
 การวจัิย

	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 สถาบันยุทธศาสตร ์

ทางปัญญาและวิจัยได ้ด�าเนินการเพื่อตอบสนอง 

ยทุธศาสตร์ด้านการวจิยัของมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ 

โดยการวางแผนการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผน 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	 การจัดกิจกรรมและ 

โครงการที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็น 

มหาวิทยาลัยชั้นน�าด ้านการวิจัย	 การสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับสากล	 พร้อมน�า 

ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และการรับใช้สังคม 

เพื่อน�าไปสู่สังคมแห่งปัญญาอย่างยั่งยืน

	 	 จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย 

เมื่อจ�าแนกตามแหล่งทุนและประเภทการวิจัยพบว่า 

จากโครงการทัง้หมด	 717	 โครงการ	 ทีไ่ด้รบัจดัสรรทนุ 

สนับสนุนในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 เป็นประเภท 

โครงการวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรู้	จ�านวน	339	โครงการ 

หรือคิดเป็นร้อยละ	 47.28	 และเป็นโครงการวิจัยเพื่อ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	จ�านวน	378	โครงการ	หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	52.72	ดังตารางที่	2

แหล่งเงินทุนวจัิย
กลุ่มสาขาการวจัิย

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

หน่วย
(โครงการ/บาท)

1.	 งบประมาณแผ่นดิน 9 17 6 32	โครงการ

17,839,100 6,665,000 6,065,600 30,569,700	บาท

2.	 งบประมาณเงินรายได้ 23 56 61 140	โครงการ

	 ของมหาวิทยาลัย 2,995,000 8,290,000 6,276,000 17,561,000	บาท

3.	 งบประมาณเงินรายได้ 129 70 232 431	โครงการ

	 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 15,039,950 6,947,050 24,454,174 46,441,174	บาท

4.	 แหล่งอื่นๆ 4 56 54 114	โครงการ

	 (องค์กรภายนอก) 10,356,410 81,183,970 148,363,160 239,903,540	บาท

รวมท้ัง 4 แหล่ง
165 199 353 717 โครงการ

46,230,460 103,086,020 185,158,934 334,475,414 บาท

  งบประมาณสนับสนุนด้านการวจัิย

 	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 จ�านวนโครงการ 

วิจัยและงบประมาณการวิจัย	 จ�าแนกตามแหล่งทุน 

และกลุม่สาขาการวจิยัของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เมื่อรวมงบประมาณจากแหล่งทุนทุกประเภทพบว่า 

มโีครงการทีไ่ด้รบัการจัดสรรทนุวจัิย	จ�านวน	717	โครงการ 

คิดเป ็นงบประมาณทั้ งสิ้น	 334,475,414	 บาท 

(สามร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร ้อย 

สิบสี่บาทถ้วน)	ดังตารางที่	1

ตารางท่ี 1  จ�านวนโครงการวจัิยและงบประมาณการวจัิย จ�าแนกตามแหล่งทุนและกลุ่มสาขาการวจัิย

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

65ANNUAL REPORT
2019



วนัเดือนปีท่ีจัด โครงการ/กิจกรรม

วันที่	18	ตุลาคม	2561	และ
วันที่	26–28	พฤศจิกายน	2561

โครงการพฒันาศกัยภาพการวจิยั	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	รุน่	1
หวัข้อ	“การเขยีนบทความวจิยัระดบันานาชาติ”

วันที่	31	ตุลาคม	2561 โครงการศูนย์บริการและให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย:
คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัย

วันที่	14	พฤศจิกายน	2561 โครงการศูนย์บริการและให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย:
คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เรื่องก้าวแรกกับการท�าวิจัย
(FIRST	STEP	WITH	RESEARCH)

วันที่	12–14	ธันวาคม	2561 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย:	แนวทางการบริหารจัดการด้านงานวิจัย
ส�าหรับผู้ประสานงานวิจัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่	21	มกราคม	2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย	ประจ�าปี	2562	รุ่นที่	2	หัวข้อ	Research	Forum:
เปิดมุมมองใหม่	งานวิจัยและนวัตกรรม	(Outside	-	In	Research	Trend)

ตารางท่ี 2 จ�านวนโครงการวจัิยและงบประมาณการวจัิยจ�าแนกตามแหล่งทุนและประเภทการวจัิย

  โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวจัิยของมหาวทิยาลัย

	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	สถาบันยุทธศาสตร ์

ทางปัญญาและวิจัยได้ก�าหนดนโยบายและตัวชี้วัด 

ผลการด�าเนินงานที่ชัดเจน	สนับสนุนกระตุ้นให้อาจารย ์

และนกัวจัิยสร้างสรรค์งานวจิยัโดยการบรูณาการศาสตร์ 

ต่างๆ	 และสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย	 และ 

จดัโครงการ/กจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	อบรมการท�าวจิยั 

จัดประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย	 จัดเวที 

ให้ผู้วิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัยพบกัน	 กิจกรรมหาทุนเพื่อ 

สร้างนักวิจัยมือใหม่	 เป็นต้น	 เพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพ 

ของอาจารย์และนักวจิยัของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ให ้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได ้มากย่ิงขึ้น 

ดังตารางที่	3

ตารางท่ี 3 โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนด้านการวจัิย

แหล่งเงินทุนวจัิย
ประเภทการวจัิย

วจัิยเพ่ือสรา้ง
องค์ความรู้

วจัิยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี

รวม
2 ประเภท

หน่วย
(โครงการ/บาท)

1.	 งบประมาณแผ่นดิน 25 7 32 32	โครงการ

24,384,400 6,185,300 30,569,700 30,569,700	บาท

2.	 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 76 64 140 140	โครงการ

	 ของมหาวิทยาลัย 8,266,000 9,295,000 17,561,000 17,561,000	บาท

3.	 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
	 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

238 193 431 431	โครงการ

	 (คณะ	สถาบนั	ส�านกั	ศนูย์	วิทยาลยั) 26,465,661 19,975,513 46,441,174 46,441,174	บาท

4.	 แหล่งอื่นๆ 114 114 114	โครงการ

	 (องค์กรภายนอก) 239,903,540 239,903,540 239,903,540	บาท

รวมท้ัง 4 แหล่ง
339 378 717 717 โครงการ

59,116,061 275,359,353 334,475,414 334,475,414 บาท
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โครงการประชุมวชิาการระดับชาติ “มศว วจัิย” ครัง้ท่ี 12 โครงการพัฒนาศักยภาพการวจัิย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุน่ 4

วนัเดือนปีท่ีจัด โครงการ/กิจกรรม

วันที่	6	กุมภาพันธ์	2562	และ
วันที่	24–26	กุมภาพันธ์	2562

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย	ประจ�าปี	2562	รุ่นที่	3	เรื่อง	Research	Forum:
เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

วันที่	20–21	มีนาคม	2562 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	“มศว	วิจัย”	ครั้งที่	12

วันที่	24–26	เมษายน	2562 โครงการแนวทางการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัย
หัวข้อ	“ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

วันที่	29–31	พฤษภาคม	2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	รุ่น	4
เรื่อง	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	R2R	Forum:	พัฒนางานประจ�าด้วยงานวิจัย

วันที่	4	มิถุนายน	2562 โครงการศูนย์บริการและให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย:
คลนิกิวจัิยมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ	เร่ืองระเบยีบวธิวีจัิย	(Research	Methodology)

วันที่	26–28	มิถุนายน	2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	รุ่น	5
เรื่อง	การอบรมเชิงปฏิบัติการ:	การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

วันที่	5	สิงหาคม	2562 โครงการศูนย์บริการและให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย:
คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เรื่อง	แนวทางการขอรับทุนการวิจัย
และนวัตกรรมในประเด็นส�าคัญของประเทศ

วันที่	22	สิงหาคม	2562 โครงการศูนย์บริการและให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย:
คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เรื่อง	หารือแนวทางการขอรับทุนการวิจัย
และนวัตกรรมในประเด็นส�าคัญของประเทศ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

ภาพโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวจัิยของมหาวทิยาลัย
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  ผลงานวจัิยท่ีได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่
   จ�านวนผลงานวจัิยท่ีตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาติ
	 	 มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒมผีลงานวจัิยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	 ประเภทบทความวจัิย	 (Article) 

ปี	พ.ศ.	2557–2562	จากฐานข้อมูล	ISI	และ	SCOPUS	(ข้อมูล	ณ	วันที่	24	ตุลาคม	2562)	ดังตารางที่	4

ตารางท่ี 4 จ�านวนผลงานวจัิยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

   จ�านวนผลงานวจัิยท่ีถูกน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการ
	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีผลงานวิจัยประเภทบทความวิจัย	 (Article)	 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

ระดับนานาชาติ	 จากฐานข้อมูล	 ISI	 และ	 SCOPUS	 ที่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ 

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557–2562	(ข้อมูล	ณ	วันที่	24	ตุลาคม	2562)	ดังตารางที่	5

ตารางท่ี 5 จ�านวนผลงานวจัิยท่ีถูกน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการ

ปี
จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล

ISI SCOPUS

2557 164 191

2558 178 198

2559 228 185

2560 230 198

2561 260 253

2562 206 241

ปี
จ�านวนผลงานวจัิยท่ีถูกน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการ

ISI SCOPUS

2557 129 147

2558 127 144

2559 142 141

2560 142 142

2561 106 130

2562 33 46
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   จ�านวนผลงานวจัิยท่ีถูกน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการ
	 	 ปี	2562	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมีผลงานวจัิยทีตี่พิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล	Scopus 

แยกรายคณะ	ประเภท	Article	&	Review	(ข้อมูล	ณ	วันที่	24	ตุลาคม	2562)	ดังตารางที่	6

ตารางท่ี 6 จ�านวนผลงานวจัิยท่ีถูกน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการ

ล�าดับ คณะ/หน่วยงาน จ�านวน

1 คณะแพทยศาสตร์ 88

2 คณะวิทยาศาสตร์ 74

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38

4 คณะเภสัชศาสตร์ 15

5 คณะกายภาพบ�าบัด 14

6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 9

7 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 8

8 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 7

9 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน 7

10 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5

11 ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 4

12 คณะพยาบาลศาสตร์ 3

13 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 1

14 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 1

15 คณะศึกษาศาสตร์ 1

16 คณะพลศึกษา 1

17 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 1

18 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 1

   จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จากฐานขอ้มูล ISI ตามสาขาวชิาหลัก
   (Competency Area)
	 	 	 ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

จากฐานข้อมูล	 ISI	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2557–2562	 (ข้อมูล	 ณ	 วันที่	 24	 ตุลาคม	 2562)	 จ�าแนกตามสาขาวิชาหลัก 

(Competency	Area)	ดังตารางที่	7

ตารางท่ี 7 จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สาขาวชิาหลัก (Competency Area) จากฐานขอ้มูล ISI

สาขาวชิาหลัก (Competency Area) จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 ENGINEERING	ELECTRICAL	ELECTRONIC 82

 CHEMISTRY	ANALYTICAL 69

 FOOD	SCIENCE	TECHNOLOGY 58

 CHEMISTRY	MEDICINAL 51
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สาขาวชิาหลัก (Competency Area) จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 BIOCHEMISTRY	MOLECULAR	BIOLOGY 50

 PHARMACOLOGY	PHARMACY 46

 MATERIALS	SCIENCE	MULTIDISCIPLINARY 43

 THERMODYNAMICS 42

 EDUCATION	EDUCATIONAL	RESEARCH 41

 ENERGY	FUELS 40

 MULTIDISCIPLINARY	SCIENCES 39

 PHYSICS	APPLIED 39

 BIOTECHNOLOGY	APPLIED	MICROBIOLOGY 38

 SOCIAL	SCIENCES	INTERDISCIPLINARY 38

 MECHANICS 31

 MEDICINE	RESEARCH	EXPERIMENTAL 29

 COMPUTER	SCIENCE	THEORY	METHODS 28

 PUBLIC	ENVIRONMENTAL	OCCUPATIONAL	HEALTH 28

 ONCOLOGY 26

 FISHERIES 25

 OBSTETRICS	GYNECOLOGY 25

 CHEMISTRY	PHYSICAL 24

 ENGINEERING	BIOMEDICAL 24

 PEDIATRICS 23

 CHEMISTRY	MULTIDISCIPLINARY 22

 COMPUTER	SCIENCE	INFORMATION	SYSTEMS 22

 ELECTROCHEMISTRY 22

 COMPUTER	SCIENCE	INTERDISCIPLINARY
APPLICATIONS

21

 HEMATOLOGY 21

 PHYSICS	CONDENSED	MATTER 21

 POLYMER	SCIENCE 21

 SURGERY 21

 COMPUTER	SCIENCE	ARTIFICIAL	INTELLIGENCE 20

 ENGINEERING	CHEMICAL 20

 PLANT	SCIENCES 20

 TELECOMMUNICATIONS 20
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สาขาวชิาหลัก (Competency Area) จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 ENGINEERING	MECHANICAL 18

 ENVIRONMENTAL	SCIENCES 18

 IMMUNOLOGY 18

 INSTRUMENTS	INSTRUMENTATION 18

 NEUROSCIENCES 18

 PSYCHOLOGY	MULTIDISCIPLINARY 18

 TROPICAL	MEDICINE 18

 UROLOGY	NEPHROLOGY 18

 CHEMISTRY	APPLIED 17

 GREEN	SUSTAINABLE	SCIENCE	TECHNOLOGY 17

 MICROBIOLOGY 17

 DENTISTRY	ORAL	SURGERY	MEDICINE 16

 ENGINEERING	ENVIRONMENTAL 16

 MARINE	FRESHWATER	BIOLOGY 16

 ENGINEERING	MULTIDISCIPLINARY 15

 ORTHOPEDICS 15

 INFECTIOUS	DISEASES 14

 MEDICINE	GENERAL	INTERNAL 14

 BIOPHYSICS 13

 CELL	BIOLOGY 13

 EDUCATION	SCIENTIFIC	DISCIPLINES 13

 NANOSCIENCE	NANOTECHNOLOGY 13

 OPTICS 13

 PERIPHERAL	VASCULAR	DISEASE 13

 VETERINARY	SCIENCES 13

 BIOLOGY 12

 ENDOCRINOLOGY	METABOLISM 12

 HEALTH	CARE	SCIENCES	SERVICES 12

 PARASITOLOGY 12

 SPORT	SCIENCES 11

 CHEMISTRY	ORGANIC 10

 ECONOMICS 10
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สาขาวชิาหลัก (Competency Area) จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 INTEGRATIVE	COMPLEMENTARY	MEDICINE 10

 PHYSICS	PARTICLES	FIELDS 10

 PHYSIOLOGY 10

 REHABILITATION 10

 CARDIAC	CARDIOVASCULAR	SYSTEMS 8

 DERMATOLOGY 8

 MATERIALS	SCIENCE	COATINGS	FILMS 8

 MEDICAL	INFORMATICS 8

 REPRODUCTIVE	BIOLOGY 8

 ROBOTICS 8

 CLINICAL	NEUROLOGY 7

 ENGINEERING	CIVIL 7

 PHYSICS	ATOMIC	MOLECULAR	CHEMICAL 7

 SPECTROSCOPY 6

 BUSINESS 6

 MATERIALS	SCIENCE	COMPOSITES 6

 NUTRITION	DIETETICS 6

 PSYCHIATRY 6

 REMOTE	SENSING 6

 ENGINEERING	INDUSTRIAL 5

 MANAGEMENT 5

 MATHEMATICS	APPLIED 5

 MYCOLOGY 5

 NUCLEAR	SCIENCE	TECHNOLOGY 5

 PSYCHOLOGY	EDUCATIONAL 5

 STATISTICS	PROBABILITY 5

 ZOOLOGY 5

 AGRICULTURE	MULTIDISCIPLINARY 4

 ASTRONOMY	ASTROPHYSICS 4

 COMPUTER	SCIENCE	SOFTWARE	ENGINEERING 4

 ECOLOGY 4

 ENGINEERING	MANUFACTURING 4
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   จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล SCOPUS ตามสาขาวิชาหลัก 
(Competency Area)
	 	 	 ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

จากฐานข้อมูล	SCOPUS	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557–2562	(ข้อมูล	ณ	วันที่	24	ตุลาคม	2562)	จ�าแนกตามสาขาวิชาหลัก 

(Competency	Area)	ดังตารางที่	8

ตารางท่ี 8 จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในสาขาวชิาหลัก (Competency Area) จากฐานข้อมูล 
SCOPUS

สาขาวชิาหลัก (Competency Area) จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล
SCOPUS (ผลงาน)

 Medicine 395
 Biochemistry,	Genetics	and	Molecular	Biology 208
 Agricultural	and	Biological	Sciences 170
 Chemistry 162
 Engineering 157
 Physics	and	Astronomy 141
 Chemical	Engineering 105
 Pharmacology,	Toxicology	and	Pharmaceutics 94
 Materials	Science 87
 Mathematics 81
 Environmental	Science 80
 Social	Sciences 70
 Immunology	and	Microbiology 63
 Multidisciplinary 45
 Energy 43
 Economics,	Econometrics	and	Finance 34
 Computer	Science 33
 Business,	Management	and	Accounting 32
 Arts	and	Humanities 28
 Nursing 22
 Health	Professions 17
 Dentistry 15
 Earth	and	Planetary	Sciences 15
 Psychology 15
 Neuroscience 12	
 Veterinary 8
 Decision	Sciences 7
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   สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์ประเภทบทความวจัิย (Article) มากท่ีสุด 20 อนัดับแรก ปี พ.ศ. 2562 
จากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS
	 	 	 ปี	 พ.ศ.	 2562	 สาขาที่มีผลงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประเภท 

บทความวิจยั	 (Article)	 มากทีส่ดุ	 20	 อนัดับแรก	 จากฐานข้อมลู	 ISI	 และ	 SCOPUS	 (ข้อมลู	ณ	 วนัที	่ 24	 ตลุาคม	 2562) 

ดังตารางที่	9	และ	10	ตามล�าดับ

ตารางท่ี 9 สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์ผลงานวจัิย 20 อนัดับแรก จากฐานข้อมูล ISI

ตารางท่ี 10 สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์ผลงานวจัิย 20 อนัดับแรก จากฐานข้อมูล SCOPUS

จากฐานข้อมูล ISI ปี พ.ศ. 2562
สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์มากท่ีสุด 20 อนัดับแรก

ล�าดับ ล�าดับ

1 CHEMISTRY	ANALYTICAL	(13) 2 FOOD	SCIENCE	TECHNOLOGY	(10)

3 THERMODYNAMICS	(10) 4 MULTIDISCIPLINARY	SCIENCES	(9)

5 SURGERY	(7) 6 DENTISTRY	ORAL	SURGERY	MEDICINE	(6)

7 ELECTROCHEMISTRY	(6) 8 BIOCHEMISTRY	MOLECULAR	BIOLOGY	(5)

9 PHYSICS	APPLIED	(5) 10 POLYMER	SCIENCE	(5)

11 CHEMISTRY	MEDICINAL	(4) 12 ENERGY	FUELS	(4)

13 ENGINEERING	ENVIRONMENTAL	(4) 14 MECHANICS	(4)

15 NANOSCIENCE	NANOTECHNOLOGY	(4) 16 OBSTETRICS	GYNECOLOGY	(4)

17 PEDIATRICS	(4) 18 REHABILITATION	(4)

19 SPORT	SCIENCES	(4) 20 BIOPHYSICS	(3)

จากฐานข้อมูล SCOPUS ปี พ.ศ. 2562
สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์มากท่ีสุด 20 อนัดับแรก

ล�าดับ ล�าดับ

1 Medicine	(88) 2 Engineering	(36)

3 Agricultural	and	Biological	Sciences	(30) 4 Biochemistry,	Genetics	and	Molecular	Biology	(29)

5 Chemistry	(29) 6 Chemical	Engineering	(27)

7 Physics	and	Astronomy	(25) 8 Environmental	Science	(16)

9 Materials	Science	(13) 10 Energy	(12)

11 Immunology	and	Microbiology	(11) 12 Multidisciplinary	(10)

13 Computer	Science	(9) 14 Pharmacology,	Toxicology	and	Pharmaceutics	(9)

15 Social	Sciences	(8) 16 Business,	Management	and	Accounting	(7)

17 Mathematics	(7) 18 Decision	Sciences	(6)

19 Dentistry	(6) 20 Health	Professions	(5)
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  การคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา
    การยื่นจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา
	 	 	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

ได้ด�าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามขั้นตอนต่างๆ	แล้ว	ดังตารางที่	11

ตารางท่ี 11 การยื่นจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา

    การน�าทรพัย์สินทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์
	 	 	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

ได้ด�าเนินการอนุญาตให้น�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว	ดังตารางที่	12

ประเภท
ทรพัย์สิน

ทางปัญญา

จ�านวนเรือ่งท่ีอยู่ระหวา่งด�าเนินการตามขั้นตอน

แจ้
งค
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สิทธิบัตร 10 10 1 3 1
อนุสิทธิบัตร 17 17 3 15 10 3
ลิขสิทธิ์ 1 1 1

รวม 28 28 4 18 10 5

ตารางท่ี 12 การน�าทรพัย์สินทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์

ประเภททรพัย์สินทางปัญญา ชือ่เรือ่ง/รายละเอยีดการใชสิ้ทธิ์

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแ์ล้ว
อนุสิทธบิัตร จ�านวน 2 เรือ่ง

1. ชือ่เรือ่ง “แท่งยาถมด�าปราศจากตะก่ัว”
 รายละเอยีดการใชสิ้ทธิ์
 ผู้ประดิษฐ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ขจีพร	วงศ์ปรีดี
 สังกัด วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 เลขท่ีค�าขอ อนุสิทธิบัตรค�าขอเลขที่	1101001747
 ผูไ้ด้รบัอนุญาต บริษัท	สยาม	วอเตอร์	เฟลม	จ�ากัด
 ค่าตอบแทน ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี	เป็นเงิน	300,000	บาท
	 	 เมื่อมีการขายหรือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
	 	 ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์	ร้อยละ	10	ของรายได้สุทธิ

2. ชือ่เรือ่ง “การผลิตชุดตรวจไวรสัในกุ้งแบบแถบสี”
 รายละเอยีดการใชสิ้ทธิ์
 ผู้ประดิษฐ ์ ศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	สิทธิกรกุล
 สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
 เลขท่ีค�าขอ อนุสิทธิบัตรค�าขอเลขที่	1503000372
 ผูไ้ด้รบัอนุญาต บริษัท	แปซิฟิค	ไบโอเทค	จ�ากัด
 ค่าตอบแทน 10	บาท	ต่อ	การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	1	ชุด
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ประเภททรพัย์สินทางปัญญา ชือ่เรือ่ง/รายละเอยีดการใชสิ้ทธิ์

ความลับทางการค้า จ�านวน 1 เรือ่ง
ชือ่เรือ่ง “หมากฝรัง่เลิกบุหรี”่
รายละเอยีดการใชสิ้ทธิ์
ผู้สรา้งสรรค์ รองศาสตราจารย์	ดร.ยงยุทธ	ตัณฑุลเวสส	(เสียชีวิตแล้ว)
	 	 สิทธิ์ตกเป็นของทายาท	นายนันทวัฒน์	ตัณฑุลเวสส
ตามหนังสือรบัรอง  ทะเบียนข้อมูลเลขที่	อก.3190	และ	อก.3191
ผูไ้ด้รบัอนุญาต บริษัท	มิลลิเมด	จ�ากัด
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์	ร้อยละ	8	ของรายได้
	 	 ของผลิตภัณฑ์ที่ขายหรือจ�าหน่าย

อยู่ระหวา่งการเจรจา จ�านวน 1 เรือ่ง
อนุสิทธบิัตร ชือ่เรือ่ง “การทดสอบและประเมินประสิทธภิาพชุดตรวจคัดกรองดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอรแ์บบสีเพ่ือการตรวจโรคอลัไซเมอร”์
รายละเอยีดการใชสิ้ทธิ์
ผู้ประดิษฐ ์ รองศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย	แก้วพินิจ
สังกัด ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้
ค�าขอ  อนุสิทธิบัตรเลขที่	1903001740-1903001741
ผู้เจรจา  บริษัท	ที.แมน	ฟาร์มา	จ�ากัด

  การด�าเนินงานด้านจรยิธรรมและมาตรฐานการวจัิย
    ด้านจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์
	 	 	 สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยส่งเสริมและสนบัสนนุการด�าเนนิงานมาตรฐานจริยธรรมการวจิยั 
ในมนษุย์	โดยท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลและสนบัสนนุให้เกดิโครงการวจัิยทีม่คีณุภาพในการปกป้อง	คุม้ครองสทิธิ	์สวสัดภิาพ 
ความปลอดภยั	และความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูเ้ข้าร่วมการวจัิยหรืออาสาสมคัร	ได้ผลงานวจัิยท่ีเชือ่ถือได้และเกดิประโยชน์ 
ต่อสังคม	 ให้มีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากล	 ตลอดจนกฎหมาย	 ข้อบังคับและข้อก�าหนด	 ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์	และมาตรฐานระดบัชาตแิละนานาชาติ	ด�าเนนิการพิจารณาผ่านคณะกรรมการจริยธรรมส�าหรับพิจารณา 
โครงการวิจัยที่ท�าในมนุษย์	เพื่อตรวจประเมินและให้การรับรองโครงการวิจัยที่ท�าในมนุษย์
	 	 	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2559-2562	 การด�าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมส�าหรับพิจารณาโครงการวิจัย 
ที่ท�าในมนุษย์ได้ด�าเนินการทบทวนพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและออกใบรับรอง	 (Certificate)	 รวมทั้งสิ้น 
1,491	โครงการ

   โครงการวจัิย Expedited   รวม  โครงการวจัิย Full board   โครงการวจัิย Exemptionหน่วย
(โครงการ)
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ผลการด�าเนินงานการประเมินและรับรอง ประจ�าปี 2559-2562
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	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 สถาบันฯ	 ได้ด�าเนินการจัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 การฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการต่างๆ	ดังตารางที่	12

ตารางท่ี 12 โครงการ/กิจกรรมด้านจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์

ล�าดับ ชือ่หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย วนั / เดือน / ปี

1 โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	หลักจริยธรรม
พื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์

บุคลากร	นักวิจัย	คณาจารย์
คณะกรรมการฯ	คณะกรรมการ
สมทบ	และที่ปรึกษาอิสระ

วนัที	่30-31	มกราคม	2562

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ
“The	Middleton	Foundation	for	Ethical
Studies	Global	Fellowship”	รุ่นที่	6
(ภายนอก)

เลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ

วันที่	22	เมษายน	ถึง
วันที่	23	สิงหาคม	2562

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	“Human
Subject	Protection	Course	&	GCP”
(ภายนอก)

คณะกรรมการจริยธรรมฯ วนัที	่29-30	เมษายน	2562

4 โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	หลักสูตร
แนวทางการด�าเนินการวิจัยทางคลินิกที่ดี
(Basic	Good	Clinical	Practice	(GCP)
Training	Course)

บุคลากร	นักวิจัย	คณาจารย์
คณะกรรมการฯ	คณะกรรมการ
สมทบ	และที่ปรึกษาอิสระ

วันที่	30-31	พฤษภาคม
2562

  ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณการด�าเนินการต่อสัตวเ์พ่ืองานทางวทิยาศาสตร ์(สัตวท์ดลอง)

  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยได้ด�าเนินการเพ่ือก�ากับและส่งเสริมการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์	 ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 2558	 ผ่านคณะกรรมการก�ากับดูแล 

การด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 และคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 	 ทั้งนี้	 สถาบันฯ	 ได้จัดท�าโครงการฝึกอบรม	 เรื่อง	 “เรื่องน่ารู ้ส�าหรับหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการก�ากบัดแูลการด�าเนนิการต่อสตัว์เพ่ืองานทางวทิยาศาสตร์ของสถานท่ีด�าเนนิการ	(คกส.)	และบคุลากร 

ที่เกี่ยวข้อง”	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2562	เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

	 	 ขณะนี้สถาบันฯ	โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่าง 

การด�าเนนิการร่างคูมื่อวธิดี�าเนินการมาตรฐานการด�าเนนิการต่อสตัว์เพ่ืองานทางวทิยาศาสตร์	 Standard	Operating 

Procedures:	SOPs	และด�าเนนิการทบทวนพจิารณาโครงการทีข่อใช้สตัว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์	และออกใบรบัรอง 

(Certificate)	จ�านวน	8	โครงการ
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  ด้านมาตรฐานวารสารวชิาการ
	 	 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยด�าเนินการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์	 บุคลากร 

นิสิตบัณฑิตศึกษา	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม 

และประเทศชาติ	 และปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของวารสารวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งระดับชาต ิ

และนานาชาติ	 โดยมีวารสารท่ีก�ากับดูแล	 2	 วารสาร	 คือ	 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา	 (สาขา 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	 และวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

โดยก�าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่	ปีละ	2	ฉบับ	ต่อ	1	สาขา	(ฉบับที่	1	มกราคม-มิถุนายน	และฉบับที่	2	กรกฎาคม- 

ธันวาคม)	ก�ากับดูแลโดยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ

	 	 ปัจจุบันวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	 และวารสาร 

ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา	 (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ 

ศูนย์ดชันกีารอ้างองิวารสารไทย	(Thai	-	Journal	Citation	Index:	TCI	Centre)	จดัอยูใ่นกลุม่	1	และอยูใ่นฐานข้อมูล 

TCI	จนถึง	31	ธันวาคม	2562	ประกาศ	ณ	วันที่	15	กันยายน	พ.ศ.	2559	โดยให้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน 

เพื่อจัดกลุ่มวารสาร	รอบที่	4	ประมาณเดือนสิงหาคม	2562	ต่อไป

  กิจกรรมการน�าผลงานวจัิย องค์ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ การเสรมิสรา้งแนวคิดอยา่งผู้ประกอบการ 
เครอืข่ายวจัิยเครอืข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
    กิจกรรม Young SWU Innovation
	 	 	 	 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยจัดเวทีเพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้น�าเสนอผลงานวิจัย 

(Pitching)	 และรับฟังความคิดเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิภาคธุรกิจและนักลงทุนเพื่อการต่อยอดและเพิ่มโอกาส 

ในการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2561	และวันที่	18	ธันวาคม	2561

	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อผลงาน	 ได้แก่	 นายกิตตินันท์	 พิทยปรีชากุล 

Chif	Product	Officer,	Dreamaker	Crowdfunding	Co.,	Ltd.	นายทศพร	มีบุศย์	Chief	Operating	Officer, 

SriTrang	Logistic	Co.	Ltd.	(Thailand)	นายพทัธกานต์	ชนะกุล	กรรมการสภาอุตสาหกรรม	นายอภรัิกษ์	เลศิอภริกัษ์ 

President/VP/GM	Assistant	(Procurement	Coordinator),	Petch	Thai	Chemical	Co.,	LTD.

ครัง้ท่ี วนัท่ี จ�านวนผลงาน
สาขาท่ีเข้ารว่ม จ�านวนผู้เข้ารว่ม

วทิย์ฯ สังคมฯ อาจารย์ นิสิต

1 20	พฤศจิกายน	2561 15 7 8 15 88

2 18	ธันวาคม	2561 21 17 4 10 113
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    โครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)
	 	 	 	 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง 

(Innovative	Startup)	ซึง่สนบัสนนุโดยส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต	ิ(NIA)	กระทรวงวทิยาศาตร์และเทคโนโลยี	และ 

ธนาคารออมสิน	 เพื่อด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการท�างานของ	 Startup	 สามารถ 

น�าไปปรับใช้กับผลงานวิจัย	นวัตกรรมที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจต่อไป

	 	 	 	 จัดกิจกรรม	Inspiration	and	Bootcamp	เมื่อวันที่	16,	17,	23,	24	กุมภาพันธ์	2562	เพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้กับนิสิตที่ต้องการเข้าร่วมน�าเสนอไอเดีย	 (Pitching)	 ในงาน	 Startup	 Thailand	 League	 2019 

มีนิสิตให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	200	คน	ซึ่งกิจกรรมหลักๆ	คือ

	 	 	 	 กจิกรรมสร้างแรงบนัดาลใจในการเป็น	startup	จาก	App/Website	WONGNAI	นายนทวงศ์	มฤคพทิกัษ์ 

(Head	of	People)	และนางสาวพิชญา	ภาพฤตธนานนท์	(Marketing	Director)

	 	 	 	 กิจกรรม	Innovation	Co-Creation	เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	โดยนายธีรศักดิ์	วงศ์ปิยะ	Managing 

Director	&	Innovation	Coach,	Bold	Group	(Thailand)	Co.,Ltd.	ผู้เชีย่วชาญด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ

    โครงการ GSB Innovation Club

	 	 	 สถาบันยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยัหารอื 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับธนาคารออมสิน 

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและ 

พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกิจเริม่ต้น	(Startup) 

และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับธนาคารออมสิน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่ 

แห่งการเรียนรู้	 การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 แลกเปล่ียน 

ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายธุรกิจ	 เพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน	 และสามารถน�าแนวคิด 

จากผลงานการประกวดไปประยกุต์ใช้ต่อไปได้จริง	 และ 

เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสในการก่อต้ัง	 Smart	 Startup 

Company	ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย

	 	 	 โดยมีแผนการด�าเนินกิจกรรม	Innovation 

Club	พืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรูแ้ละสร้างสรรค์นวตักรรม	Smart 

Start	 Idea	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 

และ	Smart	Startup	Company	เพือ่เปิดโอกาสให้นสิิต 

ได้ก่อตั้ง	Smart	Startup	Company	ตั้งแต่ขณะศึกษา 

อยู่ในระดับมหาวิทยาลัย	 (ศิษย์เก่าจบแล้วไม่เกิน	 5	 ป ี

และนิสิตปัจจุบัน)

Innovation Club
b y  G S B  S t a r t  u p

1

พ้ืนท่ีแห่งการเรยีนรู้
สรา้งสรรค์นวัตกรรม
Start up ธุรกิจ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
สรา้งเครอืข่ายธุรกิจ

2

Smart Start Idea
b y  G S B  S t a r t  u p

ประกวด Idea ทุกเดือน
ส่งคลิปวีดิโอ 3 นาที
รางวัลระดับมหาวิทยาลัย
20,000 บาท
รางวัลระดับประเทศ
110,000 บาท

3

Smart Start up Company
b y  G S B  S t a r t  u p

สรา้งผู้ประกอบการรายใหม่
ต้นแบบให้ Start up รุน่ใหม่
บ่มเพาะธุรกิจ
ในรัว้มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการตัวจรงิ
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    การจัดต้ังศูนย์นวตักรรมสรา้งสรรค์ (UCCN Hubs) เครอืข่ายวจัิยอุดมศึกษา
	 	 	 ตามบนัทกึข้อตกลงโครงการศนูย์กลางนวตักรรมด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์	ภายใต้โครงการ	Innovation	Hubs 

เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย	 4.0	 ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)	 เพื่อสนับสนุน 

การสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมจากงานวิจัย

	 	 	 กิจกรรมหลัก	 ได้แก่	 การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนา	 Premium	OTOP,	 High	 Value	 Service 

และ	Start	ups	จ�านวน	16	โครงการ	การจัดตั้ง	 Innovation	Hubs	การจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative	Economy)	11	ครั้ง
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    กิจกรรม Workshop: Startup 101
	 	 	 สอนการเริม่ต้นธรุกิจ	หวัข้อ	(1)	การตลาด	&	การสร้างแบรนด์	(Marketing	&	Branding)	(2)	องค์ความรูธ้รุกจิ	& 

การจัดการ	 (Business	&	Management)	 (3)	 การบัญชี	&	การเงิน	 (Accounting	&	Finance)	 วันที่	 8-9,	 15-16 

มิถุนายน	2562	อาคารนวัตกรรม	ศ.ดร.สาโรช	บัวศรี	วิทยากร	คือ	นายพงศธร	ธนบดีภัทร	นางสาวปาลิดา	อธิศพงศ ์

และนายศาสตรา	รัตตโนภาส

    กิจกรรม Workshop: ถอดรหัสนวตักรรม (Innovation Hack)
	 	 	 วันที่	12-14	ธันวาคม	2561	ณ	โรงแรมชาโต	เดอ	เขาใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา

	 	 	 วิทยากร	นายธีรศักดิ์	วงศ์ปิยะ	และทีมงาน	Bold	Group

    กิจกรรม Workshop: Microsoft Office 3in1
	 	 	 สอนเทคนิคการใช้งาน	Microsoft	 Power	 Point,	 Microsoft	 Word,	 Microsoft	 Excel	 วิทยากร 

อาจารย์ทวีลาภ	สุวัฒนพันธุ์กุลา
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศรตุ อ�ามาตย์โยธนิ
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

 ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล
	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอยีด

	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

ประโยชน์ของงานวจัิย

		ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเครื่องส�าอางค์

Development of a gallic
acid-loaded chitosan and
polyvinyl alcohol hydrogel
composite: Release
characteristics and
antioxidant activity.
Impact factor = 4.784

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อผลิตวัสดุไฮโดรเจลจากพอลิเมอร์ชีวภาพ
	 ส�าหรับบรรจุสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
	เพื่อทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของไฮโดรเจล

	 ในการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์

ผลงานวจัิยโดดเด่นในประเทศ

อาจารย ์นายแพทยฉั์ตรชยั กรพีละ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 แพทย์หญิงอทิตยา ศรีละออน
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ดร.วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
 นายพบธรรม หล่อทองค�า

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายกฤตนนท์ วัธนเวคิน

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย The Association Between
GFR Evaluated by Serum
Cystatin C and Proteinuria
During Pregnancy.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Kidney International Reports)

Impact factor = 8.306
วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

เพื่อศึกษาผลที่เกิดจาก	proteinuria	ขณะตั้งครรภ์
ในไตรมาสที่สามต่ออัตราการกรองของไต	(GFR)
ท่ีวดัค่าโดย	serum	cystatin	C	ในผูป่้วยท่ีมี	Isolated
gestational	proteinuria	(ไม่เป็น	preeclampsia)
ว่า	proteinuria	ที่มากกว่า	150	mg/dL	ดังกล่าว
มีผลต่อ	GFR	อย่างไร	เนื่องจากผลของ	proteinuria
ต่อ	GFR	ดงักล่าวเป็นผลในระยะสัน้ท่ียงัไม่มกีารศกึษา
ก่อนหน้า	โดยคัดกรองจากผู้ป่วยที่การท�างานของไต
ปกตก่ิอนการต้ังครรภ์มาศกึษา	(คนท่ัวไป	proteinuria
<	150	mg/dL)

	 สามารถตรวจหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง
	 ต่อการมี	GFR	impairement	ด้วย	cystatin	C
	 ระบุความส�าคัญของหญิงตั้งครรภ์ที่มี	urine

	 protein	dipstick	prositive	ให้มีการตรวจยืนยัน
	 ด้วย	urine	protein-creatinine	ratio
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ศาสตราจารย ์ดร.โกสุม จันทรศิ์ริ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นางสาวสุพิชฌาย์ อัครวริศวงษ์
 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์รัตน์ ศรีสุรภานนท์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.สพุตัรา อารกิีจ	ส�านกันวตักรรมการเรยีนรู้

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

ประโยชน์ของงานวจัิย

	พฒันาวธีิการ	LAMP	ร่วมกับ	Glod	nanoprobe
	 DNA	biosensor	ให้สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส
	 ตบัอกัเสบ	บี	เพือ่เฝ้าระวงัและติดตามการรักษาโรค

Comparatively Rapid
Screening Tests for Diagnosis
of Hepatitis B Virus Infection
Using Loop-Mediated
Isothermal Amplification (LAMP)
Paired with Lateral Flow Dipstick
(LFD), Gold Nanoparticles (AuNPs)
and Real-Time Turbidimetry.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Science and Technology Asia)

Impact factor = 4.487

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อพัฒนาวิธีการ	LAMP	ร่วมกับวิธีการวัดความขุ่น
	 ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสตับอักเสบ	บี
	 เพื่อพัฒนา	Glod	nanoprobe	DNA	biosensor

	 ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสตับอักเสบ	บี

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทยม์ณฑล วอ่งวนัดี
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 อาจารย์ นายแพทย์พัชรสาร ลีนะสมิต
 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพื่อช่วยให้แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยสามารถวินิจฉัย
	 CNS	melioidosis	ได้รวดเร็วขึ้นและท�าการรักษา
	 ได้ทันท่วงที	ซึ่งจะลดอัตราตายได้

Central nervous system
melioidosis: A systematic
review of individual
participant data of case
reports and case series.
(ตีพิมพ์ในวารสาร PLoS Neglected Tropical
Diseases)

Impact factor = 4.487

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อหาลักษณะทางคลินิกของ	CNS	melioidosis
	 เพื่อหาข้อมูลอื่นๆ	ของ	CNS	melioidosis

	 ได้แก่	ระบาดวิทยา	ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค
	 ผลการตรวจภาพถ่ายสมอง	(neuroimaging)
	 การวินิจฉัย	การรักษา	และผลการรักษา

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	ทราบข้อมูลว่าสารสกัดจากเมล็ดงาด�าตัวใดบ้าง
	 ที่มีฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์	ผลจากการศึกษา
	 จะน�าไปสู่ความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
	 การออกฤทธิ์และโครงสร้างยา	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ
	 ในการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์ต่อไป

Sesamin and sesamolin 
reduce amyloid-β toxicity
in a transgenic Caenor-
habditis elegans.
Impact factor = 3.457

วจัิยเรือ่ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุง่เพชร แก้วเกษ
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

 รองศาสตรจารย์ ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.นาถธิดา วีระปรียางกูล

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 นายณัฐวุฒิ ชุ่มอารมณ์

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายวรวีร์ บุญอาจินต์

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการปกป้อง	(protective	effect)
	 ของ	sesame	lignans	ต่อความเป็นพิษของ	Aβ
	 ในโมเดล	Caenorhabditis	elegans
	เพ่ือศกึษากลไกในระดับโมเลกลุ	(molecular	mechanism)

	 ของ	sesame	lignans	ในการเป็นสารทีม่ฤีทธิใ์นการปกป้อง

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง
อรณุวรรณ หล�าอุบล
คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ทนัตแพทย์ สรสณัห์ รงัสิยานนท์
	 คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
 ทนัตแพทย์หญงิ ดร.เป่ียมกมล วชัโรทยางกรู

 คณะทนัตแพทยศาสตร์	(อาจารย์พเิศษ)
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทนัตแพทย์ ไกรสร ทรพัยะโตษก

	 คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัรงัสิต
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทนัตแพทย์หญงิ อ้อยทพิย์ ชาญการค้า

	 คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์

วจิัยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรักษาแก่ผู้ป่วย
	 เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อแคนดิดาในอนาคตได้
	 การศึกษาระยะยาวในผู้ป่วยจ�านวนมากนั้นถือเป็นสิ่งจ�าเป็น
	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถเป็นตัวแทน
	 ของประชากรทั้งหมดได้

Oral manifestations,
salivary flow rates and
Candida species in Thai
HIV-infected patients.
Impact factor = Field-
Weighted Citation
Impact = 3.97

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาผลของการติดเชื้อเอชไอวีต่ออัตราการไหล
	 ของน�้าลายและจ�านวนชนิดของเชื้อราแคนดิดาในน�้าลาย
	เพื่อศึกษาผลของการใช้ยาต้านไวรัสชนิด	HAART	ต่ออัตรา

	 การไหลของน�า้ลาย	จ�านวนและชนิดของเชือ้แคนดิดาในน�า้ลาย
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อาจารย ์ดร.ณัฐกาญจน์ รณุรงค์
คณะกายภาพบ�าบัด มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

Age-related changes in reach-to-grasp
movements with partial visual occlusion.
Impact factor = 2.776

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนไหว
	 และรูปแบบการประสานสัมพันธ์ของการเอื้อมและจับวัตถุ
	 ที่มีสิ่งกีดขวาง	ขณะมีสิ่งปิดกั้นและไม่ปิดกั้นการมองเห็นในช่วง
	 เริ่มต้นการเคลื่อนไหวในในกลุ่มบุคคลซึ่งมีอายุแตกต่างกัน
	 เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัมาประยกุต์ใช้ในการตรวจประเมนิ

	 หรือการฝึกการประสานสัมพันธ์ของการเอื้อมและจับวัตถุ
	 ในผูส้งูอายุและวยักลางคน	เพือ่ให้เกดิการเคลือ่นไหวในการเอือ้ม
	 และจับวัตถุขณะมีสิ่งกีดขวางอย่างมีประสิทธิภาพ
	 อาสาสมัครรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนไหว

	 ที่เกี่ยวข้องกับการเอื้อมมือจับวัตถุขณะมีสิ่งปิดกั้นและไม่ปิดกั้น
	 การมองเห็นในช่วงเริ่มต้นการเคลื่อนไหว

วตัถปุระสงค์ยอ่ย

	 เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบรูปแบบการประสานสัมพนัธ์
	 ของการเอือ้มและจับวตัถุทีม่สีิง่กีดขวางขณะมสีิง่ปิดกัน้
	 และไม่ปิดกัน้การมองเหน็ในช่วงเร่ิมต้นการเคลือ่นไหว
	 ระหว่างวยัรุน่	วยักลางคน	และผูส้งูอายุ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพือ่เปรยีบเทยีบการประสานสมัพันธ์ทางด้านเวลา
	 ของการเอือ้มและจับวตัถุทีม่สีิง่กีดขวางขณะมสีิง่ปิดกัน้
	 และไม่ปิดกัน้การมองเหน็ในช่วงเร่ิมต้นการเคลือ่นไหว
	 ระหว่างวยัรุน่	วยักลางคน	และผูส้งูอาย	ุโดยดูจากค่า
	 Maximum	time	lag
	 เพือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะการเคลือ่นไหว	(Kinematic)

	 ของการเอือ้มและจับวตัถุทีม่สีิง่กีดขวางขณะมสีิง่ปิดกัน้
	 และไม่ปิดกัน้การมองเหน็ในช่วงเร่ิมต้นการเคลือ่นไหว
	 ระหว่างวยัรุน่	วยักลางคน	และผูส้งูอาย	ุโดยดูจากค่า
	 Movement	time,	Maximum	transport	velocity,
	 Time	to	maximum	transport	velocity,	Maximum
	 aperture,	Time	to	maximum	aperture	และ
	 Maximum	correlation	coefficient

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เป็นข้อมูลที่จะน�าเถ้าเปลือกไข่ไปประยุกต์ใช้ในการ
	 ก�าจัดฟอสฟอรัสจากน�้าเสียชุมชนและน�้าเสีย
	 อุตสาหกรรม
	สร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการน�าวัสดุเหลือทิ้ง

	 ที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมไปใช้ประโยชน์
	 ในระบบบ�าบัดน�้าเสีย
	 ผลการศึกษากลไกการดูดซับฟอสฟอรัสจะเป็นข้อมลู

	 ในการน�าไปพัฒนาตัวดูดซับต่อไป

Phosphorus removal from
wastewater using eggshell ash.
Impact factor = 2.914

วจัิยเรือ่ง
อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์
คณะพลศึกษา มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ดร.ดวงกมล พิหูสูตร
	 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และผู้รว่มวจัิย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เถ้าเปลือกไข่
	 ในการก�าจัดฟอสฟอรัสจากน�้าเสีย
	 เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาในการดูดซับความเข้มข้นของ

	 ฟอสฟอรัสเริ่มต้นและอุณหภูมิต่อการก�าจัดฟอสฟอรัส
	เพื่อศึกษากลไกการก�าจัดฟอสฟอรัสและศึกษาพื้นที่ผิว

	 ลักษณะรูปร่าง	โครงสร้างของตัวดูดซับ
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้องค์ความรู้ถึงขนาดโมเลกุลของสารเสริมสภาพ
	 พลาสติกที่เหมาะสม
	 ได้ชิ้นงานต้นแบบส�าหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์

Plasticization of biodegradable 
poly (lactic acid) by different
triglyceride molecular sizes:
A comparative study with
glycerol.
Impact factor = 2.765

วจัิยเรือ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวฒันา
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ เสนีตันติกุล
 คณะวิศวกรรมเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 นายบวร นฤภัย

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 แห่งประเทศไทย

และผู้รว่มวจัิย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อเพิ่มความเหนียวให้แก่พอลิแลคติคแอซิดด้วยการ
	 เสริมสภาพพลาสติก
	เพือ่เลอืกสารเสรมิสภาพพลาสตกิชีวภาพท่ีมขีนาดโมเลกลุ

	 เหมาะสม

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ส�าหรับการป้องกัน
	 โรคจอประสาทตาเสื่อม
	 เพิ่มความคงสภาพของลูทีนซึ่งเสื่อมสลายง่าย

Stability, Cytotoxicity,
and Retinal Pigment
Epithelial Cell Binding of
Hyaluronic Acid-Coated
PLGA Nanoparticles Encap-
sulating Lutein.
Impact factor = 2.666

วจัิยเรือ่ง
รองศาสตราจารย์ชุดา จิตตสุโภ
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นางสาวภคพร อริยวงศ	์นิสิตปริญญาตรี

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวเพ็ญพิชชา โพธิ์ศรีทอง	นิสิตปริญญาตรี

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อพัฒนาระบบน�าส่งลูทีนเพื่อป้องกันโรคจอประสาทตา

	 เสื่อมในผู้สูงอายุ

	 เพื่อเพิ่มความคงสภาพให้ลูทีนจากการเสื่อมสลาย

	 ทางกายภาพและเคมี

	 เพื่อศึกษาความเป็นพิษและการยึดเกาะของอนุภาคนาโน

	 น�าส่งลูทีนต่อเซลล์เยื่อบุจอประสาทตา
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลท�าให้การบีบตัวของหวัใจไม่ดี
	 การควบคมุปัจจัยเสีย่งทีป้่องกนัได้	อาจสง่ผลให้การบีบตัว
	 ของหัวใจดีขึ้นในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสิรภิา ชา้งศิรกิลุชยั
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธรีานนัท์ องัคณานาฏ
 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ นายแพทย์จิรายุทธ จันทร์มา

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายธนพัฒน์ วรรณศิริ

	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
	 สยามบรมราชกุมารี
 นางสาวปิยะธิดา แสงทอง

	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
	 สยามบรมราชกุมารี

และผู้รว่มวจัิย Associations of left ventri-
cular systolic dysfunction
with the factors among
Thai patients on peritoneal
dialysis: a cross-sectional
study.
(ตีพิมพ์ในวารสาร BMC Nephrology)

Impact factor = 2.461

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการบีบตัวของหัวใจ
	 ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 ส�าหรับสร้างเสริมสุขภาพ

	ข้อมูลไปใช้ส�าหรับส่งเสริมการบริโภค

	 ทั้งในและนอกประเทศ

Antioxidant Properties
of Unripe Carica papaya 
Fruit Extract and Its Pro-
tective Effects against
Endothelial Oxidative 
Stress.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine)

Impact factor = 2.064

วจัิยเรือ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรา วฒันพิทยกุล
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นายวัฒนเศรษฐ์ จริศราภูริน
 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
 นางสาววิริยา  สารรัตนะ

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
 รองศาสตราจารย์ ดร.ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นางสาวขวัญดาว คุณชนะ

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้าน	oxidative	stress

	 ของสารสกัดมะละกอในเซลล์บุโพรงหลอดเลือด
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	ทราบว่าสารสกัดพิกัดนวโกฐน่าจะสามารถลด

	 ความรุนแรงในการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้

	 โดยลดปัจจัยส่งเสริม	ดังนี้

	 	 a.	 ยับยั้งการเกิด	proinflammatory

	 	 	 mediators	2	ชนิด	ได้แก่	TNF	alpha

	 	 	 และ	IL-6

	 	 b.	 เพิ่มโปรตีนต้านอนุมูลอิสระ	ได้แก่	HO-1

	 	 	 และ	Nrf2

	 เพื่อต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

	 ต่อไป

Phikud Navakot Modulates 
the Level of Pro-Inflamma-
tory Mediators and the
Protein Expression of SOD1 
and 2 and the Nrf2/HO-1 
Signaling Pathway in Rats 
with Acute Myocardial
Infarction.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Evidence-Based Complementary 
and Alternative Medicine)

Impact factor = 2.064

วจัิยเรือ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี หนูซื่อตรง
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน เกิดประเสริฐ
 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนัทนา ชมุช่วย

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง

 ดร.บุญรัตน์ จันทร์ทอง
	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
 อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์

	 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง

 ดร.ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์
 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต

และผู้รว่มวจัิย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	ศึกษาผลของสารสกัดพิกัดนวโกฐในการปกป้อง

	 หัวใจหนูขาวที่ชักน�าให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด

	 ด้วย	isoproterenol
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เตรียมผลงานที่ศึกษาต่อยอดส�าหรับการเป็นยาใหม่จากสมุนไพร	โดยหากจะสามารถด�าเนินการวิจัย

	 ในรูปแบบต่างๆ	ทางคลินิก

	 เป็นข้อมูลในการท�าวิจัยร่วมกันระหว่างแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ในการทดลองทางพรีคลินิก

	 และคลินิกของหน่วยงานต่างๆ	ในอนาคต	ต่อการป้องกันภาวะพังผืดในตับและภาวะตับแข็ง

	 เป็นข้อมูลในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

	 เป็นการเพิ่มมูลค่าและพิสูจน์คุณค่าของสมุนไพรไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วสุิทธิ ์ประดิษฐอ์าชพี
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นางสาวศิริภา รอดเนียม

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

 นางสาววิไลลักษณ์ ติเยาว์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉง นิลบุหงา

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษวรรณ พูนค�า

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

Protective effect of alpha-
mangostin on thioace-
tamide-induced liver fibrosis
in rats as revealed by
morpho-functional analysis.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Histol Histopathol)

Impact factor = 2.025

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาฤทธิ์ของ	alpha-mangostin
	 จากเปลือกมังคุดในการป้องกันการเกิด
	 พังผืดในตับหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวน�า
	 ด้วยสาร	thioacetamide	(TAA)
	ศึกษาการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้อง

	 กับการเกิดพังผืดในตับ	ซึ่งได้แก่
	 alpha-smooth	muscle	actin
 (α-SMA),	transforming	growth
	 factor-beta	(TGF-β),	tissue	inhibitor
	 of	metalloproteinase	(TIMP)
	 โดยวิธี	immunohistochemistry
	 และ/หรือ	Western	blot
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยม์นตร ีอุดมเพทายกลุ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 แพทย์หญิงณัฐวรรณ ลิ้มเจริญวิริยกุล
	 ศูนย์ผิวหนัง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์

	 ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ แพทย์หญิงนันทิชา คมนามูล

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ แพทย์หญิงสาลินี โรจน์หิรัญสกุล

	 ศูนย์ผิวหนัง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ แพทย์หญิงศิลดา กนกรังสี

	 ศูนย์ผิวหนัง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย Low-fluence Q-switched
Nd:YAG 1064-nm laser
versus Q-switched Nd:YAG
532-nm laser in the
treatment of hyperpig-
mented lips: a prospective,
randomized, controlled,
evaluator-blinded trial.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Lasers in Medical Science)

Impact factor = 1.949

วจัิยเรือ่ง

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วริยิะธารากิจ
คณะกายภาพบ�าบัด มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

	หาค่า	standardized	ของ	acromial	distance	(AD)

	 ในท่านอนหงาย	พร้อมค่าจุดตัด	ความไว	(sensitivity)

	 และความจ�าเพาะ	(specificity)	เพื่อระบุ

	 การมี	pectoralis	minor	(PMI)	shortness.

	หาการท�านายค่า	acromial	distance	(AD)

	 ในท่านอนหงายจากท่านั่ง	โดยปรับผลของตัวแปรกวน

	 ด้วยค่าดัชนีมวลกาย	(body	mass	index;	BMI)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 อาจารย์วรวีร์ เต็มพร้อม
	 คณะกายภาพบ�าบัด	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 อาจารย์ชไมพร แสงนนท์

	 คณะกายภาพบ�าบัด	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 นางสาวพรพรหม บุญธรรม

	 คณะกายภาพบ�าบัด	โรงพยาบาลเลิดสิน
	 กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข

และผู้รว่มวจัิย

Clarifying acromial distance:
Standardisation and association
between supine and sitting
positions.
Impact factor = 2.0

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ค่า	Standardised-AD	อาจสะท้อนการมี	pectoralis	minor
	 สั้นในท่านอนหงาย
	 ประมาณการผลของการเปลี่ยนความยาว	pectoralis	minor

	 ในท่านอนไปสู่ท่านั่ง	โดยค�านึงถึงผลจากค่า	BMI	(2018)
	 Healthcare	Informatics	Research,	24(1),	pp.	22-28
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อจุลชีพ	จ�าพวก	Actinomycete

Jiangella endophytica sp. nov.,
an endophytic actinomycete
isolated from the rhizome of
Kaempferia elegans.
Impact factor = 1.932

วจัิยเรือ่งรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ ท่าไว
คณะวทิยาศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ดร.นันทวรรณ เนียมหอม
	 คณะวิทยาศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 อาจารย์ ดร.ชนิกุล ชูตระกูล

	 คณะวิทยาศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ดร.ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล

	 คณะวิทยาศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รองศาสตราจารย์ ดร.สรนิ ทัดทอง

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อค้นหาเชื้อจุลชีพชนิดใหม่

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้องค์ความรูเ้กีย่วกบัเช้ือจลุชีพ	จ�าพวก	Actinomycete

Microbisprora soli sp. nov.,
isolated from soil of a hot spring.
Impact factor = 1.932

วจัิยเรือ่งรองศาสตราจารย ์ดร.จิตติ ท่าไว
คณะวทิยาศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรนิ ทัดทอง
	 คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ
 นางสาวสชุาดา กติตศิรโีสภติ นกัศกึษาปรญิญาเอก

	 คณะวทิยาศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ดร.ปัทมา พิทยขจรวุฒิ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

	 เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	(ไบโอเทค)	ส�านักงาน
	 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 (สวทช.)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และผู้รว่มวจัิย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อค้นหาเชื้อจุลชีพชนิดใหม่

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มนตร ีอุดมเพทายกลุ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

	 สามารถตรวจหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการมี
	 GFR	impairement	ด้วย	cystatin	C
	 ระบุความส�าคัญของหญิงตั้งครรภ์ที่มี	urine	protein

	 dipstick	prositive	ให้มีการตรวจยืนยันด้วย	urine
	 protein-creatinine	ratio

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาผลที่เกิดจาก	proteinuria	ขณะตั้งครรภ์
	 ในไตรมาสที่สามต่ออัตราการกรองของไต	(GFR)	ที่วัดค่า
	 โดย	serum	cystatin	C	ในผู้ป่วยที่มี	Isolated
	 gestational	proteinuria	(ไม่เป็น	preeclampsia)	ว่า
	 proteinuria	ที่มากกว่า	150	mg/dL	ดังกล่าวมผีลต่อ
	 GFR	อย่างไร	เนือ่งจากผลของ	proteinuria	ต่อ	GFR	ดงักล่าว
	 เป็นผลในระยะสัน้ท่ียงัไม่มกีารศึกษาก่อนหน้าโดยคดักรอง
	 เอาผูป่้วยทีก่ารท�างานของไตปกตก่ิอนการตัง้ครรภ์มาศกึษา
	 (คนทั่วไป	proteinuria	<	150	mg/dL)

ประโยชน์ของงานวจัิย

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้องค์ความรูเ้กีย่วกบัเช้ือจลุชีพจ�าพวก	Actinomycete

Jishengella zingibera sp. nov.,
isolated from root tissue of
Zingiber montanum and
emended description of the
genus Jishengella.
Impact factor = 1.932

วจัิยเรือ่งรองศาสตราจารย ์ดร.จิตติ ท่าไว
คณะวทิยาศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง

และผู้รว่มวจัิย

 Prof. Dr. Ya-Wen He,
	 School	of	Life	Sciences	&	Biotechnology,
	 Shanghai	Jiao	Tong	University,	China
 รองศาสตราจารย์ ดร.สรนิ ทัดทอง

	 คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อค้นหาเชื้อจุลชีพชนิดใหม่

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจัยแรกทีไ่ด้รายงานถึงการใช้สาร	goniothalamin	ร่วมกบั	TRAIL	ในเซลล์มะเรง็ล�าไส้ท่ีดือ้ต่อ	TRAIL 

	 คือ	LoVo	ซึ่งพบว่า	การใช้	TRAIL	เพียงอย่างเดียวในการกระตุ้นให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งแบบอะพอพโทซิสนั้น 

	 น้อยกว่าการใช้	 TRAIL	 ร่วมกับสาร	 goniothalamin	 อาจอธิบายได้ว่าสาร	 goniothalamin	 นั้น	 สามารถท่ีจะเพ่ิม 

	 ประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการท�างานของ	TRAIL	 ให้มีเพิ่มมากขึ้น	ส่งผลให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบอะพอพโทซิส 

	 ที่เพิ่มมากขึ้น

ดร.ธเนศ โสภณนิธปิระเสรฐิ
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรงัสิต

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วฒันโภคาสิน
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพือ่ศกึษา	TNF-related	apoptosis-inducing	ligand
	 หรือ	TRAIL	จะท�าหน้าที่ในการเข้าจับกับ	death
	 receptor	ในกลุ่มของ	death	receptor	เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิส	ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญ 
	 ในการป้องกนัและก�าจดัเซลล์มะเรง็	 แต่อย่างไรกต็ามเซลล์มะเรง็บางชนดิมกีารดือ้ต่อ	 TRIAL	 ซึง่ท�าให้มอีตัราการตาย 
	 ที่น้อยลง	ดังนั้น	 ในการวิจัยนี้จึงศึกษาฤทธิ์ของสาร	goniothalamin	ร่วมกับ	TRAIL	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตายของ 
	 เซลล์มะเร็งล�าไส้ชนิด	LoVo	ซึ่งเป็นชนิดของเซลล์มะเร็งที่มีการดื้อต่อ	TRAIL
	เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสาร	goniothalamin	กบั	TRIAL	ต่อกระบวนการกระตุน้ให้เกดิการตายของเซลล์มะเรง็ 

	 แบบอะพอพโทซิส	รวมถึงวิถีการส่งสัญญาณต่างๆ	ของเซลล์
	 เพ่ือศกึษา	death	receptor	ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการกระตุน้ของ	TRAIL	ร่วมกบัสาร	goniothalamin	ในการกระตุน้ 

	 ให้เกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิสในเซลล์มะเร็งล�าไส้ชนิดที่มีการดื้อต่อ	TRIAL	คือ	LoVo

Artonin E sensitizes TRAIL-
induced apoptosis by DR5
upregulation and cFLIP
downregulation in TRAIL-
refractory colorectal cancer
LoVo cells. (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of
Gastrointestinal Oncology)

Impact factor = 1.660
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	 จากผลการวิจัยพบว่า	 TRAIL	 และสาร	 goniothalamin 

	 น้ันท�าหน้าทีก่ระตุ้นให้เกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซสิ 

	 ได้ผ่านการท�างานของ	death	receptor	5	และส่งสัญญาณ 

ดร.ธเนศ โสภณนิธปิระเสรฐิ
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรงัสิต

และผู้รว่มวจัิย

ให้เกดิการท�างานของโปรตนีตวักลางทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการ 

อะพอพโทซิสได้	 ดังนั้น	 ผลการวิจัยนี้สามารถน�าไปต่อยอด 

ในการศึกษากับเซลล์มะเร็งชนิดอื่นๆ	 ท่ีมีการดื้อต่อ	 TRAIL 

เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการใช้	TRIAL	ร่วมกับ 

สาร	goniothalamin	ต่อการพฒันาเป็นยาเพือ่ใช้ในการรักษา 

มะเร็งที่มีการดื้อต่อ	TRAIL	เช่น	ในกลุ่มของเซลล์มะเร็งล�าไส ้

ในอนาคตได้

Clinical efficacy of 0.5% topical
mangosteen extract in nanopar-
ticle loaded gel in treatment of
mild-to-moderate acne vulgaris:
A 12-week, split-face, double-
blinded, randomized, controlled
trial.
Impact factor = 1.529

วจัิยเรือ่ง

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิตติมา มานะกิจ
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศภุะรจุ เลือ่งอรณุ
	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 แพทย์หญิงกรุณา ศรีวิริยกุล

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทดิพงศ์ เตม็ภาคย์

	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย ์ดร.ทันตแพทย์หญิง
พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

	 เพื่อสร้างโมเดลในการพยากรณ์ความจ�าเป็น

	 ในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันส�าหรับผู้ป่วยชาวไทย

	 โดยใช้เทคนิค	Bayesian	network

	ต่อยอดสร้างเครื่องมือและจดสิทธิบัตร

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

โมเดลคอมพิวเตอรเ์พ่ือการพยากรณ์
ความจ�าเป็นในการรกัษาทางทันตกรรม
จัดฟันเฉพาะบุคคล (Bayesian-based
decision support system for assessing
the needs for orthodontic treatment)
Impact factor = Field-Weighted
Citation Impact = 1.56

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้ข้อมูลเฉพาะส�าหรับผู้ป่วยชาวไทยในการพยากรณ์
	 ความจ�าเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิตติมา มานะกิจ
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีนาโนพาร์ทิเคิล
	 บรรจุสารจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิว
	 องค์ความรู้จากงานวิจัยสามารถน�าไปถ่ายทอด

	 ให้ภาคอุตสาหกรรมเพื่อออกตลาด
	องค์ความรู้จากงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

	 ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

	 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้าน
	 เชื้อแบคทีเรียก่อสิว
	 เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวในอาสาสมัคร

	 (การทดลองทางคลินิก)	ของผลิตภัณฑ์ที่ท�าการพัฒนา
	 เทียบกับตัวยาส�าคัญที่ใช้รักษาสิว

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

นายธนพล สุนทรศรมีา
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นายประดิษฐ์ หวังมาน

	 คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรนิทร์ ชัยวสิทุธางกูร

	 คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

 อาจารย์ ดร.ชลนินัท์ เพง็สุข

	 คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร

	 มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ

 ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สทิธิกรกุล

	 คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศวิาพร ลงยนัต์

	 คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

Generation of mouse 
monoclonal antibodies 
specific to tilapia immuno-
globulin using fish immu-
noglobulin/BSA complex 
for monitoring of the im-
mune response in Nile tila-
pia Oreochromis niloticus.
Impact factor = 1.50

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ�าเพาะ
	 ต่ออิมมูโนโกลบูลินของปลานิล
	เพื่อใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตได้

	 ในการติดตามการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
	 ของปลานิลด้วยเทคนิค	ELISA

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบการตอบสนอง

ทางภมูคุ้ิมกนัของปลานลิหลังจากการให้วคัซนีเพือ่ป้องกนัโรค
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้ผลติภณัฑ์น�า้สลดัเพือ่สขุภาพโดยการเสรมิสารออกฤทธิ์
	 ทางชีวภาพจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวและลดการใช้
	 วตัถกุนัหนืทีเ่ป็นสารเคม	ีโดยน�า้สลดัทีผ่ลติได้อดุมไปด้วย
	 สารไลโคพนั	เบต้าแคโรทนี	และลทูนี	และมคีวามคงตวั
	 ระหว่างการเก็บรกัษาท่ีอณุหภมูห้ิองอย่างน้อย	1	เดือน
	 โดยไม่ต้องเติมวัตถุกันหืนในกลุ่มสารเคมี

Enhancing the quality
attributes of salad dressing
by incorporating Gac aril as a 
biologically active ingredient.
Impact factor = 1.50

วจัิยเรือ่ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธ ิหนักแน่น
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าสลัดเพื่อสุขภาพโดยการเสริม
	 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวและ
	 ลดการใช้วัตถุกันหืนที่เป็นสารเคมี

และผู้รว่มวจัิย
Static and Dynamic Mechanical 
Properties of Poly (Vinyl chloride)
and Waste Rice Husk Ash
Composites Compatibilized with
y- aminopropyltrimethoxysilane.
Impact factor = 1.210

วจัิยเรือ่ง
รองศาสตราจารย ์ดร.นวดล เพ็ชรวฒันา
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ เสนีตันติกุล

	 คณะวศิวกรรมเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้องค์ความรู้ด้านการสร้างแรงยึดติดในวัสดุเชิงประกอบ
	 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจากพอลิไวนิลคลอไรด์
	 และเถ้าแกลบ
	เพือ่สร้างแรงยดึตดิระหว่างวฏัภาคของพอลไิวนลิคลอไรด์

	 และเถ้าแกลบ

Crystallisation behavior and trans-
parency of poly (latic acid) nucleated
with dimethylbenzylidene sorbitol.
Impact factor = 1.202

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้องค์ความรู้การเร่งการเกิดผลึกของพอลิแลคติกแอซิด
	 ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบส�าหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากพอลิแลคติคแอซิด
	เพือ่เร่งอตัราการเกิดผลกึของพอลแิลคตคิแอซิดในขณะทีย่งัคง

	 ความใส

และผู้รว่มวจัิย

รองศาสตราจารย ์ดร.นวดล เพ็ชรวฒันา
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ หนักแน่น
	 คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ เสนตีนัติกลุ

	 คณะวศิวกรรมเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 นายบวร นฤภัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

	 และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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และผู้รว่มวจัิย
Does combining elastic and weight 
resistance acutely protect against 
the impairment of flow-mediated 
dilatation in untrained men?
Impact factor = 1.143

วจัิยเรือ่งอาจารย ์ดร.กัมปนาท ประดิษฐเ์สรี
คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วทิิต มิตรานันท์
	 คณะพลศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	ท�าให้เลอืกใช้การฝึกแรงต้านทีเ่หมาะสมทีส่ามารถป้องกนั
	 การลดลงของ	FMD	ได้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาผลฉับพลันของ	Dumbbell	alone,	Elastic
	 tubing	alone,	และ	Dumbbell	with	elastic	tubing
	 ที่มีต่อค่า	Flow-mediated	dilatation	(FMD)

และผู้รว่มวจัิย Brachial flow-mediated dilatation
response to acute different upper
body training postures in lean
inactive vs. lean active men.
Impact factor = 1.143

วจัิยเรือ่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วทิิต มิตรานันท์
คณะพลศึกษา มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม
	 คณะพลศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	ท�าให้เลอืกท่าทางการฝึกท่ีเหมาะสมในการฝึกร่างกายช่วงบน
	 เพือ่ป้องกันการลดลงของหน้าทีก่ารท�างานของหลอดเลือด
	 ทัง้ในกลุม่คนรปูร่างปกตทิีอ่อกก�าลงักายเป็นประจ�าและ
	 กลุม่คนรปูร่างปกตทิีไ่ม่ได้ออกก�าลงักายเป็นประจ�า

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพือ่ศกึษาผลของการฝึกแรงต้านช่วงบนของร่างกายในกลุม่คน
	 รปูร่างปกตทิีอ่อกก�าลงักายเป็นประจ�าและกลุม่คนรปูร่างปกติ
	 ที่ไม่ได้ออกก�าลังกายเป็นประจ�า	ที่มีต่อค่า	Flow-
	 mediated	dilatation

และผู้รว่มวจัิย Comparison of the efficacy and
safety of 0.1% adapalene gel and
0.025% tretinoin cream in the
treatment of childhood acanthosis
nigricans (ตีพิมพ์ในวารสาร Pediatric Dermatology)
Impact factor = 1.041

วจัิยเรือ่ง
รองศาสตราจารย์ นายแพทยอ์รชุา ตรศิีรโิชติ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
 สุธิดา ศิริพรพาณิชย์	คณะแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ แพทย์หญิงนัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ผลการรักษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษารอยโรค
	 acanthosis	nigricans	ที่ช่วยท�าให้คุณภาพชีวิต
	 และลดผลกระทบต่อจิตใจผู้ป่วย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	ประเมินประสิทธิภาพของยา	0.1%	adapalene	ชนิดเจล
	 ในการรกัษาภาวะคอด�าใน	acanthosis	nigricans	ในเด็ก
	 เมื่อเปรียบเทียบกับยา	0.025%	tretinoin	ชนิดครีม
	ประเมนิความปลอดภยัของยา	0.1%	adapalene	ชนดิเจล

	 และ	ยา	0.025%	tretinoin	ชนดิครมี	ในการรกัษาภาวะคอด�า
	 ใน	acanthosis	nigricans	ในเด็ก
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Transformation of B to a phase of
isotic polypropylene nucleated with
nano styrene rubber-based B-
nucleating agent under microwave
irradiation. Impact factor = 0.973

วจัิยเรือ่ง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ หนักแน่น
	 คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ เสนีตันติกุล

	 คณะวศิวกรรมเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงผลึกของผลิตภัณฑ์
	 กล่องจากพอลิโพรพิลีนที่เข้าไมโครเวฟ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย 	 เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงและการถ่ายโอนของผลกึในผลติภณัฑ์กล่องจากพอลโิพรพลินี
	 ที่เข้าไมโครเวฟ

และผู้รว่มวจัิย

รองศาสตราจารย ์ดร.นวดล เพ็ชรวฒันา
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เน่ืองจากการวจัิยเชงิทดลองมจี�านวนมากขึน้ในวารสารวิชาการทนัตแพทยศาสตร์ต่างประเทศ	 ซึง่การวเิคราะห์อตัภาค 
	 ในการเขียนเชิงวิชาการนั้นเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างบทคัดย่อที่อยู่ในวารสารภาษาไทยและ 
	 ต่างประเทศ	 ดังนัน้	 ผลการวจัิยครัง้นีส้ามารถช้ีให้เหน็ถึงข้อแตกต่างในระดบัการปรากฏและการเรยีงล�าดับของอตัภาค 
	 เพื่อสามารถน�าข้อมูลดังกล่าวน�ามาใช้อ้างอิงในการเรียนภาษาอังกฤษ	 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและปรับปรุงการเขียน 
	 บทคัดย่อในสาขาทันตแพทยศาสตร์ได้ในอนาคต	(The	number	of	experiment-based	research	is	increasing 
	 in	international	dental	journals	and	genre	analysis	for	these	types	of	academic	writing	are	of	necessity. 
	 This	 comparative	 study	 yields	 intriguing	 results	 regarding	move	 occurrences	 and	 sequences. 
	 The	findings	could	be	used	to	construct	a	holistic	ESP	handbook	especially	for,	but	not	limited	to, 
	 dental	research	abstract	writing	in	the	future.)

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงไกร วรรธนะเลาหะ
วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

	 สถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และผู้รว่มวจัิย

การวเิคราะห์อตัภาคในบทคัดยอ่
บทความวจัิยเชงิทดลองในสาขา
ทันตแพทยศาสตร:์ วารสารไทย
และต่างประเทศ (Genre Analysis
of Experiment-based Dental
Research Article Abstracts:
Thai and International Journals)
Impact factor = 1.0

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	งานวิจัยนี้วิเคราะห์โครงสร้างอัตภาคของบทคัดย่อ
	 ในบทความวิจัยในวารสารสาขาทันตแพทยศาสตร์ไทย
	 และต่างประเทศ	และเปรียบเทียบความแตกต่างในด้าน
	 คุณลักษณะทางภาษาศาสตร์จากท้ังสองคลังข้อมูล
	 (This	study	aims	to	investigate	generic	structures
	 of	Thai	and	international	dental	research	article
	 abstracts	and	compare	the	results	with	respect
	 to	the	linguistic	features	found	within	the	two
	 datasets.)

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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และผู้รว่มวจัิย
Neuritogenic and neuroprotective
activities of the essential oil from
rhizomes of curcuma alismatifolia.
Impact factor = 0.809

วจัิยเรือ่งผู้ชว่ยศาสตราจารยศิ์รวิรรณ อธคิมกลุชยั
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 อาจารย์ ดร.วิภาพร เสรีเด่นชัย
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.สริน ทัดทอง

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 เภสัชกรศิโรตม์ คชภูมิ

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 เภสัชกรปริญญา บัญญัติ

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพือ่น�าไปพฒันาต่อเป็นผลติภณัฑ์สุขภาพเกีย่วกบัการชะลอ
	 ความเสื่อมของระบบประสาท

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการงอกของแขนงประสาทและฤทธ์ิ
	 ปกป้องเซลล์ประสาทของน�า้มนัหอมระเหยจากเหง้าปทุมมา

และผู้รว่มวจัิย

รองศาสตราจารย ์ดร.สรนิ ทัดทอง
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายนันทพล วงศ์สุขเกษม

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวอรวรรณ สร้อยนาค

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวมณฑิรา สุธากิจมนัส

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวเอมปราง จงดีเลิศ

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวชิดชนก ชัยรัตนพิทักษ์

 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวเปี่ยมจิต วัฒนกิจศิริ

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Antiacne-causing bacteria, antioxi-
dant, anti-tyrosinase, anti-elastase
and anti-collagenase activities of
blend essential oil comprising rose,
bergamot and patchouli oils.
Natural Product Communications.
Impact factor = 0.554

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เป็นข้อมูลฤทธิ์ทางชีวภาพในการสนับสนุนว่าสามารถน�า
	 น�้ามันหอมระเหยสูตรผสมระหว่างกุหลาบ	เบอร์กาม็อต
	 และแพตชูลีไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดสิว	ลดรอย
	 หมองคล�้า	และลดริ้วรอยได้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิว	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
	 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส	ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อีลาสเตส
	 และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์คอลลาจีเนสของน�้ามันหอมระเหย
	 สูตรผสมระหว่างกุหลาบ	เบอร์กาม็อต	และแพตชูลี

An approach to produce biochar
from coffee residue for fuel and soil
amendment purpose. 
Impact factor = SJR2018 = 0.47 Q2

วจัิยเรือ่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.นฤภัทร ต้ังม่ันคงวรกลู
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.นฤภัทร ต้ังม่ันคงวรกลู
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพือ่ออกแบบและสร้างเครือ่งชดุทดลองในการผลติ
	 ถ่านชวีภาพ
	ศกึษาสภาวะทีใ่ช้ในการผลติถ่านชวีภาพจากกากกาแฟ

	 โดยใช้กระบวนการไพโรไลซสิ	ได้แก่	เวลาและอณุหภมูิ
	 ในการไพโรไลซสิ	ท�าให้มแีนวทางในการจดัการขยะชมุชน
	 ทีม่อียูจ่�านวนมากทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั
	 ได้แนวทางในการสร้างเตาผลติถ่านชวีภาพ

	 ส่งผลท�าให้น�าไปจดอนสุทิธบิตัร	เลขที	่12493

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาวิธีการผลิตถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ
	 โดยใช้กระบวนการไพโรไลซิส
	เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านชีวภาพ

	 จากกากกาแฟ
	เพ่ือศกึษาสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองถ่านชวีภาพ

	 จากกากกาแฟ

และผู้รว่มวจัิย

Evaluation of nutrient content and 
antioxidant, neuritogenic and
neuroprotective activities of upland
rice bran oil. Science Asia.
Impact factor = 0.452

วจัิยเรือ่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เรอืนงาม
คณะวทิยาศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ ท่าไว
	 คณะวทิยาศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
	 เจ้าคณุทหารลาดกระบงั
 อาจารย์สจิุตรา สคุนธมัต

	 คณะวทิยาศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
	 เจ้าคณุทหารลาดกระบงั
 รองศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา

	 ส�านักเทคโนโลยกีารเกษตร	สถาบนัเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 วิทยาเขตชุมพร

 รองศาสตราจารย ์ดร.สรนิ ทัดทอง
	 คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เป็นข้อมูลฤทธิ์ทางชีวภาพในการสนับสนุนว่าสารสกัดจาก
	 น�้ามันร�าข้าวมีคุณประโยชน์สามารถน�าไปพัฒนาเป็น
	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	ฤทธิ์กระตุ้นการงอกของ
	 แขนงประสาท	และฤทธิป์กป้องเซลล์ประสาท	รวมถงึปรมิาณ
	 สารอาหารในสารสกัดน�้ามันร�าข้าวที่ปลูกในพื้นที่สูง

การวเิคราะห์ลักษณะการย่อยสลายสารก�าจัดศัตรพืูช
โพรฟิโนฟอสด้วยจุลินทรยี ์Pseudomonas ple-
coglossicida สายพันธุ ์PF1 โดยวธิ ีsurface 
response methodology (Characterization of 
profenofos degradation by Pseudomonas 
plecoglossicida strain PF1 using surface 
response methodology)
Impact factor = 0.398

วจัิยเรือ่งอาจารย์ ดร.ชุติมา พลอยจันทรก์ลุ
วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วังใน
	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ราษฎร์ภักดี

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 จุลินทรีย์	Pseudomonas	plecoglossicida	สายพันธุ์	
PF1	เป็นเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดและฟื้นฟูพื้นที่ที่มี
การปนเปื้อนสารก�าจัดศัตรูพืช	(Pseudomonas	
plecoglossicida	PF1	will	be	promising	for	site	
remediation	practice)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาลักษณะการย่อยสลายสารก�าจัดศัตรูพืชโพรฟิ
โนฟอสของจุลินทรีย์	Pseudomonas	plecoglossicida
สายพันธุ์	PF1	ภายใต้ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในสภาวะต่างๆ	
(to	characterize	profenofos	degradation	by	
Pseudomonas	plecoglossicida	PF1	under	
influence	of	environmental	factors)

และผู้รว่มวจัิย

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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และผู้รว่มวจัิย Activation of tyrosine hydroxylase
RNA expression by water extract of
vernonia cinerea in nicotine-pre
treated PC12 cells.
Impact factor = 0.38

วจัิยเรือ่งอาจารย ์ดร.กรรณิกา เสรมิสุวทิยวงศ์
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศา ค�าแก่น

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต
ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพือ่เข้าใจกลไกทีส่ารสกดัหญ้าดอกขาวต่อการหยดุการรับ
	 nicotine

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อทราบกลไกของ	tyrosine	hydroxylase
	 ที่มีผลต่อ	dopaminergic	pathway

และผู้รว่มวจัิย Recognition of tramadol abuse,
dispensing practices, and opinions
about its control policy among
community pharmacists in Bangkok,
Thailand. Impact factor = 0.30

วจัิยเรือ่งผู้ชว่ยศาสตราจารยสุ์วมิล ยีภู่่
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลยา โพธารส
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สะท้อนให้เหน็ข้อมูลเกีย่วกับรูปแบบการจ่ายยาทรามาคอล
	 ในร้านจ�าหน่ายยา	ซึง่เป็นประโยชน์ต่อเภสชักรและบคุลากร
	 ทางการแพทย์
	 ได้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายในการควบคมุ

	 การจ่ายยาทรามาคอล	เพื่อลดการใช้ยาในทางที่ผิด
	 ในประเทศไทยได้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพ่ือทราบถงึรปูแบบการจ่ายยาทรามาคอลในร้านจ�าหน่ายยา
	เพ่ือทราบถงึความสอดคล้องของรปูแบบการจ่ายยาทรามาคอล

	 ตามสภาพจริง	กับการจ่ายยาทรามาคอลตามประกาศ
	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิต

	 ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

	เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชงิสาเหตุ

	 ของคุณภาพชวีติด้านสขุภาพของผูส้งูอายุ

	 ทีพ่ฒันาขึน้กบัข้อมลูเชงิประจักษ์

ปัจจัยเชงิสาเหตขุองลักษณะทางจิต
และสังคมท่ีมีต่อคณุภาพชวีติ
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในชุมชนแออดั กรงุเทพมหานคร
Impact factor = 0.263

วจัิยเรือ่ง
และผู้รว่มวจัิย

อาจารย ์ดร.พิชชาดา ประสิทธโิชค
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
	 ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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และผู้รว่มวจัิย

อาจารย ์ดร.พิชชาดา ประสิทธโิชค
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย Production of non-digestible
oligosaccharides as value-added
by – products from rice straw.
Impact factor = 0.24

วจัิยเรือ่ง
อาจารย ์ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นางสาวชนกนันท์ ไพรด�า	นิสิตปริญญาตรี
	 คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวจิราภรณ์ ชิลนาค	นิสิตปริญญาตรี

	 คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวมินทิตา นาทอง	นิสิตปริญญาตรี

	 คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวปรยีาภรณ์ จุนทพิย์วงศ์	นิสติปรญิญาตรี

	 คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เป็นแนวทางใหม่ในการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว

	 เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัวัสดเุหลอืท้ิงทางการเกษตร

	 เป็นองค์ความรูใ้หม่ในการผลติโอลโิกแซคคาไลด์ท่ีย่อยไม่ได้

	 จากฟางข้าวไทย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโอลิโกแซคคาไลด์ที่ย่อยไม่ได้ในฟางข้าว
	 โดยวิธีการสกัดด้วยน�้าและกรดอ่อน
	เพื่อยกระดับคุณค่าของฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
	เพื่อศึกษาโอลิโกแซคคาไลด์ที่ย่อยไม่ได้เป็นสารที่มีราคาสูง	สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

	 เครื่องส�าอางและเวชภัณฑ์

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ด้านวชิาการ	 น�าผลการวจัิยทีไ่ด้ไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนบูรณาการองค์ความรูข้องหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น 
	 สาธารณสขุ	เทคโนโลย	ีและพฤตกิรรมศาสตร์	และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
	 ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดให้ดีขึ้น
	 ด้านนโยบาย	 ได้แนวทางในการวางแผนและก�าหนดนโยบายเพื่อจัดกิจกรรมหรือแผนงานด้านสาธารณสุข	 เพื่อพัฒนา 

	 และปรับปรงุให้ผูส้งูอายมุคีณุภาพชวีติด้านสขุภาพทีด่ขีึน้อย่างเหมาะสม	รวมทัง้เป็นแนวทางหรอืก�าหนดนโยบายในการ 
	 รับมือหรือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
	 ด้านเศรษฐกจิ/พาณิชย์	สามารถใช้ในการประเมนิความคุ้มค่าทางการแพทย์โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	และยงัช่วยให้รฐัไม่ต้อง 

	 ทุ่มงบประมาณจ�านวนมหาศาลกับการฟื้นฟู	ดูแล	หรือรักษาผู้สูงอายุ
	 ด้านสงัคมและชมุชน	 น�าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิคณุภาพชีวติด้านสขุภาพให้กับผู้สงูอายใุนชมุชน 

	 โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่
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และผู้รว่มวจัิย

Screening of acetylcholinesterase
inhibitory activity in essential oil
from Myrtaceae.
Impact factor = 0.22

วจัิยเรือ่ง

ผู้ชว่ยศาสตราจารยศิ์รวิรรณ อธคิมกลุชยั
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 อาจารย์ ดร.วิภาพร เสรีเด่นชัย
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวทิพศรา เภตราไชยอนนัต์	นิสติปรญิญาตรี 

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายศรณัย์ ชัยยะศริสิวุรรณ นสิติปรญิญาตรี

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 น�้ามันหอมระเหยจากพืชวงศ์	Myrtaceae
	 ที่มีฤทธิ์ต้านเอมไซม์อะซิทิลโดลีนเทอเรส
	 เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	ศึกษาฤทธิ์ต้านเอมไซม์อะซิทิลโดลีนเอสเทอเรส
	 ในน�้ามันหอมระเหยพืชวงศ์	Myrtaceae
	ศกึษาองค์ประกอบในน�า้มนัหอมระเหยพืชวงศ์	Myrtaceae

และผู้รว่มวจัิย Mucilage powder from Litsea
glutinosa leaves stimulates the
growth of cultured human hair
follicles.
Impact factor = 0.2

วจัิยเรือ่งรองศาสตราจารยว์รพรรณ สิทธถิาวร
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วีรนิชพงศ์
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ
 ดร.มตัถกา คงขาว ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด

 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ใช้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแชมพูใบหมี่
	 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

	 โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ได้ผลิตเวชส�าอาง
	 สารสกัดบัวบก-ใบหมี่	ภายใต้ชื่อ	Lizella

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	ศึกษา	mucilage	ที่ผ่านกระบวนการพ่นฝอยจะสามารถ
	 กลับคืนสภาพโดยมีฤทธิ์ลดแรงตึงผิวได้เหมือนเดิมหรือไม่
	ศกึษาประสทิธภิาพในการกระตุน้การเจรญิของเซลล์รากผม

	 ของ	mucilage	ที่ผ่านกระบวนการพ่นฝอย

และผู้รว่มวจัิย Clinical prediction for non-specific low
back pain who responded to specific-
direction exercises: a development
and validation. ลักษณะทางคลินิกเพ่ือระบุ
ผู้ท่ีปวดหลังแบบไม่จ�าเพาะเจาะจงท่ีตอบสนอง
ต่อการออกก�าลังกายท่ีมีทิศทางเฉพาะ:
การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของลักษณะ
ท�านายทางคลินิก
Impact factor SJR = 0.2 (ปี 2018)

วจัิยเรือ่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วริยิะธารากิจ
คณะกายภาพบ�าบัด มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 อาจารย์ ดร.อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
	 คณะกายภาพบ�าบดั	มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ภัทรอาชาชัย

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นางสาวนิติพร เวฬุสุวรรณ

	 โรงพยาบาลเลิดสิน
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และผู้รว่มวจัิย Effect of low temperatures and
residencetimes of pretreatment 
on glucan reactivity of
sodiumhydroxide-pretreated 
rice straw.
Impact factor = 0.138

อาจารย ์ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นางสาวคนธวลัย์ สริเิกตมุณีรตัน์	นิสติปรญิญาตรี
	 คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวกุลภาพร เครือครุฑ	นิสิตปริญญาตรี

	 คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เป็นการเพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว
	 โดยน�ามาผลิตเป็นสารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าสูง
	 เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปรับสภาพพืช

	 ที่ไม่มีเนื้อไม้โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
	 เป็นแนวทางที่จะเปลี่ยนน�้าตาลที่ได้จากฟางข้าว

	 ด้วยวิธีชีวภาพ	(bioconversion)	ไปเป็นสารอื่นต่อไป
	 ตามหลักเศรษฐกิจชีวภาพ	(Bio-economy)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพฟางข้าว
	 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
	 เพื่อผลิตน�้าตาลกลูโคสจากฟางข้าวที่ผ่านการ

	 ปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
	 เพื่อทดสอบความไวของการท�าปฏิกิริยาของ	glucan

	 หลังและก่อนปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
	 ที่สภาวะต่างๆ

และผู้รว่มวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วริยิะธารากิจ
คณะกายภาพบ�าบัด มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สามารถระบุลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง
	 แบบไม่จ�าเพาะเจาะจงทีต่อบสนองต่อวิธกีารรกัษาด้วยการ
	 ออกก�าลังกายที่มีทิศทางเฉพาะได้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของลักษณะทางคลินิก
	 ของผู้ที่มีอาการปวดหลังแบบไม่จ�าเพาะเจาะจงที่สามารถ
	 ใช้ท�านายการตอบสนองต่อการรกัษาด้วยการออกก�าลังกาย
	 ที่มีทิศทางเฉพาะ

Estimation of Material Stock in Urban 
Civil Building and Infrastructures for 
the Prediction of Waste Generation.
Impact factor = 0.15

วจัิยเรือ่ง

วจัิยเรือ่ง

อาจารย์ ดร.สุธดิา ทีปรกัษพันธุ์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพือ่ลดของเสียจากการก่อสร้างและปรบัปรงุอตัราการรีไซเคิล
	 วัสดุรีไซเคิลในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง	เพื่อหลีกเลี่ยง

	 การพึ่งพาการรีไซเคิล	สังคมเราควรจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไข
	 ปัญหา	“ต้นน�า้”	ซ่ึงมคีวามส�าคญัระยะยาวมากกว่าการตอบโต้
 “ดาวน์สตรีม”	ซึ่งมีผลบังคับใช้ในระยะสั้น

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	การประมาณการสต๊อกวัสดุที่สะสมในโครงสร้างพื้นฐาน
	 ทางแพ่งของเมืองตามประเภททรัพยากรและจ�านวนปี
	 ที่มีการเก็บสต๊อก	วิธีการ	bottom	-	up	คือน�าไปใช้
	 กับทุกโครงสร้างโดยใช้	GIS	(ระบบสารสนเทศ
	 ทางภูมิศาสตร์)
	ก�าหนดการต่ออายถุกูก�าหนดตามคุณสมบติัของโครงสร้าง

	 และวัสดุคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
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และผู้รว่มวจัิย Proteomics study of the antifi-
brotic effects of α-mangostin in
a rat model of renal fibrosis.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Biomedicine)
Impact factor = 0.134

วจัิยเรือ่งรองศาสตราจารย ์ดร.วสุิทธิ ์ประดิษฐอ์าชพี
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

	 ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ
 นางสาวนฤมล เผ่านักรบ

	 ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ
 นายธนา ชื่นกลิ่นเทศ

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
 นางสาววิไลลักษณ์ ติเยาว์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สามารถวิเคราะห์ชนดิโปรตนีท่ีเกดิการเปลีย่นแปลงเมือ่เข้าสู่
	 ภาวะพังผืดในตับและภายหลังการรักษาด้วยสมุนไพร
	น�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนายาสมุนไพรป้องกัน

	 การเกิดภาวะพังผืดที่ตับ
	 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกมังคุดให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
	 เพิ่มคุณค่าของสมุนไพรไทยวตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อค้นหาโปรตีนในเนื้อเยื่อตับที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกนัภาวะพงัผดื	(Proteomic	biomarker	discovery)
	 ด้วยเทคนคิโปรตีโอมกิส์	ในหนูแรททีไ่ด้รบัสารแอลฟาแมงโกสตนิควบคู่ไปกบัสารไธโออะเซตาไมด์	เป็นเวลา	4	และ	8	สปัดาห์

และผู้รว่มวจัิย
ความรอบรูด้้านสุขภาพเพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์
ของวยัรุน่หญิง (health literacy for unwanted
pregnancy prevention of female
adolescents)
Impact factor = 0.126

วจัิยเรือ่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.กรฐณธชั ปัญญาใส
คณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ
วทิยาลัยนครราชสีมา

 อาจารย์ ดร.อมรา วสูิตรานุกูล
	 ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ดร.พิชามญชุ์ ภูเจริญ

	 คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
	 วิทยาลัยนครราชสีมา

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เป็นการยืนยันปัญหาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกัน
	 การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิง
	 ได้แนวทางส�าหรบัการสร้างโปรแกรมความรอบรูด้้านสขุภาพ

	 เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
	 ของวัยรุ่นหญิง	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหววิธีการทางเลือกที่รวดเร็วส�าหรับการประเมินแผ่นดินไหว	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
	 ที่มีอยู่เดิมในประเทศไทยนั้นคุ้มค่ากว่า
	 ช่วยยกระดับการบริการสังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

Seismic Capacity and Demand of
Thailand for Seismic Evaluation
According to Japanese’s Standard.
Impact factor = 0.11

วจัิยเรือ่ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วา่ท่ีรอ้ยตร ีดร.ศุภชยั สินถาวร
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพือ่ทบทวนและพจิารณาความสามารถในการเกดิแผ่นดนิไหว
	 และความต้องการแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน	JBDPA
	 ส�าหรับใช้ในประเทศไทย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจรนิรตัน์ สิรริฐัวรรณ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วจัิยเรือ่ง

 นายกิตศราวุฒิ ขวัญชารี
	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
	 สยามบรมราชกุมารี

In Universal Newborn Hearing Screening:
Knowledge of Thai Healthcare Personals.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical Association
of Thailand)  Impact factor = 0.084

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 น�าข้อมลูท่ีได้ไปให้ค�าแนะน�าและประโยชน์ท้ังข้อดีและข้อเสีย
	 ให้แก่ญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกเครื่อง
	 ช่วยฟัง	เพือ่จะได้ด�ารงชีวติให้มีความสขุและประสบความส�าเรจ็
	 ในการด�ารงชีวติ	และน�างานวจัิยมาใช้ให้เกดิประโยชน์กบัผู้ป่วย
	 ให้มากที่สุด
	น�าผลการวิจัยที่ได้ไปเสนอต่อแพทย์หู	คอ	จมูก	ในการเลือก

	 เครื่องช่วยฟังให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้ป่วยเอง
	 เสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ของโสต	ศอ

	 นาสกิ	แห่งประเทศไทย	และจดัท�าโปสเตอร์จดับอร์ดวชิาการ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย
	 ทารกแรกคลอดในด้านการคัดกรองการได้ยิน	และพยาธิ
	 ก�าเนิดของประสาทหูเสื่อมในผู้ป่วยเด็กทารก
	เพื่อประเมินความรู้ก่อนและหลังให้การอบรมแก่บุคลากร

	 ทางการแพทย์ในด้านโรคประสาทหูเสื่อมในเด็กทารก
	 และการคัดกรองโรค
	เพือ่ให้องค์ความรู้ในด้านการตรวจคัดกรองโรค	พยาธสิภาพ

	 ก�าเนิดของโรคตามมาตรฐานสากล

วจัิยเรือ่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวรทัพร จันทรล์ลิต
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 อาจารย์ แพทย์หญิงรพีพร ยอดพรหม
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
 อาจารย์ แพทย์หญิงพลอยรุ้ง อร่ามภิญโญกุล

	 โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐ	(วัดไร่ขิง)

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สามารถใช้เป็นแนวทางในการวนิิจฉยัภาวะเปลอืกตาอกัเสบ
	 จากการติดเชื้อ	Demodex	เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสม
	 และเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพือ่ทราบลกัษณะทางคลนิกิท่ีบ่งช้ีว่ามกีารตดิเช้ือ	Demodex
	 ที่เปลือกตา

และผู้รว่มวจัิย Comparison of Clinical Manifestations
between Blepharitis Patients With and
Without Demodex Infestation.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical
Association of Thailand)
Impact factor = 0.084

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เป็นประโยชน์ในการพฒันาสาร	13-butoxyberberine
	 bromide	เพือ่ใช้เป็นยาต้านการแพร่กระจายของมะเรง็

วจัิยเรือ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วฒันโภคาสิน
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร สโมสร
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายภูริวัฒน์ เหล่าเมธากร นิสิตปริญญาเอก

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายเมธาชนันท์ ใจตรง นิสิตปริญญาโท

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	ศึกษาผลของสาร	13-butoxyberberine	bromide
	 ต่อการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเต้านม
	 ชนิด	MDA-MB-231	เซลล์

และผู้รว่มวจัิย The Inhibitory Effect of 13-Butoxyber-
berine Bromide on Migration in Breast 
Cancer MDA-MB-231 Cells. (ตีพิมพ์ในวารสาร
Journal of the Medical Association of Thailand)
Impact factor = 0.084
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วจัิยเรือ่ง
อาจารย์ นายแพทย์ปฐมคม เปรือ่งประเสรฐิ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 แพทย์หญิงกินรี สรพิพัฒน์เจริญ
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สามารถใช้แนวทางเวชปฏิบัติโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
	 ฉบับปัจจุบันในการตรวจหาโรคปัสสาวะไหลย้อน
	 ระดับความรุนแรงสูงได้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อเปรียบเทียบจ�านวนการตรวจพบผู้ป่วยโรคปัสสาวะ
	 ไหลย้อนหลังการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะชนิดมีไข้
	 ในผูป่้วยเดก็อาย	ุ2	เดอืน	ถงึ	5	ปี	เมือ่ใช้แนวทางเวชปฏบัิติ
	 ฉบับปัจจุบัน	พ.ศ.	2557	กับแนวเวชปฏิบัติฉบับเดิม
	 ปี	พ.ศ.	2553

และผู้รว่มวจัิย Any Undiagnosed Vesicoureteral Reflux
Following the Adoption of Thai Pediatric
Nephrology AssociationEndorsed Clinical
Practice Guideline 2014 on Urinary Tract
Infection in Children Aged 2 Months to
5 Years. (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical
Association of Thailand) Impact factor = 0.084

และผู้รว่มวจัิย Comparison of Tissue Damages
after Traditional Open Decom-
pression and Biportal Endoscopic
Decompression for Lumbar
Spinal Stenosis. (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal
of the Medical Association of Thailand)
Impact factor = 0.084

วจัิยเรือ่งรองศาสตราจารย ์นายแพทยย่ิ์งยง ต่ออุดม
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นายแพทย์จรูญ จันทร์ด�ารงกุล
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เป็นรายงานเรื่องแรกที่บ่งบอกว่าการผ่าตัดส่องกล้อง
	 กระดูกสันหลังชนิดสองทาง	เข้าท�าลายเนื้อเยื่อไม่แตกต่าง
	 จากการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังชนิดทางเข้าเดียว

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	ศึกษาเปรียบเทียบการท�าลายของกล้ามเนื้อรอบกระดูก
	 สันหลัง	ระหว่างการผ่าตัดสองวิธี	โดยวัดด้วย	CRP	และ
	 CPK	และวัดปริมาตรของบริเวณที่ผ่าตัด	ด้วยวิธีผ่าตัด
	 กล้องเอ็นโดสโคปชนิดสองทางเข้า

วจัิยเรือ่ง
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
วนัเพ็ญ ธรุกิตต์วณัณการ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร พานิชเจริญ
	 คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	มหาวิทยาลยัมหิดล
 รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพื่อทราบการถ่ายทอดพันธุกรรมของโรคจิตเภทในคนไทย
	 ว่าเกิดจากยีนส์ตัวใด

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อตรวจสอบว่าการแปรผันของจีนตัวรับซีโรโทนิน-4
	 มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจิตเภทในคนไทยหรือไม่

และผู้รว่มวจัิย
Polymorphisms of Serotonin 4
Receptor Gene Associated with 
Schizophrenia in Thai Ethnic.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical
Association of Thailand)
Impact factor = 0.084
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และผู้รว่มวจัิย Comparison of LATCH Scores
between Mothers’ Breastfeeding
Teaching Done by Registered
and Practical Nurses during the
Immediate Postpartum Period;
A Randomized Controlled Trial.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical 
Association of Thailand)
Impact factor = 0.084

วจัิยเรือ่งรองศาสตราจารย ์นายแพทยภ์าวนิ พัวพรพงษ์
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริวรรณ ศรีสุวรรณ

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ แพทย์หญิงเมสิตา สุขสมานวงศ์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวสุขวดี เกษสุวรรณ

	 ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี
 นางสาวนงเยาว์ ใบยา

 ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 น�าไปใช้ในการปรบัปรงุหรอืพฒันาการส่งเสรมิการเล้ียงลกู
	 ด้วยนมแม่	และการพัฒนาสมรรถนะในการท�างานของ
	 พยาบาลวิชาชีพกับผู้ช่วยพยาบาลอย่างเหมาะสม

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการเข้าเต้าระหว่างการสอน
	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรกหลังคลอด
	 โดยพยาบาลวิชาชีพกับผู้ช่วยพยาบาล

วจัิยเรือ่ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์
เมธาพันธ ์กิจพรธรีานันท์
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วเิชยีร มโนเลศิเทวญั
 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	ทราบค่าปกติของซิสเตตินซีในสตรีตั้งครรภ์ไทยช่วงไตรมาส
	 ที่สองและไตรมาสที่สาม	เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในการศึกษา
	 ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับสารซิสเตตินซีต่อไป

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อก�าหนดค่าอ้างอิงของระดับซีรั่มซิสเตตินซีในไตรมาส
	 ที่สองและไตรมาสที่สามในสตรีตั้งครรภ์ไทย
	เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับซีรั่มซิสเตตินซี

	 และระดับ	creatinin	ในเลือด

และผู้รว่มวจัิย
Reference Intervals for Serum Cystatin C
in the Second and Third Trimester of Thai
Pregnant Women. (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal
of the Medical Association of Thailand)
Impact factor = 0.084

วจัิยเรือ่งรองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วฒันโภคาสิน
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 อาจารย์ ดร.สกุานดา อนิทรจกัร
	 ส�านกันวตักรรมการเรยีนรู	้มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
 อาจารย์ ดร.มาลนิ จลุศริิ

 คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สามารถน�าเอาสารสกัด	T.	bellirica	ไปใช้พฒันาเป็นผลติภณัฑ์ 
	 เครื่องส�าอางที่ใช้ป้องกันการเกิดของเซลล์มะเร็งผิวหนังได้ 
	 ในอนาคต

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด	T.	bellirica	ต่อการยับยั้ง
	 การเจริญเติบโตและการเหนี่ยวน�าให้เกิดการตาย
	 แบบอะพอพโทซิสในเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิด	A431
	 ที่มีอัตราการเกิดการแพร่กระจายสูง

และผู้รว่มวจัิย Anti-Proliferation and Apoptosis Induc-
tion in Epidermoid carcinoma A431 cells 
by Terminalia bellirica Extract. (ตีพิมพ์ในวารสาร
Journal of the Medical Association of Thailand)
Impact factor = 0.084
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และผู้รว่มวจัิย
Analysis of Prognostic Factors
and Treatment Outcomes for
Survival in Hepatocellular Carci-
noma Patients: Single Institute
Experience. (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of
the Medical Association of Thailand)

Impact factor = 0.084

วจัิยเรือ่ง
อาจารย ์นายแพทยช์าญชยั เจรญิพงศ์สุนทร
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยนันท์ ชนไมตรี
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
 อาจารย์ แพทย์หญิงปิยะพร ชื่นกลิ่น

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ นายแพทย์ภานุณัฏฐ์ ม่วงน้อย

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายดิษฐพล มั่นธรรม

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประโยชน์ของงานวจัิย

	ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพยากรณ์โรคและการรอดชีวิตของ
	 ผู้ป่วยมะเร็งตับ	เพื่อช่วยในการประเมินพยากรณ์โรคและ
	 การวางแผนการรักษาและการวิจัยต่อในอนาคต
	ทราบถงึระยะเวลาการรอดชวิีตของผูป่้วยมะเร็งตบัในระยะต่างๆ
	ทราบถงึระยะเวลาการรอดชวีติของผูป่้วยมะเรง็ตบัด้วยวธีิการ

	 รักษาต่างกัน	เช่น	การผ่าตัด	การฉีดสีเข้าเส้นเลือดตับ	และ
	 การให้ยาบ�าบัด	รวมถึงน�ามาเป็นข้อมลูเพือ่พัฒนาการรักษา
	 ในรูปแบบต่างๆ	ต่อไป

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพยากรณ์โรคและการรอดชีวิต
	 ของผู้ป่วยมะเร็งตับ
	เพื่อศึกษาระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับ

	 ในระยะต่างๆ
	เพื่อศึกษาระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับ

	 ด้วยวิธีการรักษาต่างกัน	เช่น	การผ่าตัด	การฉีดสี
	 เข้าเส้นเลือดตับ	และการให้ยาบ�าบัด

และผู้รว่มวจัิย

Recurrent Rates and Risk 
Factors of Febrile Seizures 
in the Subsequent Illness 
Following the First Febrile 
Seizures in Thai Children.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical 
Association of Thailand)

Impact factor = 0.084

วจัิยเรือ่ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงอจัฉราพร เมฆศิขรนิ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลขิติ
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพื่อเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการให้ยาป้องกันการชักซ�้า
	 จากไข้สูงครั้งต่อไป	รวมถึงการแนะน�าและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
	 และสถานพยาบาลในประเทศไทย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการชักซ�้าในผู้ป่วยเด็ก
อายุ	6	เดือนถึง	5	ปี	ที่มาด้วยชักจากไข้สูง
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วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

Different Professional Skill to
Produce Platelet Rich Plasm 
May Effect the Clinical Results. 
(ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical 
Association of Thailand)

Impact factor = 0.084

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพื่อกระจายความรู้และสามารถมีวิธีทางเลือกรวมถึง
	 อุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย	ลดต้นทุน
	 ค่ารักษาพยาบาลและสามารถท�าได้ง่ายปลอดภัยจาก
	 อุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากโรงพยาบาลทั่วไป	แม้แต่
	 โรงพยาบาลชุมชนก็ตาม	ซึ่งผลที่ได้สามารถน�ามา
	 ใช้ประโยชน์ได้จริง	รวมถึงเป็นองค์ความรู้พื้นฐาน
	 ให้เกิดการต่อยอดพัฒนาในอนาคตต่อไป

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาเรื่องปัจจัยของตัวบุคคล	เช่น	อาชีพ	พื้นฐาน
	 ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน	จะสามารถน�า
	 เทคนิคนี้ไปใช้ได้จริงหรือไม่	โดยควบคุมปริมาณ	คุณภาพ
	 ของ	PRP	เปรียบเทียบผลของการเตรียมในแต่ละกลุ่ม
	 ระหว่างแพทย์และพยาบาล

และผู้รว่มวจัิย

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ชลวชิ จันทรล์ลิต
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นายแพทย์ธนรตัน์ เหรยีญเจรญิ
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ
 นายแพทย์เฉลมิศกัดิ ์ศรวีรกุล

	 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
	 มหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช

และผู้รว่มวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วลัยา ธเนศพงศ์ธรรม
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นางสาวสุกัญญา เพ็งพานิช
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ

	 คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

	 เพื่อให้ทราบผลของกรดไขมัน	10-HDA	ต่อการเจริญเติบโต
	 และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านม	ซึ่งท�าให้เกิด
	 ความเข้าใจในฤทธิข์องสารดงักล่าวนีม้ากยิง่ขึน้	และเกดิการ
	 ใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนายาต้านมะเร็งต่อไป

	ศึกษาผลของกรดไขมัน	10-hydroxy-2decenoic
	 acid	(10-HDA)	ในการยับยั้งการเจริญเติบโต
	 และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านม

Potential Role of Royal Jelly and
10-Hydroxy-2-Decenoic Acid as 
Metastasis Inhibitors in Triple-
Negative Breast Cancer Cells.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical
Association of Thailand)
Impact factor = 0.084

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย
วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพิชญา เพชรบรม
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 แพทย์หญิงมนัสวี วัสสระ
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ นายแพทย์ภานุณัฏฐ์ ม่วงน้อย

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 เพื่อประสิทธิภาพการประเมินพยากรณ์โรคและคาดคะเน
	 ระยะปลอดเหตุการณ์ในผู้ป่วยที่มีน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอด
	 จากโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 เพื่อน�าไปสู่การเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
	 แก่ผู้ป่วยต่อไป

	เพ่ือศกึษาปัจจยัทีมี่ผลต่อการท�านายอตัราการรอดชวีติ
	 ของผู้ป่วยที่มีน�้าในเยื่อหุ้มปอดจากมะเร็ง
	 เพื่อตรวจสอบการใช้คะแนนอัตราการรอดชีวิตของ

	 LENT	prognostic	score

Predicting Survival in Patients
with Malignant Pleural Effusion
and Validating LENT Prognostic
Score. (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical
Association ofThailand)
Impact factor = 0.084

วจัิยเรือ่งรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไตรพาณิชย์กุล
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์เอมอร เจรญิสรรพพชื
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สามารถน�าเอาสารเคอร์ควิมินไปใช้ในการปกป้อง	DA	axons
	 จากสาร	6-OHDA	และเพิ่มระดับของ	BDNF	ในสมองส่วน
	 striatum	ของหนูไมซ์ที่ได้รับสารพิษ	6-OHDA

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาผลของสารเคอร์คิวมินต่อปริมาณของ	DA
	 axons	และระดับของ	BDNF	ในส่วนสมอง	striatum
	 ของหนูไมซ์ที่ได้รับสารพิษ	6-OHDA

และผู้รว่มวจัิย Curcumin Protects Nigrostriatal 
Dopaminergic Axons and Increases 
BDNF Immunoreactivity in the 6-
OHDA-Lesioned Striatum of Mice.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical Association 
of Thailand)
Impact factor = 0.084
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ประโยชน์ของงานวจัิย

ประโยชน์เชงิผลงานทางวชิาการ

	 เพื่อหาข้อสรุปถึงผลของสรรพคุณและประสิทธิภาพของสาร	curcumin	 ในสมุนไพรขมิ้นชันสมุนไพรที่ช่วยลด	ชะลอ	หรือ 
	 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในสัตว์ที่ป่วยเป็นเบาหวาน	 ตามระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท�าให้สามารถตอบได้อย่างชัดเจน 
	 และมีเหตุผลประกอบว่าควรมีการแนะน�าและส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือไม่
	 เพื่อหาข้อสรุปที่จะลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียและท�าลายโครงสร้างที่อวัยวะตับ	 ลดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิด	 fibrosis 

	 และการอักเสบของเซลล์และเนื้อเยื่อที่อวัยวะตับ
	 เพื่อน�าไปพัฒนา	 มีส่วนช่วยในการสร้างวิธีการและระบบวินิจฉัย	 และการรักษาทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

	 โดยการใช้ทรพัยากรไทย	ภมูปัิญญาไทย	ก�าลงัคน	เครือ่งมอืและอุปกรณ์	และเทคโนโลยพีืน้ฐาน	เพือ่การรกัษาผูป่้วยเบาหวาน 
	 ต่อไป
	 เพ่ือเป็นการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการรักษาโรค	 เพื่อน�าความรู้พื้นฐาน 

	 ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เพ่ือการวิเคราะห์ค้นหาเหตุผลที่ได้	 เพ่ือการน�าไปประยุกต์ทางคลินิก	 และตรวจวิเคราะห ์
	 ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
	 ถ้ามกีารน�าสมนุไพรขมิน้ชนัไปประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการรกัษาผูป่้วยเบาหวานจากการเกดิ	fibrosis	และการอกัเสบ 

	 ของเซลล์และเนือ้เยือ่ทีอ่วยัวะตับ	อาจจะช่วยท�าให้ประชาชนและรฐัประหยัดค่าใช้จ่ายจ�านวนมากในการรกัษา	และทีส่�าคญั 
	 จะส่งผลดีมากต่อสภาพสุขภาพของผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	 ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาต่อวงการวิทยาศาสตร์และ 
	 วงการแพทย์และสาธารณสุข

ประโยชน์เชงิผลงานเชงิประจักษ์

	 ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้	original	orticle	ในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
	 การเสนอผลงานการวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ/	ระดับนานาชาติ
	 การสร้างและพัฒนาคณาจารย์	นักวิจัยรุ่นใหม่	นิสิตระดับปริญญาโท

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพือ่ศกึษาผลของสารส�าคญั	curcumin	ในสมนุไพรขมิน้ชัน	ในการลด	ชะลอ	หรอืป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากภาวะการเกดิพงัผืด 
	 ที่เรียกว่า	fibrosis	ที่อวัยวะตับในสัตว์ทดลองที่มีสภาวะเบาหวาน
	เพ่ือศึกษาผลของสารส�าคัญ	 curcumin	 ในสมุนไพรขมิ้นชัน	 ในการลด	 ชะลอ	 หรือป้องกันภาวะแทรกซ้อน	 ในการรักษา 

	 ภาวะการอักเสบเพื่อลดภาวะการท�าลายเซลล์และเนื้อเยื่อที่อวัยวะตับในสัตว์ทดลองที่มีสภาวะเบาหวาน

วจัิยเรือ่ง

 ผูช่้วยศาสตราจารย์หทัยา เพชรพบิลูย์ไทย
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.รชัฎาภรณ์ ประมงค์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ
 นางสาวกมลวลัย์ สถนิ

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ
 นางสาวสนุนัทา ยางเอน

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.วภิาว ีอนุพันธพิ์ศิษฐ์
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย
Effect of Curcumin on Liver
Fibrosis Formation in Rats
with Chronic Inflammation 
Following Diabetics. (ตีพิมพ์ในวารสาร
Journal of the Medical Association of Thailand)

Impact factor = 0.084
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และผู้รว่มวจัิย

รองศาสตราจารย ์ดร.รุง่นภา พงศ์สวสัดิมานิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

 อาจารย์ ดร.โสรยา เกตุจรสั
	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวภาณุสรณ์ ชูสุข
	 คณะอตุสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 นางสาวภัทรสุดา หนุเจริญกุล
	 คณะอตุสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทอด
	 ในอุตสาหกรรมชุบทอดในเทอมการลดการอมน�้ามัน
	 ด้วยการใช้	CMC	ผสมในแป้ง	WF	และ	TS
	 เป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากแป้งมันส�าปะหลัง

	 ในอาหารชุบทอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	ศึกษาผลของ	carboxymethyl	cellulose	(CMC)
	 ต่อสมบัติของ	WF/TS	batter	และผลิตภณัฑ์ชุบทอด
	 โดยใช้ปีกไก่บนเป็นโมเดลเพ่ือศกึษาปรมิาณการเกาะตดิ

Effect of carboxymethyl
cellulose on properties of
wheat flour-tapioca starch-
based batter and fried,
battered chicken product.
Impact factor = 0.076

วจัิยเรือ่ง

และผู้รว่มวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจรนิรตัน์ ศิรริฐัวรรณ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นายกิตศราวุฒิ ขวัญชารี
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปให้ค�าแนะน�าแก่ญาติผูป่้วยและผูป่้วยในในการดแูล
	 ผู้ป่วย	เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
	 เพือ่ให้ผูป่้วยด�ารงชวีติอย่างมคีวามสขุและสามารถกลบัมาด�ารงชีวิต
	 เข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข	น�างานผลงานวิจัยที่ได้ไปเผยแพร่
	 เพื่อประโยชน์กับหน่วยงานอื่นในการดูแลผู้ป่วย
	น�าผลการวิจัยที่ได้ไปเสนอต่อแพทย์หู	คอ	จมูก	ในการเลือก

	 เคร่ืองช่วยฟังให้ได้ผลประโยชน์สงูสดุกบัตัวผูป่้วยเอง	เสนอผลงาน
	 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ของโสต	ศอ	นาสิก
	 แห่งประเทศไทยและจัดท�าโปสเตอร์จัดบอร์ดวิชาการ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในด้านต่างๆ
	 ของผูป่้วยทัง้ก่อนและหลงัการผ่าตดัฝังประสาทหเูทียม
	 จากผูด้แูลผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดัและฟ้ืนฟกูารได้ยนิ
	 ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
	 สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 องครักษ์

Measures of Comparative
Behavior in Hearing Loss
Patients with Cochlear
Implant: Caretaker Assess-
ment. (ตีพิมพ์ในวารสาร Indian Journal of
Otolaryngology and Head and Neck Surgery)

Impact factor = 0.054
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อาจารย ์แพทยห์ญิงอลีนา สรรค์ธรีภาพ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 แพทย์หญิงอมรวรรณ ค�ากา
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ผลการศกึษาทีไ่ด้จะเป็นข้อมลูในการเลอืกวธิกีารเตรยีมผูป่้วย
	 ก่อนการส่องกล้องที่เหมาะสม	สามารถสอดกล้องผ่าน
	 ในโพรงจมกูได้ง่าย	มองเหน็รายละเอยีดในการตรวจโพรงจมกู
	 และกล่องเสยีงได้ดกีว่า	มีผลข้างเคียงน้อย	ประหยดั	และน�าไป
	 พัฒนาการวิจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้น�้าเกลือ
	 เปรียบเทียบกับสารล่อลื่นในการส่องกล้องในโพรงจมูก
	 แบบปรับทิศทางได้	ในด้านความเจ็บปวดขณะส่องกล้อง
	 ความยากง่ายของการสอดผ่านทางจมูก	รายละเอียด
	 ของการตรวจพบจากการส่องกล้อง	ความพึงพอใจ
	 ของผู้ป่วย	และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

The efficacy of normal saline 
compared with standard lubricant 
in nasal endoscope by flexible 
laryngoscope. (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 
Medicine and Health Sciences)
Impact factor = 0.043

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ช่วยท�าให้แพทย์สามารถใส่สกรูได้ทั้งสองข้าง	การท�า
	 เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มีส่วนส�าคัญในการเตรียมตัวผู้ป่วย
	 ก่อนผ่าตัด	เพื่อพิจารณาวางแผนการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของกระดูกคอปล้องที่สอง
	 ส่วนลามิน่าในกลุ่มประชากรชาวไทย

แพทยห์ญิงกฤตติกา เหล่าปรดีา
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ก่อสันติรัตน์
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
Lamina morphology of axis for
safety translaminar screws fixa- 
tion in Thai populations. (ตีพิมพ์ในวารสาร
Journal of Medicine and Health Sciences)
Impact factor = 0.043

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน
	 โดยข้อมูลที่ได้จะช่วยให้งานแพทยศาสตรศึกษา
	 สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 คุ้มค่าแก่เวลาและทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัด
	 สามารถเผยแพร่ในวารสารทางการศกึษาเพือ่เป็นประโยชน์

	 ต่อไป	และผลการศึกษาที่ได้สามารถน�าไปต่อยอดงานวิจัย
	 ทางด้านการศึกษาในเชิงลึกต่อไป

และผู้รว่มวจัิย

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รชุา ตรศิีรโิชติ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภิญญา พงษ์สังข์
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ นายแพทย์ดีพร้อม ศิริเขต

 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ นายแพทย์อรุณชัย แสงพานิชย์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต วิริยะโรจน์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยัพฤกษ์ กสุมุาพรรณโญ

 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพือ่ส�ารวจความคิดเหน็และทศันคติต่อการเรยีนการสอน
	 ในรูปแบบห้องเรียนกลับทางในการเรียนเรื่องโรคผิวหนัง
	 ในเด็ก

Medical student attitudes
in application of flipped 
classroom strategy in pedi-
atric dermatology learning
(ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Medicine and Health

Sciences)

Impact factor = 0.043

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เป็นแนวทางในการวนิจิฉยัโรคตดิเชือ้	Demodex	ทีเ่ปลอืกตา

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกระหว่างผู้ป่วย
	 โรคเปลือกตาอักเสบที่มีการติดเชื้อ	Demodex

นายแพทยว์วิฒัน์ ประเสรฐิ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรัทพร จันทร์ลลิต
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แพทย์หญิงณิชาบูล โชติขจรเกียรติ

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
The comparison study of the 
treatment of posterior capsule 
opacity after cataract surgery 
between 2 types of intraocular 
lens. (ตีพิมพ์ในวารสาร Vajira Medical Journal) 
Impact factor = 0.043
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วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 การเผยแพร่ข้อมูลให้แก่จักษุแพทย์ทั่วไปผ่านราชวิทยาลัย
	 และทางวารสารของราชวิทยาลัยหรือวารสารนานาชาติ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนที่เกิดจาก
	 การผสมยาหยอดตาด้วยวิธีการผสมที่แตกต่างกัน
	 2	รูปแบบ	คือ	ผสมในสภาวะปกติที่อุณหภูมิห้อง	และ
	 ผสมภายใต้ระบบ	laminar	airflow	cabinet
	 ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
	 สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 องครักษ์

อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณลักษณ์ สินสวสัด์ิ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นายแพทย์วิวัฒน์ ประเสริฐ
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย A comparative sterility of the
hospital preparation fortified
antibiotic eye drops between
preparing under laminar flow
cabinet and normal airflow
condition. (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 
Medicine and Health Sciences)

Impact factor = 0.043

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 การพฒันาชดุตรวจสารพษิ	botulinum	neurotoxin	ด้วยวธิี
	 ELISA	สามารถตรวจสอบสารพิษได้ทั้ง	4	ชนิด	คือ	A,	B,	E
	 และ	F	นอกจากน้ียงัตรวจหาสารพิษได้ในอาหารหลากหลายชนดิ
	 จงึสามารถใช้เป็นวธิกีารตรวจคดักรองเบ้ืองต้นเพือ่หาสารพษิ
	 ที่ก่อให้เกิดโรคโบทูลิซึม	(botulism)	ซึ่งสามารถน�าไปใช้
	 ทดแทนชุดทดสอบจากต่างประเทศและลดการทดสอบ
	 ในสัตว์ทดลองได้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	การพัฒนาชุดทดสอบด้วยวิธี	ELISA	เพื่อตรวจหา
	 ชนิดของโบทูลินัมท็อกซินที่ผลิตจากเชื้อ	Clostridium
	 botulinum

ศาสตราจารย ์ดร.โกสุม จันทรศิ์ริ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ดร.ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข
 นายธนิตชัย ค�าแถลง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

	 สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
	 กระทรวงสาธารณสุข
 นางสาวชุติมา จิตตะประสาทศีล

	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข
 นายนัฐพงษ์ ชื่นบาน	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

	 สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
	 กระทรวงสาธารณสุข
 นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย

	 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย Development of botulinum toxin
detection assay by antibody cap-
ture ELISA.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Vajira Medical Journal)
Impact factor = 0.043

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่มีแคลเซี่ยมสูง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของแคลเซียม
	 ที่เติมในโยเกิร์ต

 นางสาวจิดาภา วารนิช	นิสิตปริญญาตรี
	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวพัทธนันท์ ก�าลังเอก	นิสิตปริญญาตรี

	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อุลิสาณ์ พาชคีรพีาพล
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย
Characterization of the chemical
structures and physical properties
of exopolysaccharides produced
by various Streptococcus ther-
mophilus strain.
Impact factor = 0.043 (Thai Journal 
Impact Factor)

	หาความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์ทางคลินิก

	 จากการประเมินตนเองของผู้ป่วยกับนักกายภาพบ�าบัด

	หาค่าความแตกต่างที่มีความส�าคัญทางคลินิก

	 (minimal	clinically	importance	difference;

	 MCID),	ค่า	responsiveness	และจุดตัดส�าหรับแบ่ง

	 ความบกพร่องสงูและต�า่ทีเ่ฉพาะส�าหรบัภาวะข้อไหล่ตดิ

	 ด้วยแบบประเมิน	QuickDASH	ฉบับภาษาไทย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

Responsiveness and Minimal
Clinically Importance Difference
of Thai QuickDASH in Individuals
with Adhesive Capsulitis
Impact factor  = 0.043

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ใช้ในการประเมินการตัดสินใจให้การรักษาและวางแผนการรักษาด้วยค่าความแตกต่างที่มีความส�าคัญทางคลินิก
	 ส�าหรับภาวะข้อไหล่ติด

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.นิตยา วริยิะธารากิจ
คณะกายภาพบ�าบัด มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นางสาวจุไร รัฐวงษา	คณะกายภาพบ�าบัด
	 โรงพยาบาลสมเด็จ	ณ	ศรีราชา	สภากาชาดไทย
 นางศิริวรรณ มโนปัญจสิร	ิคณะกายภาพบ�าบัด

	 โรงพยาบาลเลิดสิน	กรมการแพทย์
	 กระทรวงสาธารณสุข

และผู้รว่มวจัิย
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วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 พัฒนาการตรวจวนิจิฉยัเชือ้	Campylobacter	spp	โดยอาศยัเทคนคิ	Loop	mediated	isothermal	amplification	(LAMP)
	 ซึ่งต่อยอดเทคโนโลยีโดยอาศัยการตรวจวัดผลผลิตของดีเอ็นเอเป้าหมายจากปฏิกิริยา	 LAMP	 ด้วยการตรวจวัดการจับกัน 
	 ระหว่างดีเอ็นเอเป้าหมายและดีเอ็นเอตรวจจับโดยใช้หลักการ	 DNA-DNA	 hybridization	 จากนั้นตรวจผลบนชุดทดสอบ 
	 จ�านวน	 2	 รูปแบบ	 ได้แก่	 ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ	 (Lateral	 flow	 dipstick	 (LFD)	 dipstick	 biosensor)	 และ 
	 ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบตัวตรวจจับที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองค�า	 [Gold	 Nano-DNA	 Probe	 (AuNPs)	 biosensor] 
	 ซึ่งสามารถอ่านค่าสีได้ทันที	 จากวิธีการข้างต้นสามารถตรวจสอบดีเอ็นเอของยีนเป้าหมายที่แสดงความจ�าเพาะอย่างสูง 
	 ต่อเช้ือ	 Campylobacter	 ได้โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมอืในการตรวจท่ีมีราคาแพง	 ลดข้ันตอนการตรวจวเิคราะห์และทราบผลทนัท ี
	 รวมถึงสามารถตรวจสอบเชื้อที่มีการปนเปื้อนในปริมาณน้อยเหมาะสมกับการน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการตรวจวิเคราะห์ 
	 นอกสถานที่ได้ดีและเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อน	Campylobacter	ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ	Campylobacter	ในตวัอย่างอาหาร	ด้วยวธิ	ีloop-mediated	isothermal
	 amplification	(LAMP)	ร่วมกับวิธีการดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบคู่	และวิธี	gold	nanoparticles	(AuNPs)
	 เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาเป็นชุดตรวจน�าไปใช้ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อ	Campylobacter	ในตัวอย่างอาหาร

ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทรศิ์ริ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ดร.เดือนเต็ม ทองเผือก
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย

	 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.สพุตัรา อารกีจิ ส�านกันวตักรรมการเรยีนรู้

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ดร.ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย	์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

	 สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
	 กระทรวงสาธารณสุข

และผู้รว่มวจัิย
Development of the rapid test 
kit for identification of Campy-
lobacter spp. based on loop-
mediated isothermal amplifi-
cation (LAMP) combined with
lateral flow dipstick (LFD)
and gold nano-DNA probe 
(AuNPs)
(Journal: Science and Technology Asia)

Impact factor = 0.018

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	บทความทางวชิาการวารสารในระดบันานาชาต	ิจ�านวน	1	เร่ือง
	 การเสนอผลงานในการประชุมระดบันานาชาต	ิจ�านวน	1	ครัง้
	 อนุสิทธิบัตร
	มีหน่วยงานที่น�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	เช่น	กระทรวง

	 สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิฉัยเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ	บี
	 ด้วยวิธี	loop-mediated	isothermal	amplification
	 (LAMP)	ร่วมกับวิธีการดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบคู่
	 วธิ	ีgold	nanoparticles	(AuNPs)	และวธิกีารวดัความขุ่น
	เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาเป็น	Lab-on-a-chip

	 ให้สามารถเป็นวิธีการ	แบบ	Point-of-care	ในการตรวจ
	 หาการตดิเชือ้โรค	HBV	เพือ่ติดตามการรักษาและเป็นการ
	 เฝ้าระวังโรค

 ดร.สุพิชฌาย์ อัครวริศวงษ์
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์รัตน์ ศรีสุรภานนท์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ดร.ศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ

	 ส�านกันวตักรรมการเรยีนรู	้มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ศาสตราจารย ์ดร.โกสุม จันทรศิ์ริ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย Comparative rapid screening
diagnostic tests for hepatitis B
virus regarding loop-mediated
isothermal amplification (LAMP)
paired with lateral flow dipstick 
(LFD), gold nanoparticles (AuNPs)
and real-time turbidimetry.
(Journal: Science and Technology Asia)

Impact factor = 0.018

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 การศกึษาถึงข้อมลูทางระบาดวทิยาเกีย่วกับภาวะ	Disseminated
	 Intravascular	Coagulation	ในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ
	 ในกระแสเลือดและปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วย
	 ถือว่าเป็นผลส�าเร็จเบื้องต้น
	 ได้มีการน�าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงดูแลรักษาผู้ป่วย
	 เป็นข้อมลูในการเรยีนการสอนของนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษา
	 เป็นการเพิ่มมูลค่าและพิสูจน์คุณค่าของสมุนไพรไทย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	ศกึษาความชกุของภาวะ	Disseminated	Intravascular
	 Coagulation	ในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วย
	 ที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
	 รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	ศึกษา	overall	survival	ของผู้ป่วยที่มีภาวะ

	 Disseminated	Intravascular	Coagulation
	ศึกษา	parameter	ที่มีผลต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วย

	 ที่มีภาวะ	Disseminated	Intravascular	Coagulation
	ศึกษาเรื่อง	simple	Disseminated	Intravascular

	 Coagulation	score	ว่ามีผลต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วย
	 หรือไม่

 นายธนารัตน์ ฤชากร
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนิศา มะเครอืสี
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย Factors Associated with Mortal-
ity Outcomes of Patients with 
Disseminated Intravascular 
Coagulation resulting from 
Septicemia: A Single Center
(ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Hematology
Transfusion Medicine)
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	 เพื่อผลิต	MAb	ต่อ	toxin	(ToxA	และ	ToxB)
	 ของแบคทีเรีย	V.	parahaemolyticus	(VPAHPND)
	 ที่ท�าให้เกิดโรค	Early	Mortality	Syndrome	(EMS)/
	 Acute	Hepatopancreatic	Necrosis	Syndrome
	 (AHPND)
	เพื่อใช้พัฒนาวิธีการตรวจโดยวิธี	immunoassay

	 ชนิดต่างๆ
	ใช้พฒันา	immuno	kit	แบบ	strip	test	ทีใ่ช้ง่าย	แม่นย�า

	 และราคาถูก

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

PirA & B toxins discovered in
archived shrimp pathogenic
Vibrio campbelli isolated long
before EMS/AHPND outbreaks
(ตีพิมพ์ในวารสาร Aquaculture เผยแพรเ่ดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2561 ควอไทล์ท่ี 1)

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สามารถน�าโมโนโคลนอลแอนตบิอดทีีผ่ลติได้ไปตรวจสอบการตดิเชือ้แบคทเีรยี	V.	parahaemolyticus	(VPAHPND)	ในตวัอย่างกุง้

	 โดยวิธี	dot	blotting,	Western	blotting	ได้

	 สามารถน�าโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ได้ไปพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสี	immunochromatographic	strip	test	ได้	ซึ่งชุดตรวจ

	 แถบสีนี้จะช่วยให้การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ	V.	parahaemolyticus	(VPAHPND)	ท�าได้อย่างรวดเร็วขึ้น

	 สามารถให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	กรมประมง	เอกชน	และเกษตรกรผูเ้กีย่วข้องกบัการเลีย้งกุง้น�าไปใช้ตรวจการตดิเชือ้ดงักล่าวได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข

	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายประดิษฐ์ หวังมาน

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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	 เพื่อเตรียมผง	CsSnI3	และฟิล์ม	CsSnI3

	เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา	โครงผลึก	ค่าการดูดกลืนแสง

	 และค่าความน�าไฟฟ้าของโฮล	ในผง	CsSnI3	และฟิล์ม

	 CsSnI3

	เพื่อสร้างชั้นของแข็งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

	 จากชั้นฟิล์มบาง	CsSnI3	ประเภทพี	และวิเคราะห์

	 ประสิทธิภาพและค่าอิมพีแดนซ์ของเซลล์

	 เพื่อเตรียมฟิล์ม	CsSnI3-xAx	เมื่อ	A=F,	Cl	และ	Br

	 เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาโครงผลึก	ค่าการดูดกลืนแสงและค่าความน�าไฟฟ้าของโฮล	ในฟิล์ม	CsSnI3-xAx

	เพื่อสร้างชั้นของแข็งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากชั้นฟิล์มบาง	CsSnI3-xAx	ประเภทพี	และวิเคราะห์

	 ประสิทธิภาพและค่าอิมพีแดนซ์ของเซลล์

	 เพ่ือสร้างโครงสร้างของ	CsSnI3-xAx	เมือ่	A=F,	Cl	และ	Br	และค�านวณแถบพลงังาน	และค่าสมัประสทิธิก์ารดดูกลนืแสง

	 ของ	CsSnI3-xAx

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

Hierarchical Fe3O4-reduced 
grapheme oxide nanocompos-
ite grown on NaCl crystals for 
triiodide reduction in dye-sen-
sitized solar cells.
(ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports เผยแพร่
พ.ศ. 2562 ควอไทล์ท่ี 1)

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้ผง	CsSnI3	และฟิล์ม	CsSnI3

	 ทราบสณัฐานวทิยา	โครงผลกึ	ค่าการดดูกลนืแสง	และค่าความน�าไฟฟ้าของโฮล	ในผง	CsSnI3	และฟิล์ม	CsSnI3

	 สร้างชัน้ของแขง็เซลล์แสงอาทิตย์ชนดิสย้ีอมไวแสงจากชัน้ฟิล์มบาง	CsSnI3	ประเภทพ	ีและวิเคราะห์ประสทิธภิาพและค่าอิมพแีดนซ์

	 ของเซลล์	เพือ่ต่อยอดในกระบวนการวธิต่ีอไป

	 ได้ฟิล์ม	CsSnI3-xAx	เมือ่	A=F,	Cl	และ	Br

	 ทราบสณัฐานวทิยา	โครงผลกึ	ค่าการดดูกลนืแสง	และค่าความน�าไฟฟ้าของโฮล	ในฟิล์ม	CsSnI3-xAx

	 เพือ่สร้างชัน้ของแขง็เซลล์แสงอาทติย์ชนดิสย้ีอมไวแสงจากชัน้ฟิล์มบาง	CsSnI3-xAx	ประเภทพ	ีและวเิคราะห์ประสทิธภิาพ

	 และค่าอมิพแีดนซ์ของเซลล์

	 สามารถสร้างโครงสร้างของ	CsSnI3-xAx	เมือ่	A=F,	Cl	และ	Br	และค�านวณแถบพลงังาน	และค่าสมัประสทิธิก์ารดดูกลนืแสง

	 ของ	CsSnI3-xAx

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร พิมานแพง
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อมรกิจบ�ารุง
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา หาญชนะ

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 นายสุจินดา ไชยชาติ คณะวิทยาศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

และผู้รว่มวจัิย
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วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เซนเซอร์ที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์หรือสถานพยาบาล
	 ที่ห่างไกลได้ประเมินความเสี่ยงของประชาชนทั่วไป	หรือ
	 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจน�าไปสู่
	 การติดตามการรักษาโรคหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
	 เพื่อลดความเสี่ยงนั้นลง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่ออิมมูโนเซนเซอร์ฐานกระดาษ	(paper-based	immunosensor)	ส�าหรับการตรวจวัดโปรตีน
	เพ่ือตรวจวดัโปรตนีท่ีบ่งบอกความเสีย่งของการเกิดโรคหลอดเลอืดและหวัใจ	(C-reactive	protein)	ร่วมกับการตรวจวเิคราะห์

	 ทางเคมีไฟฟ้า
	 เพื่อสร้างเซนเซอร์ฐานกระดาษถูกออกแบบเพื่อผสมผสานการเตรียมเซนเซอร์และการตรวจวัดให้อยู่ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว

	 มีราคาถูก	การใช้งานง่าย	พกพาได้สะดวก	มีความถูกต้องแม่นย�า	ซึ่งใช้หลักการจับกันโดยตรงระหว่างสารชีวโมเลกุลสูง
	 เพื่อพัฒนาเซนเซอร์ที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ห่างไกลได้ประเมินความเสี่ยงของประชาชนทั่วไป

	 หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจ	น�าไปสู่การติดตามการรักษาโรค	หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
	 เพื่อลดความเสี่ยงนั้นลง

 รองศาสตราจารย์ ดร.วณีา เสียงเพราะ
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวสุชานาถ บุญแก้ว

	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นายสุดเขต ไชโย

	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นายศักดิ์ดา จ�าปาสา

	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

และผู้รว่มวจัิย อมิมูโนเซนเซอรท์างเคมีไฟฟ้าส�าหรบัการ
ตรวจวดัโปรตีนท่ีตอบสนองต่อการอกัเสบ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เซนเซอร์กระดาษนี้มีความโดดเด่นในแง่ของการใช้งานง่าย
	 ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว
	 มีต้นทุนที่ราคาไม่แพง	เหมาะเป็นอุปกรณ์ทางเลือกส�าหรับ

	 การตรวจวัด	ณ	จุดดูแลผู้ป่วย	(POCT:	Point-Of-Care
	 Testing)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อผลิตเซนเซอร์กระดาษส�าหรับตรวจวินิจฉัยดีเอ็นเอของโรคติดต่อ	อาศัยหลักการตรวจวัดเชิงสี	โดยใช้	acpcPNA
	 เป็นโพรบในการตรวจจับดีเอ็นเอเป้าหมายและเหนี่ยวน�าให้อนุภาคเงินขนาดนาโนเกิดการเปลี่ยนแปลงสี
	 เพื่อติดตามผลได้ด้วยตาเปล่าหรือการใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนในกรณีที่ต้องการทราบปริมาณดีเอ็นเอ
	เพือ่ออกแบบเซนเซอร์กระดาษให้สามารถตรวจคัดกรองดเีอน็เอของเช้ือไวรสัและแบคทีเรยีซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคเมอร์ส

	 วัณโรคและโรคมะเร็งปากมดลูกได้พร้อมกัน

 รองศาสตราจารย์ ดร.วณีา เสียงเพราะ
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Prof. Dr. Charles Sherman Henry,

	 Department	of	Chemistry,	Colorado	State
	 University
 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ดร.ปฤญจพร ทีงาม

	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

และผู้รว่มวจัิย

วจัิยเรือ่ง

เซนเซอรก์ระดาษอจัฉรยิะส�าหรบัตรวจ
วนิิจฉัยดีเอน็เอของโรคติดต่อ

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	ประยุกต์ใช้ดูดซับทองออกจากกระบวนการชุบและน�้าเสีย
	 จากโรงงานอัญมณีและเครื่องประดับที่มีโลหะทองปนอยู่
	 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนดูดซับโลหะทอง

	 ในโรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาสังเคราะห์วัสดุส�าหรับการดูดซับโลหะทอง
	 ในโรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ
	เพื่อศึกษากลไกในการดูดซับไอออนโลหะทอง

	 ในสารละลายทอง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัด จินตโกศล
	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย Adsorption of gold ion from a
solution using montmorillonite/
alginate composite

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ทนทานต่อการย่อย
	 ด้วยวิธีทางกายภาพ
	 เทคโนโลยกีารเคลอืบสตาร์ชท่ีทนทานต่อการย่อยบนข้าวสาร	
	ปริมาณ	RS	และปริมาณกากใยอาหาร	คุณภาพทางกายภาพ

	 คณุภาพการหงุต้มและบรโิภค	และคณุภาพทางประสาทสมัผสั
	 ของข้าวที่ทนทานต่อการย่อยที่ผลิตด้วยวิธีทางกายภาพ
	 และวิธีการเคลือบ
	ผลทดสอบการปลดปล่อยน�้าตาลกลูโคสของข้าวที่ทนทาน

	 ต่อการย่อยในสภาวะเลียนแบบร่างกาย
	ผลประเมินการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าว

	 ที่ทนทานต่อการย่อย	ในรูปบทความเผยแพร่ในการประชุม
	 ระดับประเทศและนานาชาติหรือวารสารในประเทศและ
	 นานาชาติ	ส�าหรับเทคโนโลยีการผลติข้าวท่ีทนทานต่อการย่อย
	 สามารถน�าไปเผยแพร่ในลักษณะการบริการทางวิชาการ
	 แก่บริษัท	วิสาหกิจชุมชน	และชุมชนผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	พัฒนาข้าวที่ทนทานต่อการย่อยด้วยวิธีทางกายภาพ
	พัฒนาข้าวที่ทนทานต่อการย่อยด้วยวิธีการเคลือบ

	 ด้วยสตาร์ชที่ทนทานต่อการย่อย
	วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพ	คุณภาพการหุงต้ม

	 และบริโภค	และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าว
	 ที่ทนทานต่อการย่อย
	ทดสอบการปลดปล่อยน�้าตาลกลูโคสของข้าวที่ทนทาน

	 ต่อการย่อยในสภาวะเลียนแบบร่างกาย
	ประเมินการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าว

	 ที่ทนทานต่อการย่อย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม
	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ชนิตว์นันท์ ภูมิพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ วันดี

 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์ศิรสุินทราลักษณ์
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

Development of Resistant 
Milled Rice
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กลยุทธก์ารพัฒนาเมืองท่องเท่ียว
ชายแดนแม่สอด (Developments
Strategies of Mae Sot Frontier
Tourism City)

วจัิยเรือ่ง

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ผลจากการวิจัยน�าไปสู่งานป้องกันปัญหาเชิงรุก	โดยการสร้าง
	 นักเรียนแกนน�าภายใต้หลักสูตรบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม
	 12	ประการ	ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
	 หมู่บ้าน	อพป.	ปีละ	4,800	คนวตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	งานวจิยันีเ้ป็นการศึกษาสภาพการณ์ของปัญหาสารเสพตดิ
	 ในพื้นที่หมู่บ้าน	อพป.	ซึ่งพบว่าสภาพการณ์ใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น	สัดส่วนของกลุ่มเด็กและ
	 เยาวชนที่ไม่ติดสารเสพติดยังมีมากกว่ากลุ่มที่ติดสารเสพติด	โดยกลุ่มที่ติดสารเสพติดเป็นเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
	 โรงเรียน	ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กออกกลางคัน	กลุ่มปัจจัยเสี่ยงมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด
	 ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้าน	อพป.	สูงสุด	และตัวแปรกลุ่มปัจจัยเสี่ยงมีอิทธิพลทางตรงต่อกลุ่มปัจจัยภูมิคุ้มกันของ
	 เดก็และเยาวชนค่อนข้างสงู	ผลการศกึษาอนาคตภาพ	พบว่า	4	ปัจจยัภมูคิุม้กนัในเรือ่งของความสามารถคดิบรหิารจดัการตน
	 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศการคิดขั้นสูง	และทักษะการปกป้องตนเองจะเป็นปัจจัยภูมิคุ้มกันต่อการใช้สารเสพติด
	 ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน	อพป.	ในทศวรรษหน้า

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข
	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์

	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วไิลลักษณ์ ลังกา
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย
การวเิคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคตภาพ
ปัจจัยเส่ียงและปัจจัยภมิูคุ้มกันท่ีมีต่อพฤติกรรม
เส่ียงต่อการใชส้ารเสพติดของเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีหมู่บา้นอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.คมสิทธิ ์เกียนวฒันา
คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชงินิเวศ
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

	 เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวและ
	 ศักยภาพเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยว
	 ชายแดน
	เพ่ือศกึษาและวเิคราะห์กลยทุธ์การพฒันาการท่องเทีย่ว

	 เทศบาลนครแม่สอดเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยว

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนและท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด

	 ที่จะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ	การลงทุนด้านการท่องเที่ยว	ก�าหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะเรื่อง

	 การท่องเที่ยวชายแดน	ซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้การท่องเที่ยวชายแดนของเทศบาลนครแม่สอดจะขยายตัวมากขึ้น

 อาจารย์ ดร.กฤติกา สายณะรัตร์ชัย
	 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์อัญชัญ ตัณฑเทศ

 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

123ANNUAL REPORT
2019



ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้แนวทางในการเพิม่มลูค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการ
	 ทางด้านการออกแบบส�าหรบัเครือ่งประดบั	โดยผลติภณัฑ์
	 เคร่ืองประดบัทีไ่ด้มรีปูแบบทีส่อดคล้องกบัความต้องการ
	 ของตลาด	และมีกระบวนการผลิตที่เหมาะสมส�าหรับ
	 อุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือวิสาหกิจชุมชน
	 ได้ผลติภณัฑ์เครือ่งประดบัต้นแบบทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ให้กับ

	 พลอยตกเกรดและตอบสนองความต้องการของตลาด
	 ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าให้แก่พลอยตกเกรด
	 เป็นการเพิ่มขีดความสารถของวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบและเปิดโอกาสทางธุรกิจในการสร้างสรรค์

	 ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาด

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรด
	 โดยใช้กระบวนการทางด้านการออกแบบมาพัฒนา
	 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับให้ตอบสนองความต้องการ
	 ของตลาด
	สร้างผลติภณัฑ์ต้นแบบผลติภณัฑ์เครือ่งประดบัให้ตอบสนอง

	 ความต้องการของตลาด
	เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลการวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ

	 อญัมณแีละเคร่ืองประดับ	และเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
	 และขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชน
	 และผู้ประกอบการรายย่อย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา ศรีสุโข
	 คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา
คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วจัิยเรือ่ง

การเพ่ิมมูลค่าพลอยตกเกรด
ด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบ
ส�าหรบัเครือ่งประดับ

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 การเลือกใช้พลังงานในท้องถิ่นสามารถเป็นทางเลือก
	 ที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการบริหารความเสี่ยงในชุมชนได้
	 เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ให้ชุมชนมองเห็น

	 สถานะพลังงานของชุมชนและตระหนักถึงศักยภาพ
	 ของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนอย่างเหมาะสม
	 รู้วิธีแก้ไขปัญหาและมีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการ

	 พลังงานของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	วเิคราะห์ต้นทนุและความเสีย่งในการจัดการพลงังานทดแทน
	 ไบโอดีเซลและพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศุภนันทา รม่ประเสรฐิ
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วจัิยเรือ่ง

Energy Risk with Community
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวดราม่า	-	วิทยาศาสตร์
	 สามารถสะท้อนสภาพปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมในประเทศไทยโดยเล่าจากการจ�าลองสภาพสังคมในอนาคตที่ได้รับ

	 ผลกระทบโดยตรงจากความเหลื่อมล�้าทางสังคมผ่านผลงานภาพยนตร์สั้น

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นแนวดราม่า	-
	 วิทยาศาสตร์
	 เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม

	 ในประเทศไทย

 อาจารย์ ดร.มล.อุสุมา สุขสวัสดิ์
	 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจิรฏัฐ ์จุฬารตัน์
วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วจัิยเรือ่ง

Dawing Down

ประโยชน์ของงานวจัิย

 ประโยชน์ในด้านวชิาการ: ผลจากการศึกษาสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการเรยีนการสอนด้านการออกแบบเนือ้เรือ่ง	ตวัละคร
	 ตลอดจนด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ	และด้านสังคมศาสตร์

 ประโยชน์ในเชงิพาณิชย:์ ผลการศึกษาน้ันคาดหมายว่าจะเป็นแนวทางและเป็นกรณศีกึษาส�าหรับผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
	 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และออกแบบตัวละครทั้งในรูปแบบซุปเปอร์ฮีโร่หรือรูปแบบอื่นๆ	เพื่อน�าเสนอผ่านผลงาน
	 รูปแบบต่างๆ	อาทิ	ภาพยนตร์แอนิเมชัน	หนังสือการ์ตูน	ภาพยนตร์ที่ใช้นักแสดง	ละครโทรทัศน์	นักวาดภาพประกอบ
	 นักออกแบบเกม	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาและรวบรวมประวัติของตัวละคร
	 แนวซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย
	เพื่อการจ�าแนกประเภทของตัวละครแนวซุปเปอร์ฮีโร่

	 สัญชาติไทย
	เพือ่ศกึษาแนวทางทีต้่องค�านึงถงึในการพัฒนาอตุสาหกรรม

	 ตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย

 อาจารย์เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์
	 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ไตรรตัน์ สทิธทิลู วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม

อาจารย์ ดร.วรรณยศ บุญเพ่ิม
วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วจัิยเรือ่ง
การศึกษาพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมตัวละครซุปเปอรฮ์โีร่
สัญชาติไทย และแนวทางการพัฒนา
เพ่ือความส�าเรจ็อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

125ANNUAL REPORT
2019



ประโยชน์ของงานวจัิย

 สามารถน�าข้อมลูไปใช้ประกอบการสร้างการรู้เท่าทนัส่ือ	  เกดิแนวทางการควบคมุการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ดิจทิลั

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร
	 ผ่านสื่อดิจิทัล
	 เพื่อศึกษาการตระหนักในทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล

	 ข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล
	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

	 และข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชณัท แสนทวี
	 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ชชัฎา อคัรศรวีร นากาโอคะ
วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วจัิยเรือ่ง

ปัจจัยท่ีมีอทิธพิลต่อการรูเ้ท่าทันข้อมูล
และส่ือดิจิทัลของเยาวชนในเขต
กรงุเทพมหานคร

	 เพื่อสนองพระราชด�าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
	 อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา	ฯ
	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)
	 เพื่อศึกษาการเติบโต	การรอดตาย	การตอบสนอง

	 ทางสรีรวิทยา	และความสามารถในการดูดซับหรือสะสม
	 โลหะหนักของพนัธุไ์ม้ยนืต้นพืน้เมืองทีเ่จรญิในดนิเหมอืงแร่
	 สังกะสี	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก
	เพื่อคัดเลือกพันธุ์ไม้ยืนต้นพื้นเมืองที่เหมาะสมส�าหรับใช้ปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่สังกะสีในอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้พันธุ์ไม้ยืนต้นพื้นเมืองที่เหมาะสมส�าหรับใช้ปลูกเพื่อฟื้นฟู
	 บรเิวณพ้ืนท่ีเหมืองแร่สงักะสเีก่า	ต�าบลพระธาตผุาแดง	อ�าเภอ
	 แม่สอด	จังหวัดตาก	โดยมีอัตราการเติบโตและรอดตายสูง
	 มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายโลหะหนักเข้ามาสะสม
	 ในส่วนต่างๆ	ได้ดี
	 ได้บูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนทางด้าน

	 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ของนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และการบริการวิชาการ
	 แก่สังคมและชุมชนด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ส�าหรับ
	 เจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 และนักเรียนนักศึกษาทั่วไปในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
	 ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น
	 ได้บทความวจัิยตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาต/ินานาชาติ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา
	 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ประภัสสร ยอดสง่า

 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จ�าปาศรี

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน

	 คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 นายพิพัฒน์ เกตุด	ีกรมป่าไม้

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญธดิา ม่วงศรเีมืองดี
วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย การคัดเลือกพันธุไ์ม้พ้ืนเมืองเพ่ือ
ปลูกฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีเหมืองแรสั่งกะสี
อ�าเภอแม่สอด จังหวดัตาก
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วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพือ่ศกึษาเอกลกัษณ์ลวดลายผ้ามดัหมีข่องกลุม่วสิาหกจิชมุชน

	 สตรอีาสาบ้านพวน	ต�าบลหินปัก	อ�าเภอบ้านหม่ี	จงัหวัดลพบรีุ

	 ด้วยวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิจาก

	 หนังสือรวบรวมลวดลายผ้าและภูมิปัญญาผ้าไทยและข้อมลู

	 ปฐมภมูจิากการลงส�ารวจพืน้ทีแ่ละการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ

	 ผูป้ระกอบการ	เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย

	 ผ้ามัดหมี่และพัฒนาเครื่องแต่งกายกันยุงจากผ้ามัดหมี่

	 เพือ่ระดมความคดิเพือ่ก�าหนดทศิทาง	ขอบเขต	แนวความคดิ	(Concept)	รูปแบบ	(Style)	ของการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่

	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้ตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	(Target	group)

	เพื่อสร้างการตลาดของผลิตภัณฑ์

	 เพื่อเพิ่มเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่นในการผนึกสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ป้องกันแมลงประเภทยุงลงบนสิ่งทอ

	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการพัฒนาและออกแบบเครื่องแต่งกายกันยุงจากผ้ามัดหมี่

	 เพื่อเพิ่มความสามารถในพึ่งพาตนเอง	สร้างงาน	สร้างโอกาส	เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายสุรเดช ธีระกุล

	 กรมหม่อนไหม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 นางสาวปาลพัชร์ แจ้งวงษ์วรัศ

	 กรมหม่อนไหม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาจารย์ ดร.กรกลด ค�าสุข
วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

	ศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาพของชุมชน
	 คลองน�้าเขียว
	ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชน

	 สุขภาพดีของชุมชนคลองน�้าเขียว
	พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนสุขภาพดี

	 ภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนคลองน�้าเขียว

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 สามารถน�าแนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	และผลการวิจัยที่ได้
	 ไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาการพฒันาชุมชน
	 เชิงประยุกต์และการจัดองค์กรชุมชน
	สถาบันการศึกษาสามารถน�าผลงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้

	 เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในมิติของชุมชนสุขภาพดี
	 นักวิชาการหรือนักวิจัยสามารถน�าผลการวิจัยไปศึกษา

	 ต่อยอดในบริบทอื่นและพัฒนาตัวแบบที่เหมาะสม
	 กับชุมชนนั้นๆ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์
	 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.อรณีุ ไพศาลพาณิชยก์ลุ
วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย รปูแบบการพัฒนาชุมชนสุขภาพดี:
กรณีศึกษาชุมชนคลองน�าเขียว

วจัิยเรือ่ง

โครงการพัฒนาและออกแบบ
เครือ่งแต่งกายกันยุงจากผ้ามัดหม่ี
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนสตรอีาสาบ้านพวน 
ต�าบลหินปัก อ�าเภอบ้านหม่ี
จังหวดัลพบุร ี
(น�าเสนอผลงานวจัิยในระดับนานาชาติท่ีงาน
Bangkok International Fashion Week 2019)

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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อาจารย์ ดร.กรกลด ค�าสุข
วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

ประโยชน์ของงานวจัิย

 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ลวดลายผ้ามัดหมี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสา
	 บ้านพวน	ต�าบลหินปัก	อ�าเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี	ด้วยวิธีการรวบรวม
	 และวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือรวบรวมลวดลายผ้าและภูมิปัญญา
	 ผ้าไทย	และข้อมูลปฐมภูมิจากการลงส�ารวจพื้นที่และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
	 ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่และพัฒนา
	 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

 ได้ขอบเขต	แนวความคิด	(Concept)	รูปแบบ	(Style)	ของการออกแบบ
	 ลวดลายผ้ามดัหมีแ่ละพฒันาผลติภณัฑ์สิง่ทอให้ตรงตามลกัษณะและความต้องการ
	 ของกลุ่มเป้าหมาย	(Target	group)

 ได้ผลสรุปเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่นในการผนึกสารสกัดจากสมุนไพร
	 ทีม่ฤีทธิป้์องกันแมลงประเภทยงุลงบนส่ิงทอ	เพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัการพฒันา
	 และออกแบบเครื่องแต่งกายกันยุงจากผ้ามัดหมี่

 ได้ผลงานผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการพัฒนาและออกแบบ
	 เครื่องแต่งกายกันยุงจากผ้ามัดหมี่	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน	ต�าบลหินปัก	อ�าเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี
	 จ�านวน	1	คอลเล็คชั่น

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.รวเิทพ มุสิกะปาน
วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

	 เพื่อศึกษารูปทรงของกระเป๋าที่มีความเหมาะสมกับ
	 การผลิตด้วยผ้าจกไหมผสมเปลือกหอยมุก
	เพื่อออกแบบกระเป๋าผ้าไหมจกผสมเปลือกหอยมุก

	 ทีเ่ป็นไปตามแนวโน้มผูบ้รโิภคสตรีโดยใช้ทฤษฎกีารสร้าง
	 มูลค่าเพิ่มและเทรนด์แฟชั่น
	 เพ่ือร่วมพฒันาผลติภณัฑ์แฟชัน่สร้างสรรค์ระหว่างองค์กร

	 ทีท่�าบนัทกึ	MOU	ระหว่างกนั	เป็นของทีร่ะลกึ	(กระเป๋า)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้ข้อก�าหนดที่ใช้ในการออกแบบรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะกับการใช้งานร่วมกับผ้าจกไหมมุก
	 ได้รปูทรงของกระเป๋าทีม่คีวามเหมาะสมกบัการใช้งานร่วมกบัผ้าจกไหมมกุโดยได้รบัการประเมนิความพึงพอใจผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	80
	 การจดสิทธิบัตรด้านรูปแบบลวดลายที่ใช้ในการตัดเปลือกหอยมุกเพื่อใช้ในการทอจกในรูปแบบกระเป๋า

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกุล
	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายสุรเดช ธีระกุล

	 กรมหม่อนไหม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และผู้รว่มวจัิย
โครงการพัฒนารปูแบบกระเป๋า
ด้วยลวดลายผ้าจกผสมเปลือกหอยมุก 
(น�าเสนอผลงานวจัิยในงาน Bangkok Gems 
2019)

วจัิยเรือ่ง
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ประโยชน์ของงานวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รวเิทพ มุสิกะปาน
วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 นายขวัญโย มาอุ่น แบรนด์ขวัญโย
 นางสาวปาลพัชร์ แจ้งวงษ์วรัศ (ผู้ช่วยวิจัย)

	 ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท	คณะศิลปกรรมศาสตร์
			มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮอ่ม
ผสมเทคโนโลยกีารปักผ้าสู่สินค้าเครือ่งตกแต่ง 
แฟชัน่ Fashion Accessories 
แบรนด์ขวัญโย ได้รบัรางวัลชนะเลิศ 
Startups and SMEs Pitching Driving  
ในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0s 
(รว่มแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ANBD 
(Asia Network Beyond Design: JAPAN)

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 เพือ่พฒันาผ้าม่อฮ่อมโดยเทคโนโลยกีารออกแบบเทคนคิการพิมพ์ 
กัดลวดลายลงบนผ้าม่อฮ่อม	ในหลากหลายเฉดสีท่ีร่วมสมัย	
มเีทคนิคร่วมสมยัของลวดลายปักเครือ่งและปักมอืให้เข้าสูค่วาม
เป็นสากล	 เพือ่เพิม่มลูค่าสูส่นิค้าเครือ่งตกแต่งแฟชัน่	 Fashion	 
Accessories	แบรนด์ขวัญโย	เช่น	กระเป๋า	หมวก	เป็นต้น
เพื่อน�าเทคนิคกัดลายลงบนผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงาม	 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช้เวลาน้อย	 แทนการกดลายปั๊มเทียน 
ทีม่คีวามยุง่ยากใช้เวลานาน	เกดิความผดิพลาดในช้ินงานบ่อยครัง้			 
แต่ผลรับที่ได้ออกมาไม่ต่างกัน	และน�าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
คือการปักด้วยเครื่องจักร	 การปักด้วยมือ	 เพิ่มการสร้างสรรค์
ในสนิค้า	มาเพิม่มลูค่าของสนิค้า	เกดิความแตกต่างจากช้ินงานอืน่	
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสินค้า
เพือ่เพิม่ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง	 สร้างงาน	 สร้างโอกาส	
เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่น	

ได ้ขอบเขต	แนวความคิด	(Concept)	รูปแบบ	(Style)	 
ของการออกแบบลวดลายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ ้าม ่อฮ ่อม 
ของชุมชนเข้าสู่แบรนด์	 ให้ตรงตามลักษณะและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย	(Target	group)
ได้แผนการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนา
ลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อมผสมเทคโนโลยีการปักผ้าสู่สินค้า
เครื่องตกแต่งแฟชั่น	Fashion	Accessories	แบรนด์ขวัญโย
ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้า
ม่อฮ่อมผสมเทคโนโลยีการปักผ้าสู่สินค้าเครื่องตกแต่งแฟช่ัน	
Fashion	Accessories	แบรนด์ขวญัโย	จ�านวน	1	คอลเลค็ช่ัน
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.รวเิทพ มุสิกะปาน
วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 อาจารย์ ดร.กรกลด ค�าสุข 
 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์		
			มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

และผู้รว่มวจัิย

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าไหมถักสวมใส่สบาย	(คูลโหมด)
	ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและไทยลดค่าใช้จ่าย

			ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้	
	เป็นการสนับสนุนและสร้างทางเลือกให้คนไทยสวมใส่

			ผ้าไหมไทย

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ง า น วิ จั ย ห ม่ อ น ไ ห ม  
“ผ้าไหมสวมใส่สบายและง่ายต่อการดแูล กรณีศึกษา
ความเหมาะสมของผ้าไหมถักในการผลิตเส้ือผ้า
คูลโหมด” น�าเสนอผลงานใน “Thailand  
InnoCreative Silk 2019” นิทรรศการผ้าไหมไทย 
แนวสรา้งสรรค์เพ่ือเผยแพรป่ระชาสัมพันธผ์ลงาน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมต้นแบบจากโครงการวจัิยพัฒนา
เชงิสรา้งสรรค์และนวัตกรรมภายใต้ความรว่มมือ
ของกรมหม่อนไหมและวิทยาลัยอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ศึกษาหาแนวทางการน�าผ้าไหมถัก	(Knitwear)	 
			ใช้ผลิตผ้าที่สวมใส่สบาย/คูลโหมด	
	ออกแบบพัฒนาและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากโครงสร้าง

	 ผ้าถักที่เหมาะสม
	ศึกษาความเหมาะสมของต้นแบบที่ได้จากการพัฒนา 

			โครงสร้างตามเกณฑ์คูลโหมด

อาจารย์ ดร.บงกช พิชยัก�าจรวุฒิ
วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 อาจารย์สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์
 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.เศวต อินทรศิริ

 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล

 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	
			มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

ประโยชน์ของงานวจัิย

Conclusive comparison of 
gamma irradiation and heat 
treatment for Color  
Enhancement of Rubellite 
from Mozambique

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	เพือ่ศกึษาเปรียบเทียบสมบตัทิางกายภาพ	ทางแสง	และทางอญัมณ ี
			ของพลอยทัวร์มาลีนสีชมพูก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพ		 
			ด้วยการฉายรังสีแกมมากับการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน
	เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมลทินภายในพลอยทัวร์มาลีน 

			สชีมพูก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยการฉายรงัสแีกมมา 
				กับการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน
	เพือ่ศกึษาปริมาณความเข้มของรังส	ีอณุหภมู	ิและสภาวะทีเ่หมาะสม 

			ในการปรบัปรงุคณุภาพพลอยทัวร์มาลีนสชีมพูอ่อน

 ข้อมูลสมบัติทางกายภาพ	ทางอัญมณี	และทางแสง	 
			ของพลอยทัวร์มาลีนสีชมพูก่อนและหลังการปรับปรุง 
			คุณภาพด้วยการฉายรังสีแกมมากับการปรับปรุง 
			คุณภาพด้วยความร้อน
	ปริมาณความเข้มของรังสี	อุณหภูมิ	และสภาวะที่	 

			เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพพลอยทัวร์มาลีน 
			สีชมพูอ่อน
	เพิม่มลูค่าของพลอยเนือ้อ่อนซ่ึงเป็นการส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

			อัญมณีในประเทศไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

วจัิยเรือ่ง
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ผลงานวจัิยโดดเด่นด�าเนินการรว่มกับต่างประเทศ

อาจารย์ ดร.สิรฉัิตร ชนะดัง
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

 Prof. Edgar IV Chambers,  
			Kansas	State	university	
 Rosemary Kayanda,  

   Project	Concern	Internation		(Tanzania)	
 Prof. Sajid Alavi,  

   Kansas	State	University	
 Wences Msuya, 

   Project	Concern	Internation	(Tanzania)

Novel Fortified Blended 
Foods : Preference Testing 
with Infants and Young 
Children in Tanzania and 
Descriptive Sensory Analysis, 
Impact factor = 2.081 (Q1)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

วจัิยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

 	เพื่อศึกษาการยอมรับของเด็กและทารกที่มีต่อ	 
			อาหารเสริมที่พัฒนาขึ้นใหม่เปรียบเทียบกับ	 
			อาหารเสริมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 	เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 

			ของอาหารเสริมแต่ละชนิด

		ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้บ่งบอกถึงความส�าเร็จ 
			ของการพัฒนาอาหารเสริมส�าหรับเด็กชนิดใหม่ที่ได้รับ 
			การยอมรับที่มากกว่าหรือเทียบเท่าอาหารเสริมชนิดเค็ม
	องค์กรทีผ่ลติอาหารเสรมิส�าหรบัเดก็ในประเทศทีก่�าลงัพฒันา 

			สามารถใช้ข้อมลูจากงานวจิยันี	้มาก�าหนดคณุลกัษณะ
			ทางประสาทสมัผัสทีพ่งึมสี�าหรบัผลติภณัฑ์	เพ่ือให้ผลติภณัฑ์ 
			ที่ผลิตขึ้นได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรตัน์
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช 
   ส�านกันวตักรรมการเรยีนรู	้มหาวิทยาลศัรนีครินทรวโิรฒ	
 Assoc. Prof. Dr. Ravinder Koul,  

   Pennsylvania	State	University,	USA
 นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด  

			ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู้		มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
 นางสาวปริยานุช ประเสริฐสิริกุล  

			ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู้		มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

ประโยชน์ของงานวจัิย

 ผู้สอนสามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัด 
			กิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เกณฑ์การประเมิน 
			ส�าหรับกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนประเมินผลงานตนเอง 
			และการให้ผู้เรียนประเมินผลงานระหว่างกัน
	 ผู้สอนสามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัด 

			กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่	เพื่อให้ผล 
			สะท้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
	ผู้สอนสามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัด	 

			กิจกรรมการเรียนรู้	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เกณฑ์
			การประเมินในการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเองได้

The Positive Effect of Intrinsic 
Feedback on Motivational 
Engagement and Self-efficacy 
in Information Literacy,
Impact factor = 1.551 

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	พัฒนาเกณฑ์การประเมิน	(Rubric)	ส�าหรับใช้ใน 
			กิจกรรมการประเมินตนเองของผู้เรียนเพื่อให ้
			ผลสะท้อนกลับ	(Feedback)	ในการพัฒนาตนเอง	
	พัฒนากิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

			ของผู้เรียน
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ประโยชน์ของงานวจัิย

	 เข้าใจกระบวนการฟักตวัของพยาธใิบไม้ตบัคน	 
			ชนดิ	Opisthorchis	viverrini	
	ก�าหนดแผนการป้องกนัและลดการแพร่กระจาย 

			ของพยาธใิบไม้ตบัคน	ชนดิ	Opisthorchis	viverrini	

Egg-Hatching Mechanism of 
Human Liver Fluke, Opisthorchis 
viverrini: A role for Leucine 
Aminopeptidases From Snail 
Host, Bithynia siamensis 
goniomphalos,  
Impact factor = 1.27

วจัิยเรือ่งอาจารย์ ดร.พนิตา ค�าภูษา  
คณะพลศึกษา มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน เทศนา
 	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น
 Assoc. Prof. Dr. Malcome K. Jones,

			School	of	Veterinary	Science,	The	University		 
			of	Queensland
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวด ีปิระเต  

			คณะสตัวแพทย์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ กุลสันตวิงศ์  

			คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี	
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตราชัย ประสบดี  

			วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์		 
			มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 ศาสตราจารย์ ดร.เทวราช หล้าหา  

			คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัขอนแก่น
 ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรพีานชิกุลชัย  

			คณะเภสชัวทิยา	มหาวทิยาลยัขอนแก่น
 รองศาสตราจารย์ ดร.เตอืนใจ ศรสีว่างวงศ์  

			คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัขอนแก่น
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรีะชัย ทติภากร  

			วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์	 
			มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 Dr. Erica M. Lovas, 

   School	of	Veterinary	Science,	The	University	 
			of	Queensland

และผู้รว่มวจัิย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ศกึษาปัจจยัท่ีมผีลต่อการฟักตวัของไข่พยาธิใบไม้ตับคน	 
			ชนดิ	Opisthorchis	viverrini

ประโยชน์ของงานวจัิย

		ผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาท่ัวไป	มคีวามเข้าใจการรบัรูข้องผูเ้รยีนท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม 
			การเรยีนรูใ้นห้องเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปมากขึน้	ช่วยให้สามารถจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสรมิทักษะการเรียนแบบร่วมมือกนั	และ 
			การส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมการเรยีนรู้
		ผูส้อนและผู้ท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการเรยีนรู้รายวชิาศกึษาท่ัวไป	สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้ประกอบการจดัสภาพแวดล้อม	 
การเรยีนรูใ้นห้องเรียนเพือ่ให้ผูเ้รียนเหน็ความส�าคญัของรายวชิาศึกษาท่ัวไปมากข้ึน	 โดยสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีเรยีน 

			ในสาขาวชิาเอกของตนเองกับความรู้และทกัษะท่ีได้รบัในรายวชิาศึกษาท่ัวไปได้

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธนิตา เลิศพรกลุรตัน์  
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 Assoc. Prof. Dr. Ravinder Koul,   
   Pennsylvania	State	University,	USA
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช  

   ส�านักนวัตกรรมการเรยีนรู	้	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย Student perceptions of learning 
environment: disciplinary program  
versus general education  
classrooms, 
Impact factor = 1.196

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ศกึษาการรบัรู้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรยีนของผู้เรยีนในรายวชิาศกึษาท่ัวไปและรายวชิาในสาขาวชิาเอก
	ศกึษาความแตกต่างของการรับรูส้ภาพแวดล้อมการเรยีนรูใ้นห้องเรยีนวิชาศกึษาท่ัวไปของผูเ้รยีนท่ีมาจากต่างสาขาวชิา
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และผู้รว่มวจัิย

Modelling the Dynamics of Fine Root  
towards Improve understanding of 
Carbon Stock and Emission in 
Secondary Dry Dipterocarp Forest

วจัิยเรือ่ง

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ 
คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชงินิเวศ  
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 Dr. MAO Zhum,
			UMR	AMAP	Centre	de	coopération	 
			internationale	en	recherche		agronomique	 
			pour	le	développement	(CIRAD),	 
			Montpellier,	France	
 Dr. Jean-Luc Maeght,  

			UMR	Bioemco,	Institut	de	Recherche	pour	 
			le	Développement	(IRD),	Montpellier,	France
 รองศาสตราจารย ์ดร.อ�านาจ ชดิไธสง 

			บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม		 
			มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประโยชน์ของงานวจัิย

 พลวัตคาร์บอนในระบบนิเวศป่าเต็งรังทุติยภูมิ	จากการ	 
			ประเมินคาร์บอนในมวลชีวภาพใต้พื้นดินและการปลด 
			ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการหายใจ 
			ผิวดิน	
 เพิม่เตมิองค์ความรูเ้ชงิลกึด้านการตอบสนองของรากฝอย 

			ต่อการหมุนเวียนคาร์บอนในชั้นบรรยากาศและการตอบ 
			สนองของรากฝอยกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
 สามารถพฒันาองค์ความรูจ้ากงานวจัิย	สร้างเครอืข่ายงานวจัิย 

			ทางส่ิงแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ	ภูมิอากาศ	 
				กับนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของทวีปเอเชียและทวีปยุโรป

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 เพื่อประเมินศักยภาพวัฏจักรคาร์บอนท้ังการดูดซับ	 
			คาร์บอน	(Carbon	Sequestration)	และการปลดปล่อย 
			ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(Carbon	dioxide	emission)	 
			ท่ีมีความสัมพันธ์กับพลวัตของรากในดินป่าเต็งรัง	 
			ด้วยวิธกีารเก็บข้อมลูท้ังภาคสนามและการใช้แบบจ�าลอง 
			ทางคณิตศาสตร์

International center for climate and environment 
science (ICCES), Institute of Atmospheric Physics, 
Chinese Academy of Sciences (CAS) ครัง้ท่ี 1 
(ศึกษาค้นควา้วจัิยระยะส้ัน)

วจัิยเรือ่ง

อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร  
คณะสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ประโยชน์ของงานวจัิย

  อาจารย์มีความรู้และพัฒนาในด้านการเรียนการสอน 
			ด้าน	climate	change	and	urban	heat
	 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ	 

			นักวิจัย	ผู้เชี่ยวชาญ	และผู้ปฏิบัติงานในการศึกษาและวิจัย	 
			ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศหรอืสาขาท่ีเกีย่วข้องได้
	 การแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย	 

			ศรีนครินทรวิโรฒ	และ	Chinese	Academy	of	Sciences

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 เพื่อท�าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
			ภูมิอากาศที่มีต่อปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง	 
			(urban	heat	island)	ในกรุงเทพมหานคร
	เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติ
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วจัิยเรือ่งAsst. Prof. Dr. Bui Thi Minh Tam  
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

Prof. Dr. Annette Ostendorf,
Institute for Organization and Learning,  
Innsbruck University, Austria 

ประโยชน์ของงานวจัิย

 เพือ่ทีจ่ะเข้าใจบทบาทของ	SEZs	ในการดึงดูดบริษัท 
			ต่างชาตใิห้เข้ามาลงทนุในกมัพชูา	ว่าเป็นตัวขับเคลือ่นหลกั 
			หรอืไม่
	 เพือ่วดัความส�าคัญของการรวมตัวกันของเศรษฐกจิของ 

			ประเทศทีม่เีขตติดกนัในกมัพูชาทีม่ต่ีอเวยีดนามและไทย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพือ่ทดสอบผลกระทบของเขตเศรษฐกจิพเิศษ	 
			ภายใต้การก่อตัง้โครงการ	FDI	จังหวดัในกมัพชูา

Foreign Direct Investment and Special 
Economic Zones in Cambodia: the Role 
of the Border Economy with Thailand 
and Vietnam

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพนูทุ โกสลากร เพ่ิมพูนววิฒัน์  
   คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

วจิัยเรือ่ง

ประโยชน์ของงานวจัิย

	 ได้หลกัและแนวคดิด้านการเรยีนรูต้ลอดชวีติของสถานประกอบการ
	 ได้ต้นแบบของสถานประกอบการทีป่ระสบความส�าเรจ็จากนานา 

			ประเทศทีอ่าศยัหลกัของการเรยีนรูต้ลอดชวีติในการส่งเสรมิแรงงาน
	 ข้อเสนอแนะเชงินโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

			แก่หน่วยงานและองค์กรด้านการศึกษาและแรงงาน

Workplaces as  
Learning Spaces

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

	 เพือ่ศกึษาและรวบรวมแนวคิดด้านการเรยีนรู้ตลอดชีวติใน 
			สถานประกอบการ
	เพือ่ถ่ายทอดผลงานเชิงประจักษ์ของกรณีตัวอย่างของ 

			สถานประกอบการทีป่ระยกุต์ใช้การเรยีนรู้ตลอดชวิีตมาเป็นหลกั 
			ของการพัฒนาคุณภาพแรงงาน
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ประโยชน์ของงานวจัิย

 ใช้ในการเทียบวดัความเท่ียงตรงของตวัอย่าง 
			ท่ีท�าการวิเคราะห์จากเคร่ือง	Secondary	Ion	 
			Mass	Spectrometer	(SIMS)

Prof. Dr. Lutz Nasdala,
Institut für Mineralogie und Kristallographie, 
Universität Wien

 Prof. Dr. Fernando Corfu, 
				Department	of	Geosciences	and	CEED	(Centre	for	 
				Earth	Evolution	and	Dynamics),	University	of	Oslo
 Prof. Dr. Blair Schoene, 

			Department	of	Geosciences,	Princeton	University
 Prof. Dr.Simon R. Tapster, 

			Natural	Environment	Research	Council,	Isotope	 
			Geosciences	Laboratory
 Prof. Dr. Corey J. Wall,

  	Isotope	Geology	Laboratory,	Boise	State	University
 Prof. Dr. Mark D. Schmitz, 

			Natural	Environment	Research	Council,	Isotope	 
			Geosciences	Laboratory,	British	Geological	Survey
 Prof. Dr. Maria Ovtcharova, 

			Isotope	Geology	Laboratory,	Boise	State	University
 Prof. Dr. Urs Schaltegger,

  	Department	of	Earth	Sciences,	University	of	Geneva
 Dr. Allen K. Kennedy,

  	John	de	Laeter	Centre,	Curtin	University
 Prof. Dr. Andreas Kronz, 

			Geowissenschaftliches	Zentrum,	Georg-August- 
			Universität	Göttingen
 Prof. Dr. Peter W. Reiners,

  	Department	of	Geosciences,	University	of	Arizona
 Dr. Fu-Yuan Wu, 

			Institute	of	Geology	and	Geophysics,	Chinese		 
			Academy	of	Sciences
 Dr. Sarah E. M. Gain, 

			Department	of	Earth	and	Planetary	Sciences,	Faculty		 
			of	Scienceand	Engineering,	Macquarie	University
 Prof. Dr. Dawid Szymanowski, 

			Department	of	Earth	Sciences,	Institute	of			 
			Geochemistry	and	Petrology
 Asst. Prof. Dr. Chutimun Chanmuang N.,

  	Institut	für	Mineralogie	und	Kristallographie,	 
			Universität	Wien

และผู้รว่มวจัิย

GZ7 and GZ8 – Two zircon 
reference materials for 
SIMS U-Pb geochronology

วจัิยเรือ่ง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 เพือ่ใช้เป็นตัวอย่างมาตรฐานในการเทียบ 
			วดัปรมิาณของธาตท่ีุท�าการวิเคราะห์จากเคร่ือง	
			Secondary	Ion	Mass	Spectrometer	(SIMS)

 Dr. Martin Ende,
  	Institut	für	Mineralogie	und	Kristallographie,	 
			Universität	Wien
 Dr. John W. Valley,

  	Department	of	Geoscience,	University	of	 
			Wisconsin
 Dr. Michael J. Spicuzza, 

			Department	of	Geoscience,	University	of	 
			Wisconsin
 Dr. Bhuwadol Wanthanachaisaeng, 

			College	of	Creative	Industry	(CCI),
			Srinakharinwirot	University
 Asst. Prof. Dr. Gerald Giester, 

			Institut	für	Mineralogie	und	Kristallographie,	
			Universität	Wien
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ประโยชน์ของงานวจัิย

 สามารถเข้าใจหลกัการการปรบัปรุงคณุภาพเพทาย 
			จากแหล่งรัตนครี	ีประเทศกัมพชูา

Blue zircon from 
Ratanakiri, Cambodia

วจัิยเรือ่ง
Dr.  Manuela Zeug, 
Institut für Mineralogie und Kristallographie, 
University of Vienna

 Prof. Dr. Lutz Nasdala,	Institut	für		 
			Mineralogie	und	Kristallographie,	
			University	of	Vienna,
 Dr. Manfred Wildner,	Institut	für	 

			Mineralogie	und	Kristallographie,	
			University	of	Vienna,
 Dr. Walter A. Balmer, 

			SSEF	Swiss	Gemmological	Institute,
  Prof. Dr. Fernando Corfu, 

			Department	of	Geosciences	and	CEED	 
			(Centre	for	Earth	Evolution	and	Dynamics),	 
			University	of	Oslo
 Dr. Bhuwadol Wanthanachaisaeng,   

			College	of	Creative	Industry	(CCI), 
			Srinakharinwirot	University

และผู้รว่มวจัิย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 เพือ่ศกึษาการปรบัปรงุคณุภาพเพทายจากแหล่ง
			รตันครี	ีประเทศกัมพชา
	เพือ่หาสาเหตกุารเกิดสขีองเพทายหลงัการปรบัปรุง 

			คณุภาพ

รองศาสตราจารย ์ดร.องัศินันท์ อนิทรก�าแหง 
สถาบนัวจัิยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และผู้รว่มวจัิย

  Dr. Ann Macaskill, 
				Sheffield	Hallam	University,	England

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  We	aimed	to	develop	a	causal	model	
				of	family	well-being	with	health	literacy	(HL)	
			as	a	mediator	and	to	compare	models	between		 
	 	 male	 and	 female	 spouses	 in	 urban	 and	 rural	 
				communities.

ประโยชน์ของงานวจัิย

	Thai	adult	families	in	cities	were	at	higher	risk	with			 
			NCDs.	Therefore,	health	providers	need	to	address	 
			HL	and	positive	attitude	toward	health	which	were	 
			the	main	causal	factors	

Multi-group Causal Model 
of Health Literacy and  
Behaviors on Family Wellbeing 
among Thai Adults at Risk of 
Non-Communicable 
Diseases (NCDs)  
Impact factor = Q2 ในฐาน SCOPUS

วจัิยเรือ่ง




