
การวจัิย

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยได้ด�าเนินการเพื่อตอบสนอง 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการวางแผนการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ 

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมและโครงการที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็น 

มหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับสากล พร้อมน�าผลงานวิจัย 

ไปสู่การใช้ประโยชน์และการรับใช้สังคมเพื่อน�าไปสู่สังคมแห่งปัญญาอย่างยั่งยืน

 งบประมาณสนับสนุนด้านการวจัิย
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย จ�าแนกตามแหล่งทุน 

และกลุ่มสาขาการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อรวมงบประมาณจากแหล่งทุนทุกประเภทพบว่า 

มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย จ�านวน 672  โครงการ คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 234,868,938.88 บาท 

(สองร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ดังตารางที ่1

ตารางท่ี 1 จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย จ�าแนกตามแหล่งทุนและกลุ่มสาขาการวิจัย

แหล่งเงินทุนวจัิย

กลุ่มสาขาการวจัิย

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รวม 3 กลุ่ม
หน่วย

(โครงการ/
บาท)

1. งบประมาณแผ่นดิน โครงการ

บาท

2. งบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย

29 52 29 110 โครงการ

6,110,000.00 10,018,500.00 4,825,000.00 20,953,500.00 บาท

3. งบประมาณเงินรายได้
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

160 70 230 460 โครงการ

16,924,368.50 7,910,280.00 23,991,626.00 48,826,274.50 บาท

4. แหล่งอื่นๆ (องค์กรภายนอก) 15 45 42 102 โครงการ

17,628,921.38 73,358,286.00 74,101,957.00 165,089,164.38 บาท

รวมท้ัง 4 แหล่ง
204 167 301 672 โครงการ

40,663,289.88 91,287,066.00 102,918,583.00 234,868,938.88 บาท
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  จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยเมื่อจ�าแนกตามแหล่งทุนและประเภทการวิจัยพบว่า 

จากโครงการทั้งหมด 672 โครงการ ที่ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นประเภท 

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ�านวน 268 โครงการ เป็นเงิน 28,015,766.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.93 

และเป็นโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 404 โครงการ เป็นเงิน 206,853,172.38 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 88.07 ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยจ�าแนกตามแหล่งทุนและประเภทการวิจัย

แหล่งเงินทุนวจัิย

ประเภทการวจัิย

วจัิยเพ่ือสรา้ง
องค์ความรู้

วจัิยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี

รวม 2 ประเภท 
หน่วย

(โครงการ/บาท)

1. งบประมาณแผ่นดิน โครงการ

บาท

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย

30 80 110 โครงการ

5,055,000.00 15,898,500.00 20,953,500.00 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
(คณะ สถาบัน ส�านัก ศูนย์ วิทยาลัย)

238 222 460 โครงการ

22,960,766.50 25,865,508.00 48,826,274.50 บาท

4. แหล่งอื่นๆ (องค์กรภายนอก) 102 102 โครงการ

165,089,164.38 165,089,164.38 บาท

รวมท้ัง 4 แหล่ง
268 404 672 โครงการ

28,015,766.50 206,853,172.38 234,868,938.88 บาท

 โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการวจัิย
  โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนางานที่ด�าเนินการโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

(เช่น การจัดอบรมการท�าวิจัย การจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัย การจัดเวทีให้ผู ้วิจัยและ 

ผู้ใช้ผลงานวิจัยพบกัน กิจกรรมหาทุนเพื่อสร้างนักวิจัยมือใหม่ เป็นต้น)

วนัเดือนปีท่ีจัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

10 ตุลาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ:
การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาต ิภาคทฤษฎี

18,187.00

22 ตุลาคม 2562 โครงการ “แนวทางการพัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ของหน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร ์อววน.”

21,079.00
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วนัเดือนปีท่ีจัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

27 - 29 พฤศจิกายน
2562

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ:
การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาต ิภาคปฏิบัติ

362,040.00

8 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 เรื่อง “Trick การน�าเสนอผลงานวิจัย
ในยุคดิจิตอล” ภาคทฤษฎี 

24,855.00

22 - 24 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เรื่อง การสัมมนา
ผูป้ระสานงานการด�าเนนิงานวจัิย “ส่งเสริมการประสานงานวจัิย
เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน เพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย”

398,900.00

12 - 14 กุมภาพันธ์
2563

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 เรื่อง “Trick การน�าเสนอผลงานวิจัย
ในยุคดิจิตอล” ภาคปฏิบัติ

285,310.00

18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงานยุคดิจิตอล”

60,490.00

24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
“การใช้ประโยชน์เชิงนิเวศเศรษฐกิจของผักตบชวา”

9,190.00

25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการศูนย์บริการและให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง “เทคนิคการอ้างอิง (Reference) เพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ”

103,200.00

25 - 26 มีนาคม 2563 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที ่13 326,970.00

กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รุ่น 3 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ:
พัฒนางานประจ�าด้วยงานวิจัย (Routine to Research: R2R)
ภาคทฤษฎ ีวันที ่16 - 17 กรกฎาคม 2563 ภาคปฏิบัติ
วันที ่29 - 31 กรกฎาคม 2563

327,516.98
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 ผลงานวจัิยท่ีได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่
  จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
    จ�านวนผลงานตพีมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จากฐานข้อมลู ISI และ SCOPUS 

ข้อมูล ณ วันที ่15 กันยายน 2563

ปี
จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล

ISI SCOPUS

2559 228 186

2560 230 239

2561 260 254

2562 239 307

2563 147 215

  จ�านวนผลงานวจัิยท่ีน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการ
    จ�านวนผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการจากผลงานท่ีตีพิมพ์ ระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

ปี
จ�านวนผลงานวจัิย

ท่ีน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการเป็นจ�านวนมาก

ISI SCOPUS

2559 91 100

2560 384 426

2561 758 930

2562 1,487 1,666

2563 1,615 2,154
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  จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI 
    จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  ในสาขาวิชาหลัก Competency Area 

ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จากฐานข้อมูล ISI (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563) จ�าแนกตามสาขาวิชาหลัก 

(Competency Area)

สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์
จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 64

 FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 48

 PHARMACOLOGY PHARMACY 43

 THERMODYNAMICS 41

 BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 39

 CHEMISTRY MEDICINAL 39

 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 37

 BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 33

 MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY 32

 CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 30

 MEDICINE RESEARCH EXPERIMENTAL 29

 ONCOLOGY 27

 SURGERY 27

 OBSTETRICS GYNECOLOGY 25

 PHYSICS APPLIED 25

 PEDIATRICS 24

 ENERGY FUELS 23

 MECHANICS 23

 PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH 23

 SOCIAL SCIENCES INTERDISCIPLINARY 22

 ELECTROCHEMISTRY 21

 ENVIRONMENTAL SCIENCES 21

 PLANT SCIENCES 19

 DENTISTRY ORAL SURGERY MEDICINE 18

 FISHERIES 18
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สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์
จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 PSYCHOLOGY MULTIDISCIPLINARY 18

 TROPICAL MEDICINE 17

 CHEMISTRY PHYSICAL 16

 MICROBIOLOGY 16

 POLYMER SCIENCE 16

 ENGINEERING MECHANICAL 15

 ENGINEERING MULTIDISCIPLINARY 15

  IMMUNOLOGY 15

 NANOSCIENCE NANOTECHNOLOGY 15

 CHEMISTRY APPLIED 14

  INTEGRATIVE COMPLEMENTARY MEDICINE 14

 MEDICINE GENERAL INTERNAL 14

 PARASITOLOGY 14

 HEMATOLOGY 13

 MARINE FRESHWATER BIOLOGY 13

 ORTHOPEDICS 13

 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 13

 UROLOGY NEPHROLOGY 13

 CELL BIOLOGY 12

 EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH 12

 ENGINEERING ENVIRONMENTAL 12

 GREEN SUSTAINABLE SCIENCE TECHNOLOGY 12

 HEALTH CARE SCIENCES SERVICES 12

 NEUROSCIENCES 12

 BIOLOGY 11

 BIOPHYSICS 11

 ECONOMICS 11

 ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC 11

  INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 11
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สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์
จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 PHYSICS CONDENSED MATTER 11

 VETERINARY SCIENCES 11

 PHYSIOLOGY 10

 REHABILITATION 10

 SPORT SCIENCES 10

 CHEMISTRY ORGANIC 9

 ENGINEERING CHEMICAL 9

  INFECTIOUS DISEASES 9

 SPECTROSCOPY 9

 CARDIAC CARDIOVASCULAR SYSTEMS 8

 CLINICAL NEUROLOGY 8

 DERMATOLOGY 8

 ENDOCRINOLOGY METABOLISM 8

 PHYSICS PARTICLES FIELDS 7

 REPRODUCTIVE BIOLOGY 7

 ENGINEERING BIOMEDICAL 7

 MINERALOGY 6

 PSYCHIATRY 6

 TOXICOLOGY 6

 BUSINESS 5

 GENETICS HEREDITY 5

 GERIATRICS GERONTOLOGY 5

 LANGUAGE LINGUISTICS 5

 MANAGEMENT 5

 PHYSICS MULTIDISCIPLINARY 5

 RHEUMATOLOGY 5

 ASTRONOMY ASTROPHYSICS 4

 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 4

 ECOLOGY 4
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สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์
จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 ENGINEERING CIVIL 4

 MATERIALS SCIENCE COATINGS FILMS 4

 MATERIALS SCIENCE COMPOSITES 4

 MATERIALS SCIENCE TEXTILES 4

 MATHEMATICS 4

 NURSING 4

 OPHTHALMOLOGY 4

 PHYSICS ATOMIC MOLECULAR CHEMICAL 4

 STATISTICS PROBABILITY 4

 ZOOLOGY 4

 AGRICULTURAL ENGINEERING 3

 ALLERGY 3

 EDUCATION SCIENTIFIC DISCIPLINES 3

 GASTROENTEROLOGY HEPATOLOGY 3

 GEOSCIENCES MULTIDISCIPLINARY 3

 MATERIALS SCIENCE BIOMATERIALS 3

 MATERIALS SCIENCE CERAMICS 3

  จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS
    จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในสาขาวิชาหลัก Competency Area 

ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จากฐานข้อมูล SCOPUS (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563) จ�าแนกตามสาขาวิชาหลัก 

(Competency Area)

สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล SCOPUS
(ผลงาน)

 Medicine 384

 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 198

 Engineering 166

 Chemistry 150
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สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล SCOPUS
(ผลงาน)

 Agricultural and Biological Sciences 144

 Physics and Astronomy 116

 Chemical Engineering 112

 Environmental Science 89

 Materials Science 85

 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 84

 Social Sciences 69

 Immunology and Microbiology 63

 Multidisciplinary 56

 Energy 43

 Mathematics 41

 Business, Management and Accounting 37

 Computer Science 34

 Economics, Econometrics and Finance 28

 Nursing 23

 Dentistry 20

 Earth and Planetary Sciences 18

 Arts and Humanities 17

 Health Professions 17

 Psychology 16

 Neuroscience 14

 Veterinary 11

 Decision Sciences 9
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  ผลงานท่ีได้รบัการอา้งองิ (Citation) 10 อนัดับแรก จากฐานข้อมูล ISI
  และ SCOPUS
  ผลงานทีไ่ด้รบัการอ้างองิ (Citation) 10 อนัดับแรก ปี พ.ศ. 2563 จากฐานข้อมลู ISI และ SCOPUS 

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)

จากฐานข้อมูล ISI ปี พ.ศ. 2563

ล�าดับ ผลงานท่ีได้รบัการอา้งองิ (Citation) 10 อนัดับแรก

1 Thermal management system with nanofluids for electric vehicle battery cooling modules

By: Wiriyasart, S.; Hommalee, C.; Sirikasemsuk, S.; et al.

CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING Volume: 18 Article Number: 100583 

Published: APR 2020

Times Cited: 3

2 Designing a hierarchical nanosheet ZSM-35 zeolite to realize more efficient ethanol 

synthesis from dimethyl ether and syngas

By: Feng, Xiaobo; Zhang, Peipei; Fang, Yuan; et al.

CATALYSIS TODAY Volume:   343 Special Issue: SI Pages:   206-214

Published:   MAR 1 2020

Times Cited: 3

3 Soft violence: migrant domestic worker precarity and the management of unfree 

labour in Singapore

By: Parrenas, Rhacel Salazar; Kantachote, Krittiya; Silvey, Rachel

JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES

Times Cited: 3

4 Contactless conductivity detector from printed circuit board for paper-based

analytical systems

By: Chantipmanee, Nattapong; Sonsa-ard, Thitaporn; Fukana, Nutnaree; et al.

TALANTA Volume:   206 Article Number: 120227 Published:   JAN 1 202

Times Cited: 2

5 Comparative Study of Three Chemical Pretreatments and Their Effects on the

Structural Changes of Rice Straw and Butanol Production

By: Boonsombuti, Akarin; Trisinsub, Ornuma; Luengnaruemitchai, Apanee

WASTE AND BIOMASS VALORIZATION Volume: 11 Issue: 6 Pages: 2771-2781

Published: JUN 2020

Times Cited: 1
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จากฐานข้อมูล ISI ปี พ.ศ. 2563

ล�าดับ ผลงานท่ีได้รบัการอา้งองิ (Citation) 10 อนัดับแรก

6 Alleviation of dry mouth by saliva substitutes improved swallowing ability and

clinical nutritional status of post-radiotherapy head and neck cancer patients:

a randomized controlled trial

By: Nuchit, Sumalee; Lam-ubol, Aroonwan; Paemuang, Wannaporn; et al.

SUPPORTIVE CARE IN CANCER Volume:   28 Issue:   6 Pages:   2817-2828

Published:   JUN 2020

Times Cited: 1

7 Dual-Purpose Photometric-Conductivity Detector for Simultaneous and Sequential

Measurements in Flow Analysis

By: Mantim, Thitirat; Chaisiwamongkhol, Korbua; Uraisin, Kanchana; et al.

MOLECULES Volume: 25 Issue: 10 Article Number: 2284 Published: MAY 2020

Times Cited: 1

8 Ultrasonic-assisted recycling of Nile tilapia fish scale biowaste into low-cost

nano-hydroxyapatite: Ultrasonic-assisted adsorption for Hg2+ removal from 

aqueous solution followed by “turn-off” fluorescent sensor based on Hg2+-

graphene quantum dots

By: Sricharoen, Phitchan; Limchoowong, Nunticha; Nuengmatcha, Prawit; et al.

ULTRASONICS SONOCHEMISTRY Volume: 63 Article Number: 104966

Published: MAY 2020

Times Cited: 1

9 Survey of healthcare professionals’ practices, expectations, and attitudes towards

provision of patient information leaflets in Thailand

By: Jarernsiripornkul, Narumol; Nakboon, Sireerat; Anarj, Kobkaew; et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Volume: 42

Issue: 2 Pages: 539-548 Published: APR 2020

Times Cited: 1

10 ANFIS for analysis friction factor and Nusselt number of pulsating nanofluids flow

in the fluted tube under magnetic field

By: Naphon, P.; Arisariyawong, T.; Wiriyasart, S.; et al.

CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING Volume: 18 Article Number: 100605

Published: APR 2020

Times Cited: 1
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จากฐานข้อมูล SCOPUS ปี พ.ศ. 2563

ล�าดับ ผลงานท่ีได้รบัการอา้งองิ (Citation) 10 อนัดับแรก

1 Thermal management system with nanofluids for electric vehicle battery cooling modules
Wiriyasart, S., Hommalee, C., Sirikasemsuk, S., Prurapark, R., Naphon, P.
Case Studies in Thermal Engineering
Times Cited: 4

2 Soft violence: migrant domestic worker precarity and the management of unfree
labour in Singapore
Parreñas, R.S., Kantachote, K., Silvey, R.
Journal of Ethnic and Migration Studies
Times Cited: 4

3 Time Sequence Learning for Electrical Impedance Tomography Using Bayesian
Spatiotemporal Priors
Liu, S., Cao, R., Huang, Y., Ouypornkochagorn, T., Ji, J.
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 69(9),8985405,
pp. 6045-6057
Times Cited: 3

4 Chlorhexidine allergy: Current challenges and future prospects
Chiewchalermsri, C., Sompornrattanaphan, M., Wongsa, C., Thongngarm, T.
Journal of Asthma and Allergy 13, pp. 127-133
Times Cited: 3

5 Efficacy of zinc supplementation in the management of acute diarrhoea: a randomised
controlled trial
Rerksuppaphol, L., Rerksuppaphol, S.
Paediatrics and International Child Health 40(2), pp. 105-110
Times Cited: 2

6 Designing a hierarchical nanosheet ZSM-35 zeolite to realize more efficient ethanol
synthesis from dimethyl ether and syngas
Feng, X., Zhang, P., Fang, Y., (...), Yang, G., Tsubaki, N.
Catalysis Today 343, pp. 206-214
Times Cited: 2

7 Contactless conductivity detector from printed circuit board for paper-based
analytical systems
Chantipmanee, N., Sonsa-ard, T., Fukana, N., (...), Hauser, P.C., Nacapricha, D.
Talanta 206,120227
Times Cited: 2
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จากฐานข้อมูล SCOPUS ปี พ.ศ. 2563

ล�าดับ ผลงานท่ีได้รบัการอา้งองิ (Citation) 10 อนัดับแรก

8 Sowing time and direct seeding success of native tree species for restoring tropical
forest ecosystems in northern Thailand
Waiboonya, P., Elliott, S. New Forests 51(1), pp. 81-99
Times Cited: 2

9 Thermal performance of the photovoltaic-ventilated mixed mode greenhouse solar
dryer with automatic closed loop control for Ganoderma drying
Vengsungnle, P., Jongpluempiti, J., Srichat, A., Wiriyasart, S., Naphon, P.
Case Studies in Thermal Engineering 21,100659
Times Cited: 1

10 In vivo and in vitro study of enamel fluid flow in human premolars
Tanapitchpong, R., Chunhacheevachaloke, E., Ajcharanukul, O.
Archives of Oral Biology 117,104795 
Times Cited: 1

  สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์มากท่ีสุด 20 อนัดับแรก จากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS
    สาขาท่ีมผีลงานการตพีมิพ์มากทีสุ่ด 20 อนัดับแรก ปี พ.ศ. 2563 จากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS 

ข้อมูล ณ วันที ่15 กันยายน 2563

จากฐานข้อมูล ISI ปี พ.ศ. 2563

สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์มากท่ีสุด 20 อนัดับแรก

ล�าดับ ล�าดับ

1 CHEMISTRY ANALYTICAL 11 CHEMISTRY MEDICINAL

2 MATERIALS SCIENCE
MULTIDISCIPLINARY 

12 DENTISTRY ORAL SURGERY MEDICINE

3 CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 13 ELECTROCHEMISTRY

4 FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 14 ENGINEERING BIOMEDICAL

5 THERMODYNAMICS 15 MEDICINE RESEARCH EXPERIMENTAL

6 INSTRUMENTS INSTRUMENTATION  16 ONCOLOGY

7 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 17 PHARMACOLOGY PHARMACY

8 PHYSICS APPLIED 18 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS

9 SURGERY 19 BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY

10 CHEMISTRY APPLIED 20 BIOTECHNOLOGY APPLIED
MICROBIOLOGY
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จากฐานข้อมูล SCOPUS ปี พ.ศ. 2563

สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์มากท่ีสุด 20 อนัดับแรก

ล�าดับ ล�าดับ

1 CHEMISTRY ANALYTICAL 11 MULTIDISCIPLINARY

2 MATERIALS SCIENCE
MULTIDISCIPLINARY

12 PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND
PHARMACEUTICS

3 CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 13 IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY

4 FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 14 BUSINESS, MANAGEMENT AND
ACCOUNTING

5 THERMODYNAMICS 15 COMPUTER SCIENCE

6 INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 16 DENTISTRY

7 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 17 ARTS AND HUMANITIES

8 PHYSICS APPLIED 18 MATHEMATICS

9 SURGERY 19 ECONOMICS, ECONOMETRICS AND
FINANCE

10 CHEMISTRY APPLIED 20 ENERGY

 การคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา
  การยื่นจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒโดยสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั 

ได้ด�าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามขั้นตอนต่างๆ แล้วดังนี้

ประเภท
ทรพัย์สิน

ทางปัญญา

จ�านวนเรือ่งท่ีอยู่ระหวา่งด�าเนินการตามขั้นตอน

แจ้
งค

วา
ม

จ�า
นง

ปร
ะเมิ

น

ยก
รา่

ง

ยื่น
จด

ปร
ะก

าศ
โฆ

ษณ
า

กร
มฯ

สั่ง
แก

ไ้ข

ช�า
ระ

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม

ตร
วจ

สอ
บ

กา
รป

ระ
ดิษ

ฐ์

ได้
รบั

กา
รจ

ด
ทะ

เบ
ียน

แล้
ว

สิทธิบัตร 33 33 2 5  3 3

อนุสิทธิบัตร 18 18 3 10 5 5

ลิขสิทธิ์ 1 1 1

รวม 52 52 5 15 8 9
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  การน�าทรพัย์สินทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒโดยสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั 

ได้ด�าเนินการอนุญาตให้น�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว ดังนี้

ประเภททรพัย์สินทางปัญญา
ชือ่เรือ่ง/รายละเอยีดการใชสิ้ทธิ์

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแ์ล้ว

สิทธิบัตร -

อนุสิทธิบัตร 1.  ชื่อเรื่อง  เครื่องอบแห้งวัสดุทางการเกษตรแบบกระแสชน

ผู้ประดิษฐ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตต ิสถาพรประสาธน์
  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ ์บริษัท ทีเบลโก้ จ�ากัด

2. ชื่อเรื่อง  การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์
  แบบแถบสีส�าหรบัการตรวจเช้ือกามโรค (Chlamydia)

ผู้ประดิษฐ ์  รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
  สังกัดส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ ์บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จ�ากัด

3. ชื่อเรื่อง  กรรมวิธีการตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้ประดิษฐ ์ รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
  สังกัดส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ ์บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จ�ากัด

ลิขสิทธิ์ -

ประเภททรพัย์สินทางปัญญา
ชือ่เรือ่ง/รายละเอยีดการใชสิ้ทธิ์

อยู่ระหวา่งการเจรจา

สิทธิบัตร -

อนุสิทธิบัตร 1.  ชื่อเรื่อง  การพฒันาชุดทดสอบดีเอน็เอแบบแถบคูส่�าหรับการตรวจเชือ้
  Listeria spp. และ listeria monocytogenes

ผู้ประดิษฐ ์ ศาสตราจารย ์ดร.โกสุม จันทร์ศิร ิสังกัดคณะแพทยศาสตร์

ผู้สนใจ  บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จ�ากัด

2. ชื่อเรื่อง  เชื้อจุลินทรีย์ 2 สายพันธุ์ คือ Lactobacillus reuteri F7
  และ Bifidobacterium animalis A1

ผู้ประดิษฐ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์
  สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ผู้สนใจ  บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จ�ากัด

ลิขสิทธิ์ -
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ผลงานวจัิยโดดเด่นในประเทศ

 อาจารย์	ดร.พิณทิพย์	งามจรรยาภรณ์
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 นางสาวธนิษฐา	สรวงท่าไม้
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 นางธนัชพร	กาฝากส้ม
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 นายชารินทร์	พลภาณุมาศ
  BridgeAsia Healthcare Ventures
  กรุงเทพมหานคร

 นายแพทย์วีรชาติ	เพชรพิสิฐ
  BridgeAsia Healthcare Ventures
  กรุงเทพมหานคร

 อาจารย์	ดร.นายแพทย์ไตรรักษ์	พิสิษฐ์กุล
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ
  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Performance of cytokine models
in predicting SLE activity. Arthritis
Research and Therapy. Volume 21,
Issue 1, 16 December 2019,
Article number 287.
Impact factor = 4.240

วจัิยเรือ่ง

 ศึกษาความรุนแรงของโรคเอสแอลอี

 หาเครื่องมือที่ใช้ติดตามการประเมินผู้ป่วย

  โรคเอสแอลอี

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ทราบถึงระดับความรุนแรงของโรคเอสแอลอี

  ในแต่ละอวัยวะของผู้ป่วย

 ได้เครื่องมือติดตามการประเมินโรคเอสแอลอีที่ดีขึ้น

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย

อาจารย์ นายแพทย์นพรตัน์ ฤชากร
ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

รองศาสตราจารย์ประภาพร พิสิษฐก์ุล
ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหิดล

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY80



Alleviation of dry mouth by saliva
substitutes improved swallowing
ability and clinical nutritional
status of post-radiotherapy head
and neck cancer patients:
a randomized controlled trial.
Impact factor = 2.95

วจัิยเรือ่ง

 The aim of this study is to investigate the effect 

  of an edible saliva substitute, oral moisturizing 

  jelly (OMJ), and a topical saliva gel (GC) on dry 

  mouth, swallowing ability, and nutritional status 

  in post-radiotherapy head and neck cancer 

  patients

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 Continuous uses of saliva substitutes (OMJ 

  or GC) for at least a month improved signs and 

  symptoms of dry mouth and enhanced swallowing 

  ability. An edible saliva substitute was superior 

  to a topical saliva gel for alleviating dry mouth 

  and swallow problems. These lead to improved 

  clinical nutritional status. Thus, palliation of dry 

  mouth may be critical to support nutrition of 

  post-radiotherapy head and neck cancer 

  patients.

ประโยชน์ของงานวจัิย

Asst.Prof.Dr.Dunyaporn Trachootham,
Institute of Nutrition, Mahidol University

 Miss	Sumalee	Nuchit,
  Master of Science Program in Nutrition and
  Dietetics, Institute of Nutrition, Mahidol University

 Assist.Prof.Dr.Aroonwan	Lam-ubol.
	 Faculty	of	Dentistry,	Srinakarinwirot	University

 Dr.Wannaporn	Paemuang,
  Department of Vascular Surgery, Faculty of
  Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

 Dr.Sineepat	Talungchit,
	 Faculty	of	Dentistry,	Srinakarinwirot
	 University

 Dr.Orapin	Chokchaitam,
  Department of Dental Service,
  Chonburi Cancer Hospital

 Dr.On-ong	Mungkung,
  Department of Dental Service,
  Chonburi Cancer Hospital

 Asst.Prof.Tippawan	Pongcharoen,
  Institute of Nutrition, Mahidol University

และผู้รว่มวจัิย
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In vivo testing of antagonistic fungi
against Alternaria brassicicola
causing Chinese kale black spot
disease.
Impact factor = 1.526

วจัิยเรือ่ง

  เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของจลุนิทรปีฏปัิกษ์ Talaromyces 

  favus (Klöcker) Stolk and Samson Bodhi001, 

  Talaromyces trachyspermus (Shear) Stolk and 

  Samson Bodhi002, Talaromyces favus (Klöcker) 

  Stolk and Samson Bodhi003, Neosartorya fscheri 

  (Wehmer) Malloch and Cain, Bodhi004, Eupen- 

  icillium sp., and Gongronella butleri (Lendn.) 

  ในการควบคุม เชือ้ A. brassicicola สาเหตโุรคใบจดุคะน้า 

  ในสภาพโรงเรือน

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ T. favus Bodhi001 สามารถ 

  ควบคุมเช้ือ A. brassicicola สาเหตุโรคใบจุดคะน้า 

  ได้มีประสิทธิภาพ เป็นการลดความเสียหายที่เกิดจาก 

  โรคใบจุดคะน้าโดยชีววิธี

ประโยชน์ของงานวจัิย

 นายธนประสงค	์อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวอาทิมา	ค�าหอม
 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นายสุทธิพงศ	์ทองมี
  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นายทศวรรษ	ธรรมกุล
  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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รองศาสตราจารย์ ดร.อรนิทม์ งามนิยม
คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชงินิเวศ
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

First evidence of craspedella
pedum (Cannon and sewell, 1995)
(platyhelminthes: Rhabdocoela)
infesting alien red swamp crayfish
with white spot syndrome virus
infections collected from Thailand.
Impact factor = 1.504

วจัิยเรือ่ง

 ส�ารวจกุ้งเครย์ฟิชในน�า้จืดของประเทศไทย

 เพื่อการวิเคราะห์พยาธิตัวแบนเทมโนเซฟาลิค

  ในกุ้งเครย์ฟิช

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 สามารถเปรียบเทียบลักษณะที่อยู่อาศัยของกุ้งเครย์ฟิช

  ในประเทศไทย ที่บ่งบอกถึงการเกิดของพยาธิแบนเทมโนเซฟาลิค

ประโยชน์ของงานวจัิย
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 อาจารย์	ดร.อัญชลีพร	ลพประเสริฐ
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 อาจารย์สมพร	วันประกอบ
 โรงเรียนสตรวีดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชนูิปถัมภ์

ผลของการใชแ้อปพลิเคชนัการเรยีนรู้
ค�าศัพท์ผ่าน Flash Cards ท่ีมีต่อทักษะ
การอา่นออกเขียนได้ ส�าหรบัเด็ก
ท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู้
ได้ตีพิมพ์บทความเรือ่ง Guidelines
on the use of vocabulary flashcard
applications to develop reading
skills of children with learning
disabilities ลงวารสาร Kasetsart
Journal of Social Sciences
ซึ่งอยู่ในฐาน SCOPUS Q 2.
Impact factor = 0.83

วจัิยเรือ่ง

  เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้แอปพลิเคชันการเรียนรู้ค�าศัพท์ผ่าน 
  Flash Cards ที่มีต่อทักษะการอ่านออกเขียนได้ ส�าหรับเด็ก 
  ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

  เพื่อสร้างแอปพลิเคชันการเรียนรู้ค�าศัพท์ผ่าน Flash Cards 
  ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

  เพือ่วเิคราะห์ประสทิธผิลของการใช้แอปพลเิคชนั Flash Cards 
  ที่มีต่อทักษะการอ่านและการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่อง 
  ทางการเรียนรู้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

ด้านวิชาการ
  เป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา ส�าหรับ 

  เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  ได้แอปพลิเคชันการเรียนรู้ค�าศัพท์ผ่าน Flash Cards ส�าหรับ 

  เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

  ทัง้ท่ีโรงเรยีนและทีบ้่านให้มคีวามสอดคล้องกัน และมปีระสทิธภิาพ

ด้านนโยบาย

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อจัศรา ประเสรฐิสิน
ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

  สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศกึษา ทีส่่งเสริมให้การจัดการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ 
  ประเภทต่างๆ เพือ่จดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ได้ทกุเวลาทุกสถานที ่มีการประสานความร่วมมอืกบับคุคลท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีน 
  ตามศักยภาพ
  สอดคล้องกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการส่งเสรมิการวจิยัและนวตักรรมส�าหรบัผูม้คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้และแผนยทุธศาสตร์ที ่3 

  ของแผนพฒันาดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทีมุ่ง่สร้างสงัคมคณุภาพทีป่ระชาชนทกุกลุม่โดยเฉพาะคนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถงึ 
  และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจทิลั เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้รับการศกึษาทีม่มีาตรฐานของนกัเรยีนและประชาชน แบบทกุวยั ทกุที ่และทกุเวลา

ด้านสังคมและชุมชน
  ท�าให้ได้แอปพลเิคชนัการเรยีนรูค้�าศพัท์ผ่าน Flash Cards ส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ ซึง่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลเิคชนั 

  เพ่ือการศึกษา และจะเป็นประโยชน์ส�าหรบัครอูาจารย์ ผูป้กครอง และผูเ้กีย่วข้องในชมุชนสังคม สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นเคร่ืองมอื 
  ส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์
  ผลงานวจิยัเป็นนวตักรรมทีม่หาวทิยาลยัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ รวมถงึสามารถน�าไปจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา

ด้านการเผยแพร่ผลงาน
  ผู้วิจัยจะน�าผลการวิจัยไปน�าเสนอที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ มีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เช่น ฐานข้อมูล TCI, Scopus, ISI เป็นต้น
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Creative Experiment on Decorative
Products for Condominium using
Responsive Technology.
Impact factor = 0.53

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อศึกษาสื่อปฏิสัมพันธ์ข้อก�าหนดทางพฤติกรรม 

  การปฏิสัมพันธ์และเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการอยู่อาศัย 

  ในห้องชุดพักอาศัย

 เพื่อทดลองเทคโนโลยีเซนเซอร์และอิเล็กทรอนิกส ์

  ที่ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้พักอาศัยในห้องชุด

  เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งปฏิสัมพันธ์ส�าหรับ 

   ห้องชุดพักอาศัย และประเมินประสิทธิภาพของ 

   ผลิตภัณฑ์

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ผลการศึกษาจะสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการ 

  บรูณาการความรูท้างเทคโนโลยเีข้ากบัการออกแบบ 

  ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการทางด้าน 

  สุนทรียภาพให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ 

  ทีม่คีวามร่วมสมยั สอดรบักับบรบิทความเปล่ียนแปลง 

  ไปทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถน�าไปต่อยอด 

  สู่การพัฒนาเพ่ือตอบรับ ปัญหา และเป็นหนึ่งใน 

  องค์ประกอบที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป 

  ในอนาคต

ประโยชน์ของงานวจัิย

 อาจารย์	ดร.อรัญ	วานิชกร
  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รวิเทพ	มุสิกะปาน
  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

นางสาวณัชชา ศิรขิวญัชยั
(นิสิตปรญิญาโท) วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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 อาจารย์	ดร.พรรณี	บุญประกอบ
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี

 ว่าที่ร้อยตรี	อาจารย์	ดร.มนัส	บุญประกอบ
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี

 นางสาวอุษา	ศรีจินดารัตน์
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สุชาดา	สุธรรมรักษ์
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การวจัิยและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
Impact factor = 0.257

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสุขภาวะ

  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ได้องค์ความรู้ชัดเจนและสมบูรณ์เก่ียวกับสุขภาวะ 

  และพฤฒพลังผู้สูงอายุ

  ได้นวตักรรมรปูแบบการพฒันาตนเพือ่สร้างเสรมิสขุภาวะ 

  ที่เอื้อให้ผู้สูงอายุมีพฤฒพลัง

 ได้ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาวะและความต้องการพัฒนาตน 

  ของผูสู้งอาย ุรวมท้ังทราบระดบัสขุภาวะและความต้องการ 

  พัฒนาตนของพฤฒพลังผู้สูงอายุ

 ผู ้สูงอายุได้พัฒนาตน ท�าให้มีสุขภาวะท่ีดี มีเหตุผล 

  ภมูคิุม้กันทางจิต สามารถปรบัตวัเข้ากับการเปลีย่นแปลง 

  ของโลก มีชีวิตอยู ่ร ่วมกันในสังคมอย่างสันติ และ 

  เอื้อประโยชน์ให้ประเทศ รวมท้ังมีการด�ารงชีวิต 

  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ได้แบบวัดตัวแปรที่มีคุณภาพ

 ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการก�าหนดแนวทางส่งเสรมิ 

  การพัฒนาตนให้มีสุขภาวะท่ีดี มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

  และมีการชี้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆ

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร ์ชูชม
สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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Critical “intercultural awareness”
enhancement: Effects of using
asynchronous online discussion
with Thai tertiary students.
Impact factor = 0.24

วจัิยเรือ่ง

 This  study  aimed  to  investigate  the AOD 

  use to develop critical ICA and to examine 

  the effects of such AOD use on the learning 

  of Thai students. Twelve ICA-enhanced AOD 

  tasks were developed as  instructional 

  instruments.

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 This  study highlights  the benefits of 

  developing critical ICA in an ELT classroom 

  with the AOD use, especially HP students, 

  even though it may not work very well with 

  LP students.

ประโยชน์ของงานวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กรชิ ราชประสิทธิ์
วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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การศึกษานวตักรรมการเรยีนรู้
ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชนั
Impact factor = 0.212 (TCI กลุ่ม1
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์

วจัิยเรือ่ง

 ประเมินผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้ 

  ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชันในด้านความพึงพอใจ 

  ของครูผู้สอนและนักเรียน ความชื่นชอบในวิชา 

  ที่เรียน แรงจูงใจและความผูกพันในการเรียน 

  ของนักเรียน

 ศึกษาแนวทางการน�านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

  ด้วยแนวคดิเกมมิฟิเคชนัไปประยกุต์ใช้ในห้องเรยีน

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย  ได้องค์ความรู ้ทางด้านการสร้างนวัตกรรมการจัด 

  การเรยีนรูเ้พือ่เพิม่ความผกูพนัในการเรยีนของนักเรยีน 

  ส�าหรับใช้ในการจัดการศึกษา

 ได้ข้อมลู ความต้องการ ข้อคดิเหน็ รวมทัง้ข้อเสนอแนะ 

  ต่อการพฒันาระบบต้นแบบนวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้

  ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน

 ผลการวิจัยท่ีได้เป็นการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 

  ในประเทศไทย  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย 

  การพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

ประโยชน์ของงานวจัิย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนิตา	เลิศพรกุลรัตน์
  ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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รองศาสตราจารย์ ดร.องัศินันท์ อนิทรก�าแหง
สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

การติดตามและประเมินผล
การใชป้ระโยชน์กลุ่มก�าลังคนคุณภาพ:
กรณีศึกษาระบบราชการไทย (TCI กลุ่ม1
ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา)
Impact factor = 0.183

วจัิยเรือ่ง

 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ตดิตามและประเมนิผล 

  การใช้ประโยชน์กลุม่ก�าลงัคนคณุภาพในระบบราชการ 

  และค้นหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  กลุ่มก�าลังคนคุณภาพในระดับส่วนราชการ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ผู้บริหารและนักทรัพยากรบุคคล ของส�านักงาน ก.พ. 

  และหน่วยงานราชการพลเรอืนทีรั่บผดิชอบงานบรหิาร 

  ก�าลังคนคณุภาพ  ได้องค์ความรูจ้ากผลการตดิตามและ 

  ประเมินผลการใช้ประโยชน์กลุ ่มก�าลังคนคุณภาพ 

  ในครั้งน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการดูแล 

  ก�าลังคนคุณภาพ (Talents) ของหน่วยงานให้มีโอกาส 

  ได้ปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อระบบ 

  ราชการยิง่ขึน้

  ข้าราชการก�าลงัคนคุณภาพได้เข้าใจตนเองทีเ่กีย่วข้องกบั 

  สาเหตุปัจจัยและการปฏิบัติงานราชการจากผลการให ้

  ข้อมลูย้อนกลบัจากผลวจิยัครัง้นีเ้พือ่น�าไปเป็นแนวทาง 

  ในการพัฒนางานและหน่วยงานของตนเองอย่าง 

  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของงานวจัิย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นริสรา	พึ่งโพธิ์สภ
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์	ดร.สุดารัตน์	ตันติวิวัทน์
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์	ดร.ก่อเกียรติ์	มหาวีรชาติกุล
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นายธัชพล	ปราบแสนพ่าย
  (นิสิตปริญญาเอก) สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชชัฎา ชนิกลุประเสรฐิ
สาขากายภาพบ�าบัด คณะกายภาพบ�าบัด
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ความสัมพันธร์ะหวา่งความแข็งแรง
ของกล้ามเน้ือกางข้อสะโพก
และมุมการเอยีงของกระดูกเชงิกราน
ขณะยืนด้วยขาข้างเดียว และยืนย่อ
ด้วยขาข้างเดียวในคนปกติ
Impact factor = 0.167

วจัิยเรือ่ง

 เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกางสะโพกแต่ละมัด กับมุมเอียงของเชิงกรานขณะยืน 

  และยืนย่อขาข้างเดียว

 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกางสะโพกแต่ละมัด กับมุมเอียงของล�าตัวขณะยืน 

  และยืนย่อขาข้างเดียว

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  ได้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตรวจประเมนิกล้ามเนือ้ 

  สะโพก

 พจิารณาถึงท่าท่ีใช้ในการตรวจประเมนิกล้ามเนือ้สะโพก 

  ให้เหมาะสมกับผู้ที่มีพยาธิสภาพ

ประโยชน์ของงานวจัิย

 นายจิรวัฒน์	วงศ์ธีรภัค
  สาขากายภาพบ�าบัด คณะกายภาพบ�าบัด
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวชนากานต์	คงกตัญญูสกุล
  สาขากายภาพบ�าบัด คณะกายภาพบ�าบัด
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวธันยา	หมัดสะและ
  สาขากายภาพบ�าบัด คณะกายภาพบ�าบัด
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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อาจารย์ ดร.อรสิรา สุขวจันี
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรว์โิรฒ Practice Guideline Development

for Referral Patients with Acute
Stroke at Primary Level Hospital,
Walailak Journal of Science and
Technology Volume 16, Number 4
in April 2019. P. 921-930.
Impact factor = 0.15

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย

  โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

  ส�าหรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ประโยชน์ของงานวจัิย
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อาจารย์ ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ The effectiveness of life skill

program on life skills to prevent
risky sexual behaviours in primary
school students, Thailand, Walailak
Journal of Science and Technology
Volume 16, Number 4 in April 2019.
p. 545-550.
Impact factor = 0.15

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมทักษะชีวิต 

  ต่อทักษะชีวิตการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทาง 

  เพศสัมพันธ์ในนักเรียนระดับประถมศึกษา

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและโรคติดต่อ 

  ทางเพศสัมพันธ์

  ให้ความรูเ้รือ่งทกัษะการใช้ชีวิตในการป้องกนัพฤตกิรรม 

  เสี่ยงทางเพศ

ประโยชน์ของงานวจัิย

 อาจารย์เพ็ญประภา	สุธรรมมา
  คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์นะฤเนตร	จุฬากาญจน์
  คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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 เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแคลเซียมในเลือดของ 

  สตรีตั้งครรภ์ที่เกิดอาการตะคริวกับไม่เกิดอาการ 

  ตะคริว

 เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแมกนีเซียมในเลือดของ 

  สตรีตั้งครรภ์ที่เกิดอาการตะคริวกับไม่เกิดอาการ 

  ตะคริว

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

The correlation between serum
calcium and magnesium levels and
leg cramps in pregnant women
(ความสัมพันธร์ะหวา่งปรมิาณแคลเซยีม
และแมกนีเซยีมในเลือดของสตรต้ัีงครรภ์
และอาการตะครวิท่ีขา)
Impact factor = 0.043

วจัิยเรือ่ง

 ระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมในกระแสเลือด 

  ไม่สัมพันธ์กับการเกิดอาการตะคริวในสตรีตั้งครรภ ์

  การให้แคลเซียมและแมกนีเซียมเสริมเพื่อลดอาการ 

  ตะคริวในสตรีตั้งครรภ์จึงไม่จ�าเป็น

ประโยชน์ของงานวจัิย

อาจารย์ แพทย์หญิงพรทิตา เลิศบัวสิน
สาขาวชิาสูติ-นรเีวชกรรม
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 อาจารย์	แพทย์หญิงมัลลิกา	เก่งสกุล
  สาขาวิชาสูติ-นรีเวชกรรม
  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข ุชลประทาน
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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การศึกษาเบื้องต้นเก่ียวกับความชุก
และลักษณะทางคลินิกของภาวะยุกยิก
ในผู้ป่วยโรคพารกิ์นสัน
(TCI, วารสารไทยไภษัชยนิพนธ)์

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อศึกษาความชุกของการเกิดภาวะยุกยิก 

  (dyskinesia) ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

 เพื่อศึกษาป ัจจัยที่สัมพันธ ์กับการเกิดภาวะ 

  dyskinesia ในผูป่้วยโรคพาร์กนิสนั เมือ่เปรยีบเทียบ 

  กับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะ dyskinesia

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ทราบข้อมูลเบื้องต ้นของความชุกการเกิดภาวะ 

  dyskinesia ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันชาวไทย

 ทราบปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ dyskinesia 

  ซึ่งเป็นข้อมูลให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย ์

  ตระหนัก และติดตามการเกิดภาวะ dyskinesia 

  อย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยท่ีมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ 

  dyskinesia ภายหลังการใช้ยารักษาโรคพาร์กินสัน

ประโยชน์ของงานวจัิย

 นางสาวณปภัช	ปิยภานิกุล
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 นายชนนันท	์คงบุตร
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 อาจารย์ชัยศิริ	เหลืองสินศิริ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงกุลธิดา	เมธาวศิน
  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

อาจารย์สิรนันท์ กล่ันบุศย์
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรว์โิรฒ
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อุปกรณ์ฐานกระดาษรว่มกับเทคนิค
การตรวจวดัทางเคมีไฟฟ้า ส�าหรบั
การตรวจวดัระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีน
เอสเตอเรสท่ีบ่งชีถึ้งระดับความเป็นพิษ
ของสารเคมีก�าจัดแมลงในเลือด
Impact factor = รางวลัผลงาน
ประดิษฐคิ์ดค้น ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จากส�านักงานการวจัิย
แห่งชาติ (วช.)

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ฐานกระดาษร่วมกับตัวรับรู้ทางเคมีไฟฟ้าแบบใหม่ที่มีความไวและมีความจ�าเพาะเจาะจง 

  ต่อการหาปรมิาณของ acetylcholinesterase ในตวัอย่างเลอืด เพือ่บ่งช้ีสภาวะเสีย่งจากการได้รบัสารเคมกี�าจัดแมลง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 อปุกรณ์ทีพั่ฒนาข้ึนสามารถใช้หาปริมาณของ acetylcholinesterase ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า จงึเป็นทางเลอืกใหม่ 

  ของวิธีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาข้อจ�ากัดทางด้านราคาการวิเคราะห์ที่ต้องพึ่งพาวิธีการตรวจวัดที่มีราคาสูง

 อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการประเมินและช่วยวินิจฉัยโรคท่ีสัมพันธ์กับปริมาณ acetylcholinesterase 

  ในเลือดได้

 ประโยชน์เชิงวิชาการ องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาอุปกรณ์ฐานกระดาษร่วมกับตัวรับรู้ทางเคมีไฟฟ้าแบบใหม่ 

  เพื่อหาปริมาณของ acetylcholinesterase ในตัวอย่างเลือดนี้ สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า 

  impact factor และอยู่ในคลอไทด์ 1 เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ให้สามารถต่อยอดเป็นวธิทีางเลอืกใหม่โดยการน�าไป 

  ประยุกต์ใช้งานกับการวิเคราะห์ตรวจวัดสารบ่งชี้ที่ส�าคัญทางชีวภาพได้

ประโยชน์ของงานวจัิย

 รองศาสตราจารย์	ดร.วีณา	เสียงเพราะ
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อมรา	อภิลักษณ์
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 นางสาวโยษิตา	ป่านรักษา
  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และผู้รว่มวจัิย

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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Goal-of-motion readings in Thai
directional serial verbs

วจัิยเรือ่ง

 The  goal  of  our  paper  is  to  investigate  the  availability  of  GOAL-OFMOTION  interpretations 

  for Thai DSV constructions. We observe that (i) the availability of GOAL-OF-MOTION interpretations 

  rely  relies on the presence/absence of V3-type  (path-direction) and V5-type  (deictic) verbs, 

  and (ii) DSVs differ in terms of whether a bare NP or [thiiFNP] PPisacceptable for denoting 

  the goal-of-motion

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 This  research will be a springboard for  future research on Thai's syntax-semantics  interface. 

  The data, generalizations and diagnostics that we find will act as a baseline for investigating 

  more complex issues, such as how Thai verbs interact with other verbal phenomena, like causative 

  structures, aspectual markers, modal verbs and attitude verbs. The research will also add to 

  a broader corpus of theoretical research on aspect cross-linguistically.

ประโยชน์ของงานวจัิย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรอืงจรญู
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
คณะสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ บทบาทอ�านาจหน้าท่ีของวุฒิสภา

ในระบบสภาคู่กับประสิทธผิลในการ
เสรมิสรา้งเสถียรภาพทางการเมืองและ
การพัฒนาประชาธปิไตยไทย
Impact factor = คณะและหลักสูตร
มีผลงานทางวชิาการของคณาจารย์
ในหลักสูตรเพ่ิมข้ึน และเป็นการเสรมิสรา้ง
ความรว่มมือทางวชิาการกับหน่วยงาน
ภายนอก

วจัิยเรือ่ง

  เพื่อได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทและอ�านาจหน้าที่

  ของสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมของประเทศไทย

ประโยชน์ของงานวจัิย

 เ พ่ือสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทกับการพัฒนา 

  ประชาธิปไตยอย่างไร

 ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา 

  ในส่วนอ�านาจหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

  ของต่างประเทศกับประเทศไทย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
คณะสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ระบบคลังข้อมูลความรูดิ้จิทัล

เอนกประสงค์

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

  เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน

 เพื่อสร้าง Big Data ทางด้านการศึกษาและสร้าง 

  Platform การเรียนรู้ดิจิทัลให้กับนักเรียนไทย

 เพื่อสร้างต้นแบบเนื้อหาบทเรียนที่มีคุณภาพและ 

  สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  เข้าใจสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถ 

  สร้างระบบคลังข้อมูลความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 สามารถพัฒนาระบบคลังความรู ้ที่ เปรียบเสมือน 

  “เมืองการศกึษาเสมอืน” ทีผู่เ้ข้าเมืองจะได้รับสมดุบนัทึก 

  และพืน้ทีเ่ก็บของประจ�าตวั โดยมกีจิกรรมใหญ่ๆ 2 ด้าน 

  ประกอบด้วย  ด้านของการแบ่งปันข้อมูลความรู้  และ 

  ด้านเก็บเกี่ยวองค์ความรู้

 หน่วยงานภาครฐัสามารถน�าข้อมลูในระบบไปใช้ในการ 

  วิเคราะห์เพื่อการก�าหนดนโยบายด้านการศึกษาให้กับ 

  เยาวชนได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

  ของประเทศ

ประโยชน์ของงานวจัิย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กุลเชษร์	มงคล
  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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 เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของชุดเครื่องมือ 

  มาตรฐานระดบัชาตสิ�าหรบัประเมนิคณุธรรมจรยิธรรม 

  ของผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

 เพือ่สร้างเกณฑ์ปกตขิองชุดเคร่ืองมอืมาตรฐานระดบัชาต ิ

  ส�าหรบัประเมนิคณุธรรมจริยธรรมของผูเ้รยีนในระดบัช้ัน 

  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

 เพือ่ศกึษาระดบัคณุธรรมจรยิธรรมของผูเ้รยีนในระดบัชัน้ 

  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

การพัฒนาชุดเครือ่งมือมาตรฐาน
ระดับชาติ ส�าหรบัประเมินคุณธรรม
จรยิธรรมของผู้เรยีนทุกชว่งชัน้

วจัิยเรือ่ง

 กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ และสถานศึกษา มีชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาต ิ

  ส�าหรับใช้ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ  สามารถให้ข้อมูลที่ส�าคัญ 

  และเป็นประโยชน์ ส�าหรับประกอบการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้อย่างเหมาะสม

 กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนทุกช่วงช้ันท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถ 

  สะท้อนถึงระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

  (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของงานวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วไิลลักษณ์ ลังกา
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรอุมา	เจริญสุข
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรชัย	มีชาญ
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทวิกา	ตั้งประภา
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มนตา	ตุลย์เมธาการ
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อิทธิพัทธ์	สุวทันพรกูล
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์	ดร.พนิดา	ศกุนตนาค
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครไูทย
ในทศวรรษการเปล่ียนแปลงการเรยีนรู้
ส�าหรบันักศึกษาคร ูครศุาสตร-์
ศึกษาศาสตร์

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาครูและวิเคราะห ์

  ช่องว่างระหว่างคณุลกัษณะนักศึกษาครูปัจจุบนักบั 

  คณุลกัษณะนกัศกึษาครใูนทศวรรษการเปลีย่นแปลง 

  การเรียนรู้

  เพือ่พฒันากระบวนการบ่มเพาะคุณลกัษณะครไูทย 

  ในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ส�าหรับ 

  นักศึกษาครู

  เพ่ือประเมนิคุณภาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 

  บ่มเพาะคุณลักษณะครูไทย  ในทศวรรษการ 

  เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาครู

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ได ้รับกระบวนการบ ่มเพาะคุณลักษณะครูไทย 

  ในทศวรรษการเปล่ียนแปลงการเรยีนรูส้�าหรบันกัศกึษา 

  ครู ซึ่งกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูฯ ประกอบ 

  ไปด้วยบันได 4 ข้ัน รวมมหีลกัสตูรบ่มเพาะ 4 หลกัสตูร 

  ที่ใช้กับนักศึกษาครู 3 ชั้นปี

ประโยชน์ของงานวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วไิลลักษณ์ ลังกา
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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การประเมินผลชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวชิาชพีเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณ
วชิาชพีครผู่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วจัิยเรือ่ง

 เพ่ือศกึษาปัจจัยทีส่่งเสรมิและปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรค 

  ต่อกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

  เพื่ อ พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ ่านระบบ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เพื่อประเมินประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เพื่ อ เสนอข ้อ เสนอเชิ งน โยบายและกลไก 

  การขับเคลื่อนการน�าชุมชนแห ่งการเรียนรู  ้

  ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มาใช้ในการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชพีครขูองนสิติ 

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ได้รับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา 

  จรรยาบรรณวิชาชพีครูผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของงานวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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อนาคตภาพของคุณลักษณะครดูนตรี
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2561 - 2571)

วจัิยเรือ่ง

 เพ่ือศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตร ี

  ในทศวรรษหน้า

  เพือ่ศกึษาแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลกัษณะ 

  ครูดนตรีในทศวรรษหน้า

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ได้รับแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะ 

  ครูดนตรีในทศวรรษหน้า

ประโยชน์ของงานวจัิย

อาจารย ์ดร.อาทิตย ์โพธิศ์รทีอง
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐกิา สุนทรธนผล 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ The results of music activities 

on the emotion of the elderly in 
visiting outpatient division
ตีพิมพ์ในวารสาร Hamdard
Islamicus vol.43 S.2 (2020)
Page 533-545 เป็นวารสาร
ในระดับนานาชาติ (Scopus). 

วจัิยเรือ่ง

  เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่มีต่อความรู้สึก 
	 	ของผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอก

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  เป็นแนวทางในการน�ากิจกรรมทางดนตรีไปใช  ้
	 	บ�าบัดผู้สูงอาย	ุ

  เพื่อการบ�าบัดรักษา	 เบี่ยงเบนความสนใจจากความ 
	 	วิตกกังวล	 เศร้าหมอง	 เพื่อให้ร่างกายได้รับความ 
	 	ผ่อนคลาย

  เพือ่ความสนุทรีย์	สร้างเสรมิอารมณ์เชิงบวก	ผูส้งูอาย ุ
	 	มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น	

  ช่วยเสริมกระบวนการบ�าบัดทางจิตเวช	ทัง้ในด้านการ 
	 	ประเมินความรู้สึก

ประโยชน์ของงานวจัิย
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Prof.Peter A. Lieberzeit,
Faculty for Chemistry, Department of Physical 
Chemistry, Waehringer Strasse 42, 1090
Vienna, Austria

 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์

	 ส�านกันวัตกรรมการเรยีนรู้	มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

 ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

	 ภาควิชาชีวเคมี	คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Direct detection of Listeria
monocytogenes DNA amplification 
products with quartz crystal
microbalances at elevated
temperatures. Sensors and
Actuators, B: Chemical. Volume 
308, 1 April 2020, Article number 
127678. 
Impact factor = 6.390

วจัิยเรือ่ง

  เพือ่ตรวจหาดีเอน็เอของเชือ้	Listeria	monocytogenes	 

	 	ด้วยวิธี	Quartz	crystal	microbalances	(QCM)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  ส�าหรับน�าไปใช้ตรวจการปนเปื ้อนของเช้ือลิสทีเรีย 

	 	ในผลิตภัณฑ์อาหารน�าไปสู่การป้องกันการแพร่ระบาด 

	 	ของเชื้อ

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย

ผลงานวจัิยโดดเด่นด�าเนินการรว่มกับต่างประเทศ
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ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วทิิตศานต์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และ
Prof.Noritatsu Tsubali 
มหาวทิยาลัยโทยามะ ประเทศญ่ีปุ่น 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ  

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ

	 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 Assoc.Prof.Yoshiharu Yoneyama

	 มหาวิทยาลัยโทยามะ	ประเทศญี่ปุ่น

 Assoc.Prof.Guohui Yang

	 มหาวิทยาลัยโทยามะ	ประเทศญี่ปุ่น

Designing a hierarchical 
nanosheet ZSM-35 zeolite to
realize more efficient ethanol 
synthesis from dimethyl ether
and syngas.
Impact factor = 5.825

วจัิยเรือ่ง

  ศึกษากระบวนการแปรสภาพของเสียและชีวมวล 

	 	ให้เป็นพลังงานทดแทนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลด้วย 

	 	ปฏิกิริยาฟิชเชอร์โทร์ปด้วยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 

	 	วิวิธพันธุ์ที่เหมาะสม

		ศกึษากระบวนการสงัเคราะห์ตวัเร่งปฏกิริิยาววิธิพนัธุ ์

	 	ที่มีประสิทธิภาพและว่องไวด้วยวิธีต่างๆ

		ตัวเร่งปฏิกิริยาและทดสอบปฏิกิริยาเชิงตัวเร่งเพื่อ 

	 	เปลีย่นชวีมวลหรือแก๊สสงัเคราะห์	และไดเมทลิอเีทอร์ 

	 	ให้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจาก 

	 	ฟอสซิล

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ ์ที่มีประสิทธิภาพ 

	 	และว่องไวด้วยวิธีต่างๆ	 ในการสังเคราะห์เอทานอล 

	 	ด้วยกระบวนการ	Fischer	Tropsch	ในเครื่องปฏิกรณ์ 

	 	แบบเบดนิ่ง	 (fixed	bed	 reactor)	ที่ภาวะด�าเนินการ 

	 	ไม่สูงมาก

		ได้แนวทางการพัฒนาพลังงานสะอาดด้วยชีวมวล 

	 	หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากกระบวนการ	 

	 	Fischer	Tropsch

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ Thermal, mechanical, and electrical 

properties of rubber latex with TiO2 
nanoparticles.
Impact factor = 4.915 

วจัิยเรือ่ง

  เพื่อศึกษาผลกระทบของอนุภาคนาโนต่อคุณสมบัต ิ

	 	ทางความร้อน	คณุสมบติัทางไฟฟ้า	และคณุสมบตัเิชงิกล 

	 	ของยางธรรมชาติ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 อาจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะ

	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา นาผล

	 สาขาวิชาเภสัชเคมี	คณะเภสัชศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

		วัสดุผสมที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน 

	 	ของฉนวนสายไฟเพื่อลดการสะสมความร้อนท่ีเป็น 

	 	สาเหตุท�าให้ฉนวนสายไฟละลายและเกิดไฟไหม้

ประโยชน์ของงานวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพวงผกา
เลิศด�ารงค์ลักษณ์
สาขาวชิาอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 Asst.Adunct Prof.Yoshitsugu

	 Obi,	Division	of	Nephrology	and	Hypertension,	 

	 University	of	California,	Irvine

Estimated Glomerular Filtration 
Rate at Dialysis Initiation and
Subsequent Decline in Residual 
Kidney Function Among Incident 
Hemodialysis Patients.  
Impact factor = 4.531

วจัิยเรือ่ง

		ศึกษาผลของอตัราการกรองของไตเมือ่เริม่การรกัษา 

	 	บ�าบัดทดแทนไตต่อการลดลงของการท�างานผูป่้วยที ่

	 	ได้รบัการรกัษาด้วยการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียม

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอัตรา 

	 	การกรองของไตเมื่อเริ่มการรักษาบ�าบัดทดแทนไตกับ 

	 	การลดลงของไตในผู ้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการ 

	 	ฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม	 เพ่ือช่วยก�าหนดการกรอง 

	 	ของไตทีเ่หมาะสมในการเร่ิมการรักษาด้วยการฟอกเลอืด 

	 	ด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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อาจารย์ปวฒัวงศ์ บ�ารงุขันท์
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร

	 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

	 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Experimental performance study
of a solar parabolic dish
photovoltaic-thermoelectric
generator.  
Impact factor = 4.14

วจัิยเรือ่ง

		เพื่อออกแบบและวดัพฤตกิรรมของระบบผลติไฟฟ้า 

	 	โซลาร์เซลล์แบบจานพาราโบลา	(PV)	-	เทอร์โม 

	 	อิเล็กทริก	(TE)	

		เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของระยะโฟกัสของระบบ 

	 	ผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบจานพาราโบลา	 (PV) 

	 	เทอร์โมอิเล็กทริก	(TE)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		ได้รับระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบจานพาราโบลา	 

	 	(PV)	-	เทอร์โมอิเล็กทริก	(TE)

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิรกิุล ธรรมจิตรสกุล
คณะกายภาพบ�าบัด
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

	 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวสมปรารถนา สมัยค�า

	 คณะกายภาพบ�าบัด	

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวศุภิสรา เตชะ

	 คณะกายภาพบ�าบัด

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Study on FTIR spectroscopy,
total phenolic content, antioxidant
activity  and anti-amylase activity 
of extracts and different tea 
forms of Garcinia schomburgkiana 
leaves. 
Impact factor = 4.006

วจัิยเรือ่ง

		เพื่อหาความแตกต่างของลายพิมพ์ทางเคมี	ปริมาณ 

	 	ฟิโนลิกรวม	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	ฤทธิ์ต้านเอนไซม	์	 

	 	อะไมเลสของสารสกัดน�้า	 สารสกัดเอทานอล	และ 

	 	รปูแบบชาต่างๆ	จากใบมะดนั	

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		ได้แหล่งสารประกอบชีวภาพจากพืชท้องถิ่นในจังหวัด 

	 	นครนายก

		ได้ข้อมูลส�าหรับการพัฒนาอาหารสุขภาพ

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอยีด
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล

	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 อาจารย์ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข

	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เดชตรัยรัตน ์

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

 ดร.เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล

	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณนา เตชะสกุล

	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ	์

 ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร. ม.ร.ว.ชษิณสุรร สวัสดวิตัน์

	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Polylactic Acid Microparticles 
Embedded Porous Gelatin
Scaffolds with Multifunctional 
properties for Soft Tissue
Engineering.
Impact factor = 3.783

วจัิยเรือ่ง

		เพื่อผลิตโครงเลี้ยงเซลล์หลายฟังก์ชันเพื่อประโยชน ์

	 	ทางวิศวกรรมเนื้อเยื่ออ่อนจากวัสดุพอลิเมอร์ฐาน 

	 	ชีวภาพ	ได้แก่	โพลีแลคติกแอซิดและเจลาติน	ที ่

	 	สามารถแสดงพฤติกรรมการปลดปล่อยยาต้านเช้ือ 

	 	แบคทีเรียในอัตราที่ควบคุมได้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีเหมาะแก่การพัฒนาต่อยอด 

	 	เพื่อน�าไปใช้เป็นวัสดุทางชีวการแพทย์

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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Miss Teerarat Plutametwisut
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

 อาจารย์ ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง 

	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ

	 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน)

 ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Cause of Color Modification in 
Tanzanite After Heat Treatment.
Impact factor = 3.267

วจัิยเรือ่ง

  เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดสีของพลอยแทนซาไนต์

		เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงของธาตใุห้สทีีเ่ปลีย่นแปลง 

	 	ไปภายหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนของ 

	 	พลอยแทนซาไนต์

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  เพื่อทราบถึงที่มาของการเกิดสีใน	Tanzanite

		สามารถน�าผลท่ีได้ไปใช้ในพัฒนาเทคนิคการปรับปรุง 

	 	คุณภาพ	Tanzanite

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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Prof.Dr.Rhacel Parrenas,
Sociology, University of Southern California,
USA Soft Violence: Migrant Domestic 

Worker Precarity and the
Management of Unfree Labour
in Singapore. (Journal of Ethnic
and Migration Studies).
Impact factor = 3.116

วจัิยเรือ่ง

  เพ่ือเข้าใจถึงอ�านาจการต่อรองระหว่างนายจ้างแรงงาน 

	 	แม่บ้านข้ามชาติและแม่บ้านข้ามชาติในสิงคโปร์

  เพื่อศึกษาถึงเครื่องมือที่นายจ้างใช้ในการสร้างความ 

	 	ชอบธรรมของการใช ้อ�านาจต ่อแม ่บ ้านข ้ามชาต ิ

	 	ในสิงคโปร์

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ

	 คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 Prof.Dr.Rachel Silvey,

	 Geography	and	planning,	University	of

	 Toronto,	Canada

และผู้รว่มวจัิย

  สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจบัุนเร่ืองอ�านาจการ 

	 	ต่อรองระหว่างนายจ้างแรงงานแม่บ้านข้ามชาตแิละ 

	 	แม่บ้านข้ามชาติในสิงคโปร์

  สามารถเข้าใจถึงเครื่องมือท่ีนายจ้างใช้ในการสร้าง 

	 	ความชอบธรรมของการใช้อ�านาจต่อแม่บ้านข้ามชาต ิ

	 	ในสงิคโปร์

ประโยชน์ของงานวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มุทิตา หิรญัสาย
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเก้ือ

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

Heat stress ameliorates
tenotomy-induced inflammation
 in muscle-specific response via 
regulation of macrophage
subtypes (Journal of Applied 
Physiology).
Impact factor = 3.044 

วจัิยเรือ่ง

		เพือ่ศกึษาผลและกลไกของการให้ความร้อน	 ต่อการ 

	 	ตอบสนองของปฏกิริิยาอกัเสบของเซลล์กล้ามเนือ้ลาย	 

	 	ในการฟื้นคืนสภาพของกล้ามเนื้อท่ีฝ่อลีบจากการ 

	 	ถกูตดัเอน็ยดึกล้ามเนือ้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย
		การใช้ความร้อนสามารถลดการฝ่อลีบ	และลดอาการ 

	 	อกัเสบของกล้ามเนือ้ลายอย่างมปีระสทิธภิาพ	 ผ่านการ 

	 	ลดลง	pro-inflammatory	macrophage	and	cytokine	 

	 	และส่งเสริม	anti-inflammatory	macrophage	 

	 	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการรักษาแบบ 

	 	ไม่ใช้ยา	(non-pharmacological	therapy)	ทางเลอืก 

	 	ใหม่ในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อฝ่อลีบจากการไม่ได ้

	 	ใช้งาน	(disuse	muscle	atrophy)

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 113



Dr.Masahiko Terajima.
Oral and Craniofacial Health Sciences, School
of Dentistry , The University of North Carolina, 
Chapel Hill, North Carolina 27599, United States. 

 Ms.Yuki Taga.

	 Nippi	Research	Institute	of	Biomatrix,	Ibaraki	

	 302-0017,	Japan.

 Asst.Prof.Dr.Marnisa Sricholpech.

	 Department	of	Oral	Surgery	and	Oral	Medicine,	 

	 Faculty	of	Dentistry,	Srinakharinwirot	University,	 

	 Bangkok	10110,	Thailand.

 Dr.Yukako Kayashima.

 Department	 of	 Pathology	 and	 Laboratory	 

	 Medicine,	 The	 University	 of	 North	 Carolina,	 

	 Chapel	Hill,	North	Carolina	27599,	United	States.

 Ms.Noriko Sumida.

	 Oral	and	Craniofacial	Health	Sciences,	School	of	 

	 Dentistry,	 The	 University	 of	 North	 Carolina,	 

	 Chapel	Hill,	North	Carolina	27599,	United	States.

 Dr.Nobuyo Maeda.

	 Department	 of	 Pathology	 and	 Laboratory	 

	 Medicine,	 The	 University	 of	 North	 Carolina,	 

	 Chapel	Hill,	North	Carolina	27599,	United	States.

 Dr.Shunji Hattori.

	 Nippi	 Research	 Institute	 of	 Biomatrix,	 Ibaraki 

	 302-0017,	Japan.

 Dr.Mitsuo Yamauchi.

	 Oral	and	Craniofacial	Health	Sciences,	School	of	 

	 Dentistry,	 The	 University	 of	 North	 Carolina,	 

	 Chapel	Hill,	North	Carolina	27599,	United	States.

Role of Glycosyltransferase 25 
Domain 1 in Type I Collagen
Glycosylation and Molecular
Phenotypes.
Impact factor = 2.865

วจัิยเรือ่ง

		Glycosylation	 in	 type	 I	 collagen	occurs	 as	 

	 	Olinked	galactosyl-	(G-)	lesser	and	glucosyl- 

	 	galactosyl-hydroxylysine	(GG-Hyl);	however,	 

	 	 its	 biological	 significance	 is	 still	 not	 well	 

	 	understood.

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		Theseresults	 indicate	 that	 GLT25D1	 

	 	catalyzes	galactosylation	of	Hyl	throughout	 

	 	the	type	I	collagen	molecule	and	that	this	 

	 	modification	may	 regulate	maturation	 of	 

	 	collagen	 cross-linking,	 fibrillogenesis,	 and	 

	 	mineralization.

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทรศิ์ร ิ
คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ดร.สุดารัตน์ เล็ดลอด

	 คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ดร.เกศปุญยวีศ์ บุญรอดดิษฐ์

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์

	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข	ุชลประทาน	

 อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ

	 ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

	 คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Development of a duplex lateral 
flow dipstick test for the detection 
and differentiation of Listeria 
spp. and Listeria monocytogenes 
in meat products based on 
loop-mediated isothermal 
amplification.
Impact factor = 2.813

วจัิยเรือ่ง

		เพือ่ตรวจหาดีเอน็เอของเชือ้	Listeria	spp.	และ	Listeria 

	 	monocytogenes	ด้วยวธิดีเีอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบ 

	 	แถบ	(DNA	dipstick	biosensor)	ร่วมกับวิธี	loop- 

	 	mediated	isothermal	amplification	(LAMP)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		ส�าหรับน�าไปใช้ตรวจการปนเปื้อนของเช้ือลิสทีเรีย	 

	 	(เช้ือ	Listeria	spp.	และ	Listeria	monocytogenes)	 

	 	ในผลิตภัณฑ ์อาหารน�า ไปสู ่ การป ้องกันการ 

	 	แพร่ระบาดของเชื้อ

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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รองศาสตราจารย ์ดร.องัศินันท์ อนิทรประเสรฐิ
สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 Ann Macaskill, Sheffield Hallam University 

 อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสทิธิโชค

	 ส�านกันวัตกรรมการเรยีนรู้

	 มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ

Mindfulness interventions reduce 
blood pressure in patients with 
non-communicable diseases: A 
systematic review and meta.
Impact factor = Q1, IF = 1.6

วจัิยเรือ่ง

		เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะของงานวจัิยท่ีเก่ียวกับโปรแกรม 

	 	การฝึกสติท่ีมีต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรค 

	 	ไม่ติดต่อเรื้อรัง

		เพือ่สงัเคราะห์และเปรยีบเทยีบค่าขนาดอทิธพิลของ 

	 	การฝึกสติท่ีมีต่อความดันโลหิตสูงของผู ้ป่วยโรค 

	 	ไม่ติดต่อเรื้อรัง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		ด้านการส่งเสริมสุขภาพท�าให้ได้ข้อสรุปและข้อค้นพบ 

	 	ใหม่ทีเ่ป็นองค์ความรูใ้นการส่งเสรมิสขุภาพ	 ด้วยจติวทิยา 

	 	เชิงบวกในรูปแบบโปรแกรมการฝึกสติในกลุ่มผู้ป่วยโรค 

	 	เรื้อรังไม่ติดต่อ	ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมสุขภาพ 

	 	สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้ในการปฏบิตังิานจรงิและใช้ 

	 	ในการอ้างอิงเพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม 

	 	สุขภาพต่อไป

		ด้านการศึกษาวิจัยได้ทราบประเด็นในการท�าวิจัยทาง 

	 	สาธารณสขุเกีย่วกบัการส่งเสริมสขุภาพในกลุม่ผูป่้วยโรค 

	 	เร้ือรังไม่ตดิต่อทัง้ทีย่งัไม่ชดัเจนหรอืยงัไม่เคยมใีครศึกษา 

	 	มาก่อนเป็นแนวทางพัฒนางานวิจัยทางสาธารณสุขที่มี 

	 	คุณภาพต่อไป	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทาง 

	 	สาธารณสุขให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต

		ได้น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการท�าวจัิยทบทวนวรรณกรรม 

	 	อย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์เมต้าไปใช้ในการ 

	 	อบรมวธิกีารสร้างโจทย์วจิยัและการท�างานวจิยัทบทวน 

	 	วรรณกรรมในด้านสาธารณสุขศาสตร์	เพื่อน�าไปสู่การ 

	 	ก�าหนดนโยบายทางสาธารณสุขเร่งด่วนต่อไป

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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Prof.Dr.Thitaporn Keinwong
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

 อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ ปะธิเก

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 Dr.Sharyn Hunter,

	 University	of	Newcastle,	Australia

 Dr.Naphatsakon Vitoonmatha

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 Dr.Sresuda Wongwisetkul

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

An Integrative Literature Review: 
Health Literacy and Learning
Ability among Older Adults with 
Chronic Illness. International 
Journal of Gerontology Special 
Issue (2019) S62-S67.
Impact factor = 1.016

วจัิยเรือ่ง

		เพื่อศึกษาองค์ความรูเ้ก่ียวกับความรอบรูเ้ร่ืองสขุภาพ 

	 	และความสามารถในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในเขต 

	 	เมืองที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความรอบรู้เร่ืองสุขภาพ 

	 	ส�าหรับผู้สูงอายุ

		เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบการสร้าง 

	 	เสริมสุขภาพที่ดีขึ้น

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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รองศาสตราจารย ์ดร.มนตร ีอุดมเพทายกลุ
ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ A comparative study on the

effectiveness of herbal extracts
vs 2.5% benzoyl peroxide in the 
treatment of mild to moderate 
acne vulgaris.
Impact factor = 0.62

วจัิยเรือ่ง

  To	evaluate	the	effectiveness	of	herbal	extracts	 

	 	for	 the	 treatment	 of	 mild	 to	 moderate	 acne	 

	 	vulgaris.

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงนันทิชา คมนามูล

	 ศูนย์ผิวหนัง	คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัธริดา ลัพธิกุลธรรม

	 ศูนย์ผิวหนัง	คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

  Herbal	 extracts	 could	 be	 beneficial	 for 

	 	anti-acne	 pharmaceutical	 prepa-rations	 and	 

	 	may	 be	 used	 as	 an	 alternative	medicine	 for	 

	 	patients	with	mild	to	moderate	acne	vulgaris	 

	 	who	 do	 not	 adhere	 to	 benzoyl	 peroxide	 

	 	treatment.

ประโยชน์ของงานวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.จิรวฒัน์ เจรญิสถาพรกลุ
คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

Impacts of Technological Shock 
on the Agricultural Business 
Cycle in ASEAN-5 Countries.
Impact factor = Cite Score 2019 
SCOPUS = 0.7 Q3 SJR 2019 = 
0.18 and SNIP 2019 = 0.359

วจัิยเรือ่ง

		How	 do	 technological	 shocks	 in	 the 

	 	agricultural	and	non-agricultural	sectors	of 

	 	each	ASEAN	country	influence	the	volatility	 

	 	of	the	agricultural	business	cycle?

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		Finding	from	the	research	lead	to	some	policy	 

	 	 implications	for	ASEAN-5	countries	in	order	to	 

	 	promote	economic	strength	in	the	agricultural	 

	 	sector.	In	addition,	the	present	work	expands	 

	 	the	 knowledge	 frontier	 toward	 ASEAN	 

	 	countries,	 especially	 from	 the	 date	 of	 the	 

	 	formal	establishment	of	the	ASEAN	Economic	 

	 	Community	in	December	2015.

ประโยชน์ของงานวจัิย
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อนิทรประเสรฐิ
สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 Asst.Prof.Dr.Kanu Priya Mohan

	 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา

	 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

A Qualitative Construction on
Sufficiency Living Wage in 
Thailand Based on the
Sufficiency Economy 
Philosophy (Q3.. International
Perspectives in Psychology:
Research, Practice, Consultation).
Impact factor =  0.29 

วจัิยเรือ่ง

		To	develop	the	conceptual	framework	of	 

	 	sufficient	 living	 wage	 (SLW),	 which	 is	 the	 

	 	concept	 of	 living	 wage	 based	 on	 the	 

	 	Sufficiency	Economy	Philosophy	(SEP)

		To	empirically	test	the	conceptual	model	of	 

	 	SLW.

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  Academic	contribution
	 	This	 research	 aims	 to	 contribute	 towards	 
	 	creating	new	knowledge	about	the	proposed	 
	 	construct	 of	 “sufficient	 living	 wage”	 (SLW).	 
	 	The	 construct	 of	 SLW	 is	 developed	 in	 with	 
	 	reference	 to	 the	 Thai	 context,	 wherein	 it	 
	 	aims	to	integrate	the	concept	of	living	wages	 
	 	with	 the	 Sufficiency	 Economy	 Philosophy.	 
	 	The	 concept	 of	 SLW	 will	 be	 promoted	 for	 
	 	world-wide	 recognition	due	 to	 this	 research	 
	 	 is	 as	 a	 part	 of	 world	 class	 project:	 Global	 
	 	Living	Organization	Wage	(GLOW).
		Applied	significance

	 	Information	about	SLW	and	 its	 relevance	 in	 
	 	the	work	settings	can	be	shared	with:
	 		 a.	 the	 organizations	 in	 tourism	 sector,	 
	 	especially	the	hotels	and	resorts	(which	are	 
	 	the	chosen	sample	for	the	proposed	study);
	 		 b.	 with	other	researchers	working	in	the	 
	 	related	 fields	 of	 ‘living	 wages’,	 sustainable	 
	 	development	in	the	tourism	sector,	and
	 		 c.		with	policy	makers	in	Thai	government	 
	 	since	this	research	would	build	the	concept	 
	 	of	sufficient	living	wage	(SLW),	which	can	be	 
	 	applied	by	Thai	organizations	who	choose	to	 

	 	adopt	the	Sufficiency	Economy	Philosophy.

ประโยชน์ของงานวจัิย
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อาจารย์ ดร.ณัฎฐกิา สุวรรณาศรยั
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี

	 มหาวิทยาลัยนครพนม

 Dr.Sarper Sarp Swansea

	 University,	UK

Immobilised Fungal Ligninolytic 
Enzymes for Decolourisation of 
Waste Water in the Pulp and 
Paper Industry in Thailand 
(ทุนวจัิย)

วจัิยเรือ่ง

		คัดเลือกสายพันธุ ์เช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพในการ 

	 	ผลิตเอนไซม์ย่อยสีสังเคราะห์ได้

		หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ที่ย่อย 

	 	สีสังเคราะห์ได้ในปริมาณสูง

		น�าเทคนิคการตรึง	 (immobilization)	 มาใช้ในการ 

	 	ตรงึเอนไซม์	และ/หรอืเส้นใยเชือ้ราเพือ่การประยกุต์ 

	 	ใช้ในระดับอุตสาหกรรม

		ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ	 (bioreactor)	 โดย 

	 	ใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์เพื่อใช้บ�าบัดสีสังเคราะห ์

	 	ในโรงงานอุตสาหกรรม

		ทดสอบการท�างานของเคร่ืองปฏกิรณ์ชีวภาพในการ 

	 	บ�าบัดสีสังเคราะห์ในน�้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

		ประเมนิผลกระทบจากการใช้เครือ่งปฏกิรณ์ชวีภาพ 

	 	ในการบ�าบัดสีน�้าทิ้งในโรงงาน	ที่มีต่อเศรษฐกิจและ 

	 	สิ่งแวดล้อม

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		สายพันธุ ์เชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ 

	 	ย่อยสีสังเคราะห์	 รวมทั้งสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต 

	 	เอนไซม์ให้ได้ในปริมาณสูง

		เทคนิคในการตรึงเอนไซม์	และ/หรือ	เส้นใยราท่ีมี 

	 	ประสทิธิภาพสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการบ�าบัดสไีด้

		เคร่ืองปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบที่ใช้การตรึงเอนไซม์ 

	 	ที่ ส ามารถบ� าบั ดสี สั ง เคราะห ์ ในน�้ าทิ้ ง โร ง งาน 

	 	อุตสาหกรรมได้

		แนวทางการบ�าบัดสีสังเคราะห์จากน�้าทิ้งโรงงาน 

	 	อุตสาหกรรมโดยใช้เคร่ืองปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีการตรึง 

	 	เอนไซม์	ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

		การเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ	และ 

	 	ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต	ิ

		เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย	นักวิจัย	 

	 	และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จากสถาบันต่างๆ 

	 	ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	 เกิดการถ่ายทอดองค ์

	 	ความรู้และเทคโนโลยี

ประโยชน์ของงานวจัิย
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