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ	จากหนังสือรวบรวมลวดลาย
ผ้าและภูมิปัญญาผ้าไทย	 และข้อมูลปฐมภมิูจากการลงส�ารวจพ้ืนท่ี	 และการสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญ	 ผูป้ระกอบการ 
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
	 (2) เพื่อระดมความคิดเพื่อก�าหนดทิศทาง	 ขอบเขต	 แนวความคิด	 (Concept)	 รูปแบบ	 (Style)	 ของ
การออกแบบลวดลายผ้ามัดหม่ีและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	 ให้ตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุ่ม 
เป้าหมาย	(Target	group)
	 (3) เพื่อสร้างการตลาดของผลิตภัณฑ์
	 (4) เพื่อเพิ่มเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลช่ันในการผนึกสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ป้องกันแมลง
ประเภทมดลงบนสิ่งทอ	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการพัฒนาและออกแบบสิ่งทอป้องกันมดจากผ้ามัดหมี่
ส�าหรับโต๊ะอาหาร
	 (5) เพือ่เพิม่ความสามารถในการพึง่พาตนเอง	สร้างงาน	สร้างโอกาส	เสรมิสร้างรายได้ให้ชมุชนในท้องถิน่

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้ข้อมูลเก่ียวกับเอกลักษณ์ลวดลายผ้ามัดหม่ีของกลุม่วสิาหกิจชมุชนสตรอีาสาบ้านพวน	 ต�าบลหนิปัก 
อ�าเภอบ้านหมี	่ จังหวัดลพบุร	ี ด้วยวิธกีารรวบรวมและวิเคราะห์จากข้อมูลทุตยิภมิู	จากหนงัสอืรวบรวมลวดลายผ้า 
และภูมิปัญญาผ้าไทย	 และข้อมูลปฐมภูมิจากการลงส�ารวจพื้นที่	 และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้ประกอบการ	
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
	 (2) ได้ขอบเขต	 แนวความคิด	 (Concept)	 รูปแบบ	 (Style)	 ของการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	ให้ตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	(Target	group)	
	 (3) ได้ลวดลายผ้ามัดหมี่ที่มีเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน	ต�าบลหินปัก	อ�าเภอ
บ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี
	 (4) ได้ผลสรุปเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่นในการผนึกสารสกัดจากสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ป้องกันแมลง
ประเภทมดลงบนสิ่งทอ	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการพัฒนาและออกแบบสิ่งทอป้องกันมดจากผ้ามัดหมี่ส�าหรับ
โต๊ะอาหารและเพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ต่อไป
	 (5) ได้ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการพัฒนาและออกแบบสิ่งทอป้องกันมดจากผ้า
มัดหมี่ส�าหรับโต๊ะอาหาร	จ�านวน	2	ชุด
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85รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 อาจารย์	ดร.กรกลด	ค�าสุข	วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิจัยเรื่อง	
โครงการพัฒนาและออกแบบสิ่งทอป้องกันมดจากผ้ามัดหมี่ส�าหรับโต๊ะอาหาร	Design	and	Development	of	
Anti-ant	Ikat	Textiles	for	Dining	Table	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายผ้ามัดหมี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน	 ต�าบลหินปัก	
อ�าเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี	ด้วยวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ	จากหนังสือรวบรวมลวดลาย
ผ้าและภูมปัิญญาผ้าไทย	 และข้อมลูปฐมภมิูจากการลงส�ารวจพ้ืนที	่ และการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ	 ผูป้ระกอบการ 
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
	 (2) เพื่อระดมความคิดเพื่อก�าหนดทิศทาง	 ขอบเขต	 แนวความคิด	 (Concept)	 รูปแบบ	 (Style)	 ของ
การออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ	 ให้ตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุ่ม 
เป้าหมาย	(Target	group)
	 (3) เพื่อสร้างการตลาดของผลิตภัณฑ์
	 (4) เพื่อเพิ่มเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่นในการผนึกสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ป้องกันแมลง
ประเภทมดลงบนสิ่งทอ	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการพัฒนาและออกแบบสิ่งทอป้องกันมดจากผ้ามัดหม่ี
ส�าหรับโต๊ะอาหาร
	 (5) เพือ่เพิม่ความสามารถในการพึง่พาตนเอง	สร้างงาน	สร้างโอกาส	เสรมิสร้างรายได้ให้ชมุชนในท้องถ่ิน

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้ข้อมลูเกีย่วกบัเอกลักษณ์ลวดลายผ้ามดัหม่ีของกลุ่มวสิาหกิจชมุชนสตรีอาสาบ้านพวน	 ต�าบลหนิปัก 
อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ี ด้วยวิธกีารรวบรวมและวิเคราะห์จากข้อมลูทุตยิภมู	ิจากหนงัสอืรวบรวมลวดลายผ้า 
และภูมิปัญญาผ้าไทย	 และข้อมูลปฐมภูมิจากการลงส�ารวจพื้นที่	 และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้ประกอบการ	
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
	 (2) ได้ขอบเขต	 แนวความคิด	 (Concept)	 รูปแบบ	 (Style)	 ของการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	ให้ตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	(Target	group)	
	 (3) ได้ลวดลายผ้ามัดหมี่ที่มีเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน	ต�าบลหินปัก	อ�าเภอ
บ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี
	 (4) ได้ผลสรุปเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่นในการผนึกสารสกัดจากสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ป้องกันแมลง
ประเภทมดลงบนสิ่งทอ	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการพัฒนาและออกแบบสิ่งทอป้องกันมดจากผ้ามัดหมี่ส�าหรับ
โต๊ะอาหารและเพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ต่อไป
	 (5) ได้ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการพัฒนาและออกแบบส่ิงทอป้องกันมดจากผ้า
มัดหมี่ส�าหรับโต๊ะอาหาร	จ�านวน	2	ชุด
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การจัดแสดงใน	Landmark	Zone	
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	ครั้งที่	15

     

การต่อยอดสู่ประติมากรรมโคมไฟอัตลักษณ์
นวดไทย	เพื่อการตกแต่งพื้นที่โถงอาคาร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
กระทรวงสาธารณสุข

วิจัยนี้เป็นการต่อยอดจากงานสร้างสรรค์	Wall	Art	
และประติมากรรมหม้อยา	

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

    

ใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจิตรศิลป์ 
ซึ่งอยู่ใน	TCI	ฐาน	1
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87รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรัญ	วานิชกร	วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเรื่อง	 การสร้างสรรค์ประติมากรรมตกแต่งเมืองร่วมสมัย	 สุขภาพวิถีไทย	 The	 Contemporary	 Urban	
sculpture	of	Thai	traditional	health	ทุนวิจัยจากส�านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	
	 (1) ผลงานวิจัยฉบับนีไ้ด้รบัการเผยแพร่ในส่วนของ	Landmark	Zone	ในงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ	
ครั้งที่	15	ที่อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์	เมืองทองธานี	จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข	พื้นที่แสดงนิทรรศการ	105	
ตารางเมตร
	 (2) มีการจัดแสดงถาวร	ณ	ห้องจัดแสดงการนวดไทย	อาคารพพิธิภณัฑ์การแพทย์แผนไทย	หมอเพญ็นภา 
กระทรวงสาธารณสุข
	 (3) มีการต่อยอดเป็นประติมากรรมโคมไฟอัตลักษณ์นวดไทย	 เพื่อการตกแต่งพื้นที่โถงอาคารกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข
	 (4) มีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกอัตลักษณ์ไทย	 โดยผ่านการพิจารณาให้จ�าหน่าย	 ณ	 พิพิธภัณฑ์
มิวเซียมสยาม
	 (5) ได้รับการคัดเลือกให้ใช้เป็นหน้าปกหนังสือพื้นฐานการนวด	พิมพ์ที่ประเทศรัสเซีย
	 (6) ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการ	 “innovative	 craft”	 เข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงาน
นวัตกรรม	ในส่วนจัดแสดง	Innovation	Showcase	ณ	ห้อง	Material	&	Design	Innovation	Center	ชั้น	2	
TCDC	ในระหว่างเดือนมีนาคม	–	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	(ระยะเวลา	6	เดือน)
	 (7) ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมแสดงและจ�าหน่ายในงาน	 Crafts	 Bangkok	 2019	 ระหว่างวันที่	 4-7	
เมษายน	พ.ศ.	2562	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	จัดโดย	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	
(องค์การมหาชน)

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อศึกษาเรื่องราว	ความเป็นมาของภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทย
	 (2) เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นจ�าลองต้นแบบประติมากรรมร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วย
วิถีไทย

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้อัตลักษณ์การนวดไทย
	 (2) ได้ฐานข้อมูลจากการออกแบบและขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์	 3	 มิติ	 ที่สามารถต่อยอดสู่การเผยแพร่
ในสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ	ได้
	 (3) ได้ต้นแบบประติมากรรมนวดไทยที่สามารถขยายชิ้นงานสู่ประติมากรรมสาธารณะเพื่อส่งเสริม
วิชาชีพนวดไทยอัตลักษณ์ไทยได้ต่อไป
	 (4) ได้ผลิตภัณฑ์เซรามิกนวดไทยเพื่อการจัดจ�าหน่าย
	 (5) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
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การจัดแสดงใน	Landmark	Zone	
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	ครั้งที่	15

     

การต่อยอดสู่ประติมากรรมโคมไฟอัตลักษณ์
นวดไทย	เพื่อการตกแต่งพื้นที่โถงอาคาร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
กระทรวงสาธารณสุข

วิจัยนี้เป็นการต่อยอดจากงานสร้างสรรค์	Wall	Art	
และประติมากรรมหม้อยา	

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

    

ใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจิตรศิลป์ 
ซึ่งอยู่ใน	TCI	ฐาน	1

p035-103_07-8����������������������������NT.indd   86 10/21/2562 BE   4:54 PM

87รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรัญ	วานิชกร	วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเรื่อง	 การสร้างสรรค์ประติมากรรมตกแต่งเมืองร่วมสมัย	 สุขภาพวิถีไทย	 The	 Contemporary	 Urban	
sculpture	of	Thai	traditional	health	ทุนวิจัยจากส�านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	
	 (1) ผลงานวิจยัฉบบันีไ้ด้รบัการเผยแพร่ในส่วนของ	Landmark	Zone	ในงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ	
ครั้งที่	15	ที่อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์	เมืองทองธานี	จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข	พื้นที่แสดงนิทรรศการ	105	
ตารางเมตร
	 (2) มกีารจดัแสดงถาวร	ณ	ห้องจัดแสดงการนวดไทย	อาคารพพิธิภณัฑ์การแพทย์แผนไทย	หมอเพญ็นภา 
กระทรวงสาธารณสุข
	 (3) มีการต่อยอดเป็นประติมากรรมโคมไฟอัตลักษณ์นวดไทย	 เพื่อการตกแต่งพื้นที่โถงอาคารกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข
	 (4) มีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกอัตลักษณ์ไทย	 โดยผ่านการพิจารณาให้จ�าหน่าย	 ณ	 พิพิธภัณฑ์
มิวเซียมสยาม
	 (5) ได้รับการคัดเลือกให้ใช้เป็นหน้าปกหนังสือพื้นฐานการนวด	พิมพ์ที่ประเทศรัสเซีย
	 (6) ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการ	 “innovative	 craft”	 เข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงาน
นวัตกรรม	ในส่วนจัดแสดง	Innovation	Showcase	ณ	ห้อง	Material	&	Design	Innovation	Center	ชั้น	2	
TCDC	ในระหว่างเดือนมีนาคม	–	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	(ระยะเวลา	6	เดือน)
	 (7) ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมแสดงและจ�าหน่ายในงาน	 Crafts	 Bangkok	 2019	 ระหว่างวันที่	 4-7	
เมษายน	พ.ศ.	2562	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	จัดโดย	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	
(องค์การมหาชน)

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อศึกษาเรื่องราว	ความเป็นมาของภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทย
	 (2) เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นจ�าลองต้นแบบประติมากรรมร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วย
วิถีไทย

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้อัตลักษณ์การนวดไทย
	 (2) ได้ฐานข้อมูลจากการออกแบบและขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์	 3	 มิติ	 ที่สามารถต่อยอดสู่การเผยแพร่
ในสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ	ได้
	 (3) ได้ต้นแบบประติมากรรมนวดไทยที่สามารถขยายชิ้นงานสู่ประติมากรรมสาธารณะเพ่ือส่งเสริม
วิชาชีพนวดไทยอัตลักษณ์ไทยได้ต่อไป
	 (4) ได้ผลิตภัณฑ์เซรามิกนวดไทยเพื่อการจัดจ�าหน่าย
	 (5) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
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 อาจารย์	 ดร.วรฐ	 ทรัพย์ศรีสัญจัย	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิจัยเรื่อง	โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์แฟชั่น	ผสมเทคโนโลยีการปักสามมิติ	สู่ผ้า	ส�าหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน
แบรนด์	Surreal	Objects	The	Development	of	Printed	Patterns	with	Three-dimensional	Embroidery	
Technology	to	Fabric	for	Home	Decoration	Products	Brand	Surreal	Objects	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนาลวดลายพิมพ์ส�าหรับเคร่ืองแต่งกายมาต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าในกลุ่มใหม่ 
ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าผู้ให้คุณค่ากับการใช้ชีวิตกับรูปแบบการอยู่อาศัยสมัยใหม่	 ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านที่ผลิตจากผ้า	 เช่น	 ปลอกหมอนอิง	 ผ้าปูโต๊ะ	 ผ้าม่าน	 ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล	 และปักตกแต่งด้วย
คอมพิวเตอร์	ท�าให้เกิดลวดลายสามมิติ	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีในท้องตลาด
	 (2) เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านของแบรนด์	 Surreal	 Objects	 ให้มี
เอกลักษณ์ลอกเลียนแบบได้ยากโดยใช้องค์ความรู้ทั้งศาสตร์ด้านศิลปะผสมกับการใช้เทคโนโลยี	 ท�าให้สามารถ
ผลิตได้จ�านวนมาก	ในระยะเวลาอันสั้นและได้มาตรฐาน	จึงสามารถผลิตเพื่อการส่งออกได้ในอนาคต
	 (3) เพื่อออกแบบและผลิตผลงานท่ีสวยงามร่วมสมัยมีเอกลักษณ์มีเวลาข้ันตอนท่ีผลิตท่ีส้ันลง	 ได้ผล 
งานที่มีมาตรฐาน	 ตามความต้องการของลูกค้า	 จึงเป็นโอกาสที่ผลงานจะสามารถขยายการส่งออกไปยัง 
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม	 AEC	 ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าประเภทไลฟ์สไตล ์
มากขึ้นเรื่อยๆ	ในอนาคต	

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ	 เอกลักษณ์ในการออกแบบลวดลายผ้า	 และเทคนิคการพิมพ์ดิจิตอล	
และการปักลายด้วยคอมพิวเตอร์	เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า	ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้านแบรนด์	Surreal	Objects
	 (2) ได้ขอบเขต	 แนวความคิด	 (Concept)	 รูปแบบ	 (Style)	 ของการออกแบบลวดลายและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าส�าหรับตกแต่งบ้าน	ให้ตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	(Target	group)
	 (3) ได้ผลสรุปเทคนิคการพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ดิจิตอล	 และการปักลายด้วยคอมพิวเตอร์	 เพื่อน�า
ไปพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ต่อไป
	 (4) ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์แฟชั่น	 ผสมเทคโนโลยีการปักสามมิติ	 สู่ผ้า	
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบรนด์	Surreal	Objects	จ�านวน	1	คอลเลคชัน
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	 อาจารย์	 ดร.สุดารัตน์	 ตันติวิวัทน์	 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 วิจัยเรื่อง	 โครงการ	“การเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเยาวชนพื้นเมืองในประเทศไทย	 พม่า	 และลาว”	 Participatory 
Environmental	Education	for	Indigenous	Youths	in	Thailand	Myanmar	and	Laos.	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อส�ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเยาวชนพื้นเมืองในประเทศไทย	พม่า	และลาว	
	 (2) เพ่ือพัฒนาและประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเยาวชนพื้นเมืองในประเทศไทย	พม่า	และลาว	
	 (3) เพื่อค้นหาปัจจัยความส�าเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชนพื้นเมืองในประเทศไทย	พม่า	และลาว

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ยกระดับการเรียนรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มุ่งสู่ระดับสากล
	 (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
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	 อาจารย์	 ดร.สุดารัตน์	 ตันติวิวัทน์	 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 วิจัยเรื่อง	 โครงการ	“การเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเยาวชนพื้นเมืองในประเทศไทย	 พม่า	 และลาว”	 Participatory 
Environmental	Education	for	Indigenous	Youths	in	Thailand	Myanmar	and	Laos.	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อส�ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเยาวชนพื้นเมืองในประเทศไทย	พม่า	และลาว	
	 (2) เพ่ือพัฒนาและประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเยาวชนพื้นเมืองในประเทศไทย	พม่า	และลาว	
	 (3) เพื่อค้นหาปัจจัยความส�าเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชนพื้นเมืองในประเทศไทย	พม่า	และลาว

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ยกระดับการเรียนรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มุ่งสู่ระดับสากล
	 (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนิตา	เลิศพรกุลรัตน์	ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้	วิจัยเรื่อง	นวัตกรรมการจัด
กลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่	 :	การประเมินผลงานโดยเพื่อนผ่านระบบจัดการการเรียนรู้
ออนไลน์แหล่งเผยแพร่	 งานประชุมวิชาการ	 ครั้งที่	 13	 เรื่องกลยุทธ์ดิจิทัลส�าหรับอุดมศึกษา	 การเสริมสร้าง
การเรียนการสอนและการประเมินผล	วันที่	29-30	มีนาคม	พ.ศ.	2561	จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดกลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ	่
โดยการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในกิจกรรมการประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับกันเองระหว่างผู้เรียน

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 การจัดกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยการน�าเกณฑ์การประเมินมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
ขนาดใหญ่ในลักษณะท่ีให้ผู้เรียนได้มีการประเมินผลงานซึ่งกันและกันในลักษณะพิชญพิจารณ์ผ่านระบบจัดการ
การเรียนรู้ออนไลน์จากงานวิจัยนี้	ท�าให้เกิดผลดังนี้	
	 (1) ผู้เรยีนมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านการประเมนิสารสนเทศและด้านการสือ่สารและเผยแพร่ 
สารสนเทศสูงขึ้น	
	 (2) ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการอ้างอิงดีขึ้น
	 (3) ผู้เรียนทุกคนได้รับข้อมูลป้อนกลับ	 (Feedback)	 เพื่อการพัฒนาผลงานตนเองได้อย่างทันท่วงที
โดยไม่ต้องรอคอยข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว
	 (4) ผู้สอนท่ีต้องสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่สามารถน�ากลยุทธ์การเรียนการสอนจากผลงานวิจัยนี้ไป
ประยุกต์ใช้ได้
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนิตา	เลิศพรกุลรัตน์	ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้	วิจัยเรื่อง	นวัตกรรมการจัด
กลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่	 :	การประเมินผลงานโดยเพื่อนผ่านระบบจัดการการเรียนรู้
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อุดมศึกษา	และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดกลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ	่
โดยการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในกิจกรรมการประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับกันเองระหว่างผู้เรียน

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
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การเรียนรู้ออนไลน์จากงานวิจัยนี้	ท�าให้เกิดผลดังนี้	
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	 (2) ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการอ้างอิงดีขึ้น
	 (3) ผู้เรียนทุกคนได้รับข้อมูลป้อนกลับ	 (Feedback)	 เพื่อการพัฒนาผลงานตนเองได้อย่างทันท่วงที
โดยไม่ต้องรอคอยข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว
	 (4) ผู้สอนท่ีต้องสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่สามารถน�ากลยุทธ์การเรียนการสอนจากผลงานวิจัยนี้ไป
ประยุกต์ใช้ได้
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University	Medical	Center,	Nashville,	TN,	United	States
	 (3)	Dr.	Headley,	S.A.E.,	Department	of	Exercise	Science	and	Sport	Studies,	Springfield	
College,	Springfield,	MA,	United	States
	 (4)	Dr.	Tuttle,	K.,	Kidney	Research	Institute,	University	of	Washington,	Seattle,	WA,	Unit-
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	 (5)	Associate	Professor	Wood,	R.J.,	Department	of	Exercise	Science	and	Sport	Studies,	
Springfield	College,	Springfield,	MA,	United	States
	 (6)	Dr.	Evans,	E.E.,	Department	of	Exercise	Science	and	Sport	Studies,	Springfield	Col-
lege,	Springfield,	MA,	United	States
	 (7)	Assistant	Professor	Milch,	C.M.,	Department	of	Exercise	Science	and	Sport	Studies,	
Springfield	College,	Springfield,	MA,	United	States
	 (8)	Mr.	Moody,	K.A.,	Department	of	Exercise	Science	and	Sport	Studies,	Springfield	Col-
lege,	Springfield,	MA,	United	States
	 (9)	Mr.	Germain,	M.,	University	of	Massachusetts,	School	of	Medicine,	Baystate	Medical	
Center,	Springfield,	MA,	United	States
	 (10)	Dr.	Limkunakul,	C.	(แพทย์หญงิจฑุาธิป	ลิม้คุณากลู)	สาขาวิชาอายรุกรรม	ศนูย์การแพทย์ปัญญา
นนัทภิกข	ุชลประทาน
	 (11)	Miss	 Bian,	 A.,	Department	of	 Biostatistics,	 Vanderbilt	University	Medical	Center,	
Nashville,	TN,	United	States
	 (12)	Assistant	Professor	Stewart,	T.G.,	Department	of	Biostatistics,	Vanderbilt	University	
Medical	Center,	Nashville,	TN,	United	States
	 (13)	Dr.	Himmelfarb,	 J.,	Kidney	Research	 Institute,	University	of	Washington,	Seattle,	
WA,	United	States,	Division	of	Nephrology,	Department	of	Medicine,	University	of	Washington,	
Seattle,	WA,	United	States,	Providence	Medical	Research	Center,	Providence	Health	Care,	Spo-
kane,	WA,	United	States
	 วิจัยเรื่อง	Metabolic	effects	of	diet	and	exercise	in	patients	with	moderate	to	severe	CKD:	 
A	randomized	clinical	trial		มี	Impact	factor	=	8.655

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะปานกลางหรือรุนแรงที่อ้วน	 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
การควบคุมอาหาร	และออกก�าลังกายสามารถท�าได้
	 (2) เพื่อพิสูจน์ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการควบคุมอาหารและออกก�าลังกายสามารถลดภาวะ
อักเสบในร่างกายได้

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) สามารถจ�าลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการควบคุมอาหาร	 และลดน�้าหนักในผู้ป่วยโรคไตที่
อ้วนในระยะปานกลางถึงรุนแรงได้จริง
	 (2) ผู้ป่วยโรคไตที่อ้วน	 หลังปรับพฤติกรรมดังกล่าว	 จะสามารถลดน�้าหนัก/ลดมวลไขมันในร่างกายได้	
รวมทั้งลดสารอักเสบในร่างกายได้

p035-103_07-8����������������������������NT.indd   92 10/21/2562 BE   4:54 PM

93รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์	นายแพทย์ทรงภมู	ิเบญญากร	ภาควชิาจติเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	และผู้ร่วมวิจัย
	 (1)	Dr.	Catrina	A	Calub,	California	State	University,	Sacramento,	Department	of	Psychol-
ogy,	Sacramento,	United	States	
	 (2)	Dr.	Steven	J	Riley,	UC	Davis	Health	MIND	Institute,	Sacramento,	United	States	
	 (3)	Assistant	Professor	Andrea	Schneider,	UC	Davis	Medical	Center,	Department	of	Pedi-
atrics,	Sacramento,	United	States
	 (4)	Associate	Professor	Ana-Maria	 Iosif,	University	of	California,	Davis,	Department	of	
Public	Health	Sciences,	Davis,	United	States	
	 (5)	Professor	Marjorie	Solomon,	University	of	California,	Davis,	Department	of	Psychiatry	
and	Behavioral	Sciences,	Davis,	United	States
	 (6)	Professor	David	Hessl,	University	of	California,	Davis,	Department	of	Psychiatry	and	
Behavioral	Sciences,	Davis,	United	States	
 (7)	Professor	Julie	B	Schweitzer,	UC	Davis	Health	MIND	Institute,	Sacramento,	United	States 

 วิจัยเรื่อง	“Computerized	Cognitive	Training	in	Children	With	Autism	and	Intellectual 
Disabilities:	Feasibility	and	Satisfaction	Study”	มี	Impact	factor		=	4.671

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อวางแผนในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะออทิสติก
	 (2) เพื่อศึกษาปัจจัยสู่ความส�าเร็จก่อนน�าไปทดลองใช้ในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
	 (3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนทดลองใช้จริง

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) สามารถช่วยพิสูจน์ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
	 (2) ช่วยให้ผูว้จิยัสามารถต่อยอดการพฒันาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ 
	 (3) ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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	 (2) ช่วยให้ผูว้จิยัสามารถต่อยอดการพฒันาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษ 
	 (3) ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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	 Professor	Lutz	Nasdala,	Institute	of	Mineral	and	crystallography,	University	of	Vienna	
และผู้ร่วมวิจัย	
	 (1)	Professor	Fernando	Corfu,	Faculty	of	Mathematics	and	Natural	Sciences,	University	
of	Oslo
	 (2)	 Associate	 Professor	 Blair	 Schoene,	 Princeton	 Environmental	 Institute,	 University	 of	
Princeton
	 (3)	Dr.	Simon	R.	Tapster,	British	Geological	Survey
	 (4)	Dr.	Corey	J.	Wall,	Faculty	of	Sciences,	The	University	of	British	Columbia
	 (5)	Professor	Mark	D.	Schmitz,	Department	of	Geosciences,	Boise	State	University
	 (6)	Dr.	Maria	Ovtcharova,	Department	of	Earth	Sciences,	University	of	Geneva
	 (7)	Professor	Urs	Schaltegger,		Isotope	Geochemistry	Group,	University	of	Geneva
	 (8)	Dr.	Allen	K.	Kennedy,	Faculty	of	Science	and	Engineering,	Curtin	University	
	 (9)	Dr.	AndreasKronz,	Department	of	Geochemistry,	Georg-August-University	of	Gottingen
	 (10)	Professor	Peter	W.	Reiners,	Faculty	of	Geosciences,	University	of	Arizona
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	 (11)	Mr.	Yue-Heng	Yang,	Chinese	Academy	of	Sciences,	Beijing
	 (12)	Mr.	Fu-Yuan	Wu,	Chinese	Academy	of	Sciences,	Beijing
	 (13)	Ms.	Sarah	E.	M.	Gain	Centre	for	Microscopy,	Characterisation	and	Analysis,	University 
of	Western	Australia.
	 (14)	Dr.	William	L.	Griffin	Department	of	Earth	and	Planetary	Sciences,	Macquarie	University
	 (15)	Mr.	Dawid	Szymanowski,	Department	of	Earth	Sciences,	Eidgenossische	Technische	 
Hochschule	Zurich
	 (16)	Assistance	Professor	Chutimun	Chanmuang	N.,	Institute	of	Mineral	and	crystallography 
University	of	Vienna
	 (17)	Dr.	Martin	Ende,	Institute	of	Mineral	and	crystallography,	University	of	Vienna
	 (18)	Professor	John	W.	Valley,	Department	of	Geoscience,	University	of	Wisconsin-
Madison
	 (19)	Mr.	Michael	J.	Spicuzza,	Department	of	Geoscience,	University	of	Wisconsin-Madison
	 (20) Dr.	Bhuwadol	Wanthanachaisaeng,	Department	of	General	Sciences,	Srinakharinwirot 
University
	 (21)	Professor	Gerald	Giester,	Institute	of	Mineral	and	crystallography
	 วิจัยเรื่อง	GZ7	and	GZ8	–	Two	Zircon	Reference	Materials	for	SIMS	U-PbGeochronology	 
มี	Impact	factor	=	3.929	(2017)	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อใช้เป็นตัวอย่างมาตรฐานที่ใช้ในการค�านวนหาอายุทางธรณีวิทยาและ
การประเมินอุณหภมิูการตกผลึกด้วยไทเทเนยีมในเซอร์คอนด้วยเครือ่ง	 Secondary	 Ion	 Mass	 Spectrometry 
(SIMS)	

	 ประโยชน์ของงานวิจัยเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง	 Secondary	 Ion	 Mass	 Spectrometry	
(SIMS)	มีตัวอย่างอ้างอิง	ท�าให้มีความน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์
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96 ANNUAL REPORT 2018 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ทันตแพทย์หญิง	ดลุยพร	ตราชธูรรม	หน่วยพษิวทิยาทางอาหาร	กลุม่วิชาอาหาร	
สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	และผู้ร่วมวิจัย	
	 (1)	Assistant	Professor	Shizuko	Satoh-Kuriwada	Division	of	Oral	Diagnosis,	Department	
of	Oral	Medicine	and	Surgery,	Graduate	School	of	Dentistry,	Tohoku	University.	
	 (2)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทันตแพทย์หญิง	อรุณวรรณ	หล�าอุบล	ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์
ช่องปาก	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 (3)	นางสาวชฎามาศ	พรหมค�า	กลุ่มวิชาอาหาร	สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	
	 (4)	อาจารย์	ดร.ณฐัธดิา	โชติช่วง	ภาควชิาเทคโนโลยทีางอาหาร	คณะวทิยาศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
	 (5)	Professor	Takashi	Sasano	Division	of	Oral	Diagnosis,	Department	of	Oral	Medicine	and	 
Surgery,	Graduate	School	of	Dentistry,	Tohoku	University.	
	 (6)	Acharn	Noriaki	Shoji	Division	of	Oral	Diagnosis,	Department	of	Oral	Medicine	and	
Surgery,	Graduate	School	of	Dentistry,	Tohoku	University.	
 วิจัยเรื่อง	 Differences	 in	 Taste	 Perception	 and	 Spicy	 Preference:	 A	 Thai–Japanese	 
Cross-cultural	Study.	ตีพิมพ์ในวารสาร	Chemical	Senses	มี	Impact	factor	=	3.235	(Clarivate	Analytics,	 
2018)

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรับรสระหว่างประชากรสูงอายุของประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่น

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 ทราบถึงความสามารถในการรับรสของประชากรไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรญี่ปุ่น	 ซึ่งประชากร
ศึกษาสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติและรสชาติของอาหารที่รับประทาน	 โดยเฉพาะอาหาร
รสเผ็ด	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชากรไทยรับประทานอาหารรสจัดมากกว่าประชากรญี่ปุ่น	 และมีความ
สามารถในการรับรสที่ต�่ากว่าประชากรญี่ปุ่นอย่างมีนัยส�าคัญ
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรวินท์	พร่างแสงทอง	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และ 
ผู้ร่วมวิจัย
	 (1)	นางสาวพัชริดา	จันตารี	ห้องปฏิบัติการชีวเคมี	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
	 (2)	อาจารย์	ดร.เกรียงศักดิ์	เลิศประภามงคล	ห้องปฏิบัติการชีวเคมี	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
	 (3)	อาจารย์	ดร.ลักขณา	งิ้วสระ	ห้องปฏิบัติการชีวเคมี	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
	 (4)	ศาสตราจารย์	ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร	สวัสดิวัตน์	ห้องปฏิบัติการชีวเคมี	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
	 (5)	Associate	Professor	Dr.Keiichi	Koizumi,	 Institute	of	Natural	Medicine,	University	of	
Toyama,	Japan
	 วิจัยเรื่อง	Aspirin	 suppresses	components	of	 lymphangiogenesis	and	 lymphatic	vessel	
remodeling	by	inhibiting	the	NF-κB/VCAM-1	pathway	in	human	lymphatic	endothelial	cells.	 
ตีพิมพ์ในวารสาร	Vascular	Medicine	(Vasc	Med.	2018	Jun;	23(3):	201-211.)	มี	Impact	factor	=	2.393

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อทดสอบผลของยาแอสไพรินต่อการสร้างหลอดน�้าเหลืองใหม่
	 (2) เพื่อหากลไกของยาแอสไพรินท่ีควบคุมการท�างานของเซลล์เยื่อบุหลอดน�้าเหลืองที่มีผลต่อ
กระบวนการของการสร้างหลอดน�้าเหลืองใหม่
	 (3) เพื่อทดสอบฤทธิ์ที่ยังไม่เคยศึกษาของยาแอสไพริน

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการสร้างหลอดน�้าเหลืองใหม่
	 (2) ทราบถึงฤทธิ์ของยาแอสไพรินที่สามารถยับยั้งการสร้างหลอดน�้าเหลืองใหม่	
	 (3) สามารถน�ายาแอสไพรินไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบการศึกษาและรูปแบบการให้ยาในด้านการ
ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งและการกระจายของมะเร็งผ่านทางหลอดน�้าเหลือง
	 (4) สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการค้นพบยาใหม่ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
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remodeling	by	inhibiting	the	NF-κB/VCAM-1	pathway	in	human	lymphatic	endothelial	cells.	 
ตีพิมพ์ในวารสาร	Vascular	Medicine	(Vasc	Med.	2018	Jun;	23(3):	201-211.)	มี	Impact	factor	=	2.393

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อทดสอบผลของยาแอสไพรินต่อการสร้างหลอดน�้าเหลืองใหม่
	 (2) เพื่อหากลไกของยาแอสไพรินท่ีควบคุมการท�างานของเซลล์เยื่อบุหลอดน�้าเหลืองท่ีมีผลต่อ
กระบวนการของการสร้างหลอดน�้าเหลืองใหม่
	 (3) เพื่อทดสอบฤทธิ์ที่ยังไม่เคยศึกษาของยาแอสไพริน

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการสร้างหลอดน�้าเหลืองใหม่
	 (2) ทราบถึงฤทธิ์ของยาแอสไพรินที่สามารถยับยั้งการสร้างหลอดน�้าเหลืองใหม่	
	 (3) สามารถน�ายาแอสไพรินไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบการศึกษาและรูปแบบการให้ยาในด้านการ
ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งและการกระจายของมะเร็งผ่านทางหลอดน�้าเหลือง
	 (4) สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการค้นพบยาใหม่ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
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	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	 ดร.ธนติา	 เลศิพรกลุรตัน์	 ส�านกันวตักรรมการเรยีนรู	้ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	
และผู้ร่วมวิจัย	
	 (1)	Associate	Professor	Dr.	Ravinder	Koul,	Pennsylvania	State	University,	USA
	 (2)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนัตถ์	พูนเดช	ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วจิยัเรือ่ง	Relationship	between	perceptions	of	classroom	climate	and	institutional	goal	structures  
and	 student	 motivation,	 engagement	 and	 intention	 to	 persist	 in	 college	 มี	 Impact	 factor	 
=	1.070	(Quartile	=	2)			

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพือ่พฒันาตวัแบบความความสมัพนัธ์เชงิสาเหตรุะหว่างสภาพแวดล้อมการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน	เป้าหมาย
การเรยีนรูใ้นสถาบนัการศึกษา	 เป้าหมายแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิใ์นการเรยีนรู	้ ความผกูพนัในสถาบนั	 และความตัง้ใจ 
ในการคงอยู่ในสถาบันของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
	 (2) เพื่อศึกษารูปแบบของลักษณะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียน	เป้าหมายการเรียนรูใ้นสถาบัน	
เป้าหมายแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์ความผกูพนัในสถาบนั	ทีส่่งให้ผูเ้รยีนมคีวามต้ังใจในการคงอยูใ่นสถาบนัสงูขึน้

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
 ผูส้อนสามารถน�าผลงานวจิยัไปประยกุต์ใช้เพือ่เพิม่ความผูกพนัในการเรยีน	และการคงอยูใ่นสถาบนัได้โดย
	 (1) จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียน	 ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดของ
ตนเองกับเพื่อน	ทดสอบความเข้าใจของตนเองจากการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน	และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	จะส่งผลดีต่อการคงอยู่ในสถาบันการศึกษา	
	 (2) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในลักษณะที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรอบรู้	 มุ่งพัฒนาตนเองมากกว่า
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและเปรียบเทียบความสามารถกัน	ส่งผลดีต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้	
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ภาพผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Japanese Journal of Infectious Diseases Volume 70, Issue 6, 2017, 
Released: November 22, 2017

 แพทย์หญิงจุฑาธิป	 ลิ้มคุณากูล	 สาขาวิชาอายุรกรรม	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	 ชลประทาน	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และผู้ร่วมวิจัย	 (1)	 นายแพทย์พลากร	 ศรีนิธิวัฒน์	 สาขาวิชาอายุรกรรม	 ศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	 ชลประทาน	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (2)	 นางบุษราภรณ์	 โล่ห์จินดา	 ฝ่าย
การพยาบาล	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	 ชลประทาน	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (3)	 ศาสตราจารย์	
ดร.นายแพทย์กิตติศักดิ์	สวรรยาวิสุทธิ์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วิจัยเรื่อง	Close	monitoring	
of	eGFR	should	be	performed	in	HIV-infected	patients	aged	over	37	years	มี	Impact	factor 
=	1.014

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงในการลดลงของการท�างานไตในผู้ป่วยติดเชื้อ	HIV

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	 ทราบว่าผู้ป่วยติดเชื้อ	 HIV	 หากอายุมากกว่า	 37	 ปี	 ควรตรวจการท�างานของ
ไตทุกราย	 เนื่องจากพบความผิดปกติตั้งแต่อายุไม่มาก	 เพราะการเฝ้าระวังในการให้ยาต้านไวรัสที่มีผลต่อการ
ท�างานของไต
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 นายแพทย์โยธิน	รัตนสกุลชัย	สาขาวิชาอายุรกรรม	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และผู้ร่วมวิจัย	แพทย์หญิงศิริวรรณ	ปาละวิสุทธิ์	สาขาวิชาอายุรกรรม	ศูนย์การ
แพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิจัยเรื่อง	Do	Wristbands	Used	as	an	
Adjunct	to	a	Weight-Loss	Program	Affect	the	Outcomes	in	the	Treatment	of	Obesity	มี	Impact	
factor	=	0.043

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อหาวิธีการช่วยลดน�้าหนักในผู้ป่วยที่มีน�้าหนักเกิน

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	 พบว่าหากใส่	 wristband	 เสริมในการช่วย	 remind	 ผู้ป่วยถึงการลดน�้าหนัก	
อาจช่วยให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นและลดน�้าหนักได้มากขึ้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปฏิภาณ	 อุทยารัตน์	 ภาควิชาฟิสิกส์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ	และผูร่้วมวจิยั	(1)	Dr.	Reinard	Primulando,	Center	of	Theoretical	Physic,	Department 
	of	Physic,	Parahyangan	Catholic	University,	Bandung,	Indonesia.
	 วิจัยเรื่อง	Dark	matter-neutrino	 interaction	 in	 light	of	 collider	 and	neutrino	 telescope	
data	มี	Impact	factor	=	Q1	ตีพิมพ์ในวารสาร	Journal	of	high	energy	physics

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อศึกษาอันตรกิริยาของสสารมืดที่มีต่ออนุภาคนิวตริโน
	 (2) เพื่อระบุพารามิเตอร์สเปซที่ยังเป็นไปได้ส�าหรับอันตรกิริยาดังกล่าว

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 สร้างองค์ความรู้พื้นฐานส�าหรับการต่อยอดงานวิจัยด้านสสารมืด
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 รองศาสตราจารย์	 ดร.อภิญญา	 ชัยวิสุทธางกูร	 ภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	และผู้ร่วมวิจัย
 (1) Professor	Dr.	Challa	V.	Kumar,	Department	of	chemistry,University	of	Connecticut,	USA
	 (2) รองศาสตราจารย์	ดร.สิริธร	สโมสร	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 (3) รองศาสตราจารย์	ดร.ธีรยุทธ	ลิ่วพรเจริญวงศ์	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
	 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มะยโูซ๊ะ	กูโน	ภาควิชาเคมี	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ
	 (5) นางสาวสุดารัตน์	เย็นใจ	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 วิจัยเรื่อง	 Tuning	 the	 chain	 length	 of	 new	 pyrene	 derivatives	 for	 site-selective	 
photocleavage	of	avidin	ตีพิมพ์ในวารสาร	Journal	of	Photochemistry	&	Photobiology,B:Biology	 
มี	Impact	factor	=	Q2

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อพัฒนาโมเลกุลขนาดเล็กในการศึกษาการจัดกับโปรตีน
	 (2) เพื่อศึกษาปฏิกิริยาการตัดของโปรตีน	โดยโมเลกุลสังเคราะห์

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ได้โมเลกุลสังเคราะห์ที่สามารถจับกับโปรตีนที่ต�าแหน่งจ�าเพาะ
	 (2) ทราบกลไกของปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลสังเคราะห์กับโปรตีน
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 นายแพทย์โยธิน	 รัตนสกุลชัย	สาขาวิชาอายุรกรรม	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และผู้ร่วมวิจัย	แพทย์หญิงศิริวรรณ	ปาละวิสุทธิ์	สาขาวิชาอายุรกรรม	ศูนย์การ
แพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิจัยเรื่อง	Do	Wristbands	Used	as	an	
Adjunct	to	a	Weight-Loss	Program	Affect	the	Outcomes	in	the	Treatment	of	Obesity	มี	Impact	
factor	=	0.043

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อหาวิธีการช่วยลดน�้าหนักในผู้ป่วยที่มีน�้าหนักเกิน

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	 พบว่าหากใส่	 wristband	 เสริมในการช่วย	 remind	 ผู้ป่วยถึงการลดน�้าหนัก	
อาจช่วยให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นและลดน�้าหนักได้มากขึ้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปฏิภาณ	 อุทยารัตน์	 ภาควิชาฟิสิกส์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ	และผูร่้วมวจิยั	(1)	Dr.	Reinard	Primulando,	Center	of	Theoretical	Physic,	Department 
	of	Physic,	Parahyangan	Catholic	University,	Bandung,	Indonesia.
	 วิจัยเรื่อง	Dark	matter-neutrino	 interaction	 in	 light	of	 collider	 and	neutrino	 telescope	
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	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 (1) เพื่อศึกษาอันตรกิริยาของสสารมืดที่มีต่ออนุภาคนิวตริโน
	 (2) เพื่อระบุพารามิเตอร์สเปซที่ยังเป็นไปได้ส�าหรับอันตรกิริยาดังกล่าว

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 สร้างองค์ความรู้พื้นฐานส�าหรับการต่อยอดงานวิจัยด้านสสารมืด
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ศุภนันทา	 ร่มประเสริฐ	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วิจัยเรื่อง	การวิเคราะห์การบริโภคชาเขียวหวานกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ	Sweet	Green	Tea	Consumption	 
with	 Health	 Economics	 Matter	 มี	 Impact	 factor	 =	 Best	 Paper	 Award	 8th	 International	 
Conference	 on	 Economics,	 Business	 and	 Social	 Science	 (ICEBSS	 -	 2017),	 15-16	 November,	 
2017,	Langkawi,	Malaysia.

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบด้านสุขภาพในการบริหารจัดการต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	
	 (1) ผลการวิจัยที่ได้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมด้านต้นทุนทางด้าน
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 (2) ผลการวิจัยท่ีได้เป็นแนวทางให้แผนกสุขภาพของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

p035-103_07-8����������������������������NT.indd   102 10/21/2562 BE   4:55 PM

103รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์	 ดร.พงษ์เทพ	 หาญพัฒนากิจ	 คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และผู้ร่วมวิจัย	(1)	Dr.	Tran	Van	Do,	Silviculture	Research	Institute	and	
Vietnamese	Academy	of	Forest	Sciences	(VAFS),	Hanoi,	Vietnam	(2)	Dr.	Jeyanny	Vijayanathan,	
Forest	 Plantation	 Program	 Forest	 Research	 Institute	 Malaysia	 (FRIM),	 Kepong,	 Malaysia	 (3)	
Mr.Mohd	Afzanizam	Muda,	Climate	Change	and	Forestry	Program	Forest	 Research	 Institute	
Malaysia	(FRIM),	Kepong,	Malaysia

	 วิจัยเรื่อง	Improving	Net	Ecosystem	Production	(NEP)	in	Secondary	Dry	Dipterocarp	Forest,	 
Thailand	by	Intergraded	Carbon	Stock	in	Belowground	Biomass	

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(Carbon	Seques-
tration)	 และปริมาณคาร์บอนสะสมในรูปชีวมวลท่ีมีชีวิตทั้งเหนือพื้นดินและใต้พื้นดิน	 ด้วยวิธีการประเมิน
ผลผลิตคาร์บอนสุทธิในระบบนิเวศป่าไม้ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ครอบคลุมประเทศเวียดนาม	
มาเลเซีย	และ	ไทย

	 ประโยชน์ของงานวิจัย	 การประเมินปริมาณเก็บกักคาร์บอนของมวลชีวมวลใต้พ้ืนดินนับว่ามีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มความถูกต้องและแม่นย�าต่อการประเมินศักยภาพการดูดซับคาร์บอนในระบบ
นิเวศป่าไม้ของประเทศไทย	 หากมีการพัฒนาสมการประเมินศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยใช้วิธีศึกษาผลผลิตคาร์บอนสุทธิในระบบนิเวศของป่าเต็งรัง	 (NEP)	 ที่ใช้ค�านวณปริมาณคาร์บอนที่เก็บ
กักไว้ในรูปของชีวมวลที่มีชีวิตทั้งบนดินและใต้ดิน	ให้มีความเหมาะสมกับสภาพป่าไม้ที่เป็นจริงในปัจจุบัน	ใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการประเมินการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าเต็งรังของประเทศไทย	 และสามารถน�า
วิธีศึกษาผลผลิตคาร์บอนสุทธิในระบบนิเวศของป่าเต็งรัง	 (NEP)	 มาประยุกต์ใช้ส�าหรับการประเมินคาร์บอน
ของป่าเขตเส้นศูนย์สูตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในอนาคต
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