
 

                                                                                                                        RC  / report.2 

 
     รายงานผลการด าเนินการ                                        

                          รายงาน   12  เดือน  ปีที ่2 ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553      

( เร่ิมรับทนุในปีงบประมาณ 2552) 
 

1.  ช่ือสถานวิจัย 
     ภาษาไทย สถานวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู 
     ภาษาองักฤษ Rehabilitation Engineering Research Center 
2.  คณะ/หน่วยงานทีส่นับสนุนสถานวิจัย 
     2.1   คณะ/หนว่ยงานหลกั 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ  ่
   2.2   คณะ/หนว่ยงานรว่ม ( ระบุทุกคณะ/หนว่ยงาน )  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ  ่
3.  ช่ือผู้อ านวยการสถานวิจัย   ภาควิชา/คณะ/หน่วยงาน   
  รศ. บุญเจริญ  วงศ์กติติศึกษา 
  ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ  ่
4.   ช่ือบุคลากรในสถานวิจัย  ( โปรดระบุให้ครบทุกคน )  ภาควชิา/คณะ/หนว่ยงานและภาระงานในสถานวจิยั   
      (จาํนวนช ัว่โมง/สัปดาห์) 
 

ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล ภาควิชา/คณะ 

ภาระงานใน
เครือข่ายวิจัย 

(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ภาระงานใน 
เครือข่ายวิจัยอื่นๆ 

(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
1 รศ.ดร. ชศูกัด์ิ ล่ิมสกลุ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 
8 ไมม่ ี

2 รศ. บุญเจริญ วงศ์กติติศึกษา ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไมม่ ี

3 ผศ.ดร. พิชญา ตณัฑยัย์ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์/
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไมม่ ี

4 รศ.ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์/
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไมม่ ี
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล ภาควิชา/คณะ 

ภาระงานใน

เครือข่ายวิจัย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ภาระงานใน 

เครือข่ายวิจัยอื่นๆ 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

5 ผศ.ดร. พรชยั พฤกษ์ภทัรานนต์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไมม่ ี

6 ผศ. สุระพล เธียรมนตรี ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไมม่ ี

7 ผศ. คณดิถ เจษฏ์พฒันานนท์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไมม่ ี

8 ผศ.นพ. สุนทร  วงษ์ศิริ ภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์และกายภาพบาํบดั/ 
คณะแพทยศาสตร์ 

4 ไมม่ ี

 

5.   วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อดาํเนินงานดา้นการวจิยัและพฒันาตน้แบบของอุปกรณ์ทางด้านวศิวกรรมฟ้ืนฟู 
2) เพื่อจดัตั้งศูนย์วจิยัเฉพาะทางท่ีเป็นศูนย์บริหารจดัการสําหรับงานวจิัยและพฒันาทางดา้น         

วศิวกรรมฟ้ืนฟู 
3) เพื่อเพิ่มคณุภาพชีวติและสร้างโอกาสในการดาํเนินชีวติให้กบัผูพ้ิการ 
4) เพื่อสํารวจ รวบรวมขอ้มูล แหลง่ขอ้มลูปัญหาหรือความตอ้งการท่ีเกีย่วขอ้งกบัผูพ้ิการ 
5) เพื่อสนับสนุนการออกแบบและพฒันาเทคโนโลยีทางดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู  
6) เพื่อสนับสนุน สง่เสริม จดัหาแหลง่ทุนวจิยัจากภายในประเทศและตา่งประเทศ  
7) เพื่อสร้างเครือขา่ยและพฒันานักวจิยัรวมถึงผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นวศิวกรร มฟ้ืนฟู 
8) เพื่อเป็นการเผยแพรอ่งค์ความรู้ทางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟูในระดบัชาติและระดับนานาชาติ  

6.  ทศิทางการวิจัย  ในช่วง  5  ปี  ( ทศิทางการวิจัยหลัก ) 
  วิสัยทศัน์ 
  เป็นสถานวจิยัเฉพาะทางวศิวกรรมฟ้ืนฟูแหง่แรกในภาคใตข้องประเทศไทย ท่ีมกีารพฒันาองค์
ความรู้และงานวจิยัในสหสาขา 
  พนัธกิจ 
  สนับสนุน สง่เสริม การวจิยัและพฒันา องค์ความรู้และผลิตภณัฑ์ทางวศิวกรรมฟ้ืนฟูเพื่อเพิ่ม
คณุภาพชีวติและสร้างโอกาสในการดาํเนินชีวติให้กบัผูพ้ิการ 
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  ทศิทางหลัก 
  สถานวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู มเีป้าหมายหลกั คือ 
  - เป็นศูนย์ดาํเนินงานวจิยัและพฒันาทางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟูของประเทศรวมทั้งประสานงาน
ให้เกดิงานวจิยัและพฒันา 
  - สร้างฐานขอ้มลูทางดา้นการวิจยัและพฒันาทางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟู  
  - จดัหาแหลง่ทุนวจิยัจากภายในประเทศและตา่งประเทศ 
  - ผลิตผูเ้ชี่ยวชาญและนักวจิยั และถา่ยทอดผลงานวจิยัดงักลา่วแกห่นว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง 
  - กอ่ให้เกดิการพฒันาเทคโนโลยีและเพิ่มศกัยภาพทางดา้นการออกแบบ การผลิต และการ
ประกอบชิ้นสว่นของอุปกรณ์สําหรับผูพ้ิการ 
  - สร้างโอกาสและพฒันาคณุภาพชีวติผูพ้ิการให้สามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีคณุคา่  
  จากเป้าหมายหลกัดงักลา่วขา้งตน้สถานวิจยัได้กาํหนดทิศทางหลกัของงานวจิัยท่ีสถานวจิัยมี
ความพร้อมท่ีจะดาํเนินการวจิัยและพฒันาทางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟูและการใชช้ีวติในสังคมอยา่งเป็น
อิสระ (Independent living) ของผูพ้ิการออกเป็นหมวดหมูต่า่งๆ 6 หมวดหมู ่ ไดแ้ก  ่
     

หัวข้อที ่ หมวดหมู่ของหัวข้อวิจัย 
1) เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดา้นรา่งกาย 
2) เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดา้นการมองเห็น 
3) เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดา้นการได้ยิน 
4) เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดา้นการส่ือสาร 
5) ผูสู้งอายุและการดาํรงชีวติ 
6) อุปกรณ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 
7.  แผนการด าเนินงานของสถานวิจัยในปีงบประมาณต่อไป (กรณีมกีารเปล่ียนแปลงจากโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั)  

 
8.  ผลการด าเนินงาน  
   (ระบุเฉพาะผลงานทีเ่กิดขึ้นในช่วงเวลาทีร่ายงานเท่านั้น )  
    8.1   โปรดระบุขอ้มลูตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม  RC/ Report /8. ผลการดาํเนินงาน  ท่ีแนบ 
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9.  งบประมาณ 
 9.1  รายรับ 
        9.1.1  ท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลัย       จาํนวน 250,000 บาท   เมือ่ 20 มนีาคม 2552 
        9.1.2  ท่ีไดรั้บจากวทิยาเขต             จาํนวน.......-......บาท   เมือ่..........-.......... 
        9.1.3  ท่ีไดรั้บจากคณะวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน 250,000บาท   เมือ่ 2 มนีาคม 2552 
        9.1.4  ท่ีไดรั้บจาก NECTEC ปีท่ี 1 จาํนวน 1,000,000 บาท เมือ่ 27 สิงหาคม 2551 
     ท่ีไดรั้บจาก NECTEC ปีท่ี 2 จาํนวน 1,000,000 บาท เมือ่ 5 พฤศจิกายน 2552 
     ท่ีไดรั้บจาก NECTEC ปีท่ี 3 จาํนวน 1,000,000 บาท เมือ่ 11 พฤศจิกายน 2553 

9.2 ขอให้แนบสําเนาบญัชีสมดุเงินฝากมาพร้อมรายงานดว้ย 
9.3 รายการใชจ้า่ย 
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ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณประจ าปี 

รายการคา่ใชจ้า่ย 
 

งบประมาณ (บาท) 

ปีท่ี 2 
ผลการใชจ้า่ย 12 เดือน 
(1 ม.ค. 53 -30 ธ.ค. 53) 

(1) ประชมุประจาํปีคณะกรรมการอาํนวยการ 1 คร้ัง คร้ังละ 50,000  
(ตัว๋เคร่ืองบิน  ท่ีพกั) 

50,000.00 - 

(2)   คา่ตอบแทนบุคลากรศูนย์วิจยัฯ    
เจา้หน้าท่ี 8,500 บาท/เดือน 106,080.00 110,500.00 
นักวจิยัเต็มเวลา ป.ตรี 10,320 บาท/เดือน (2 คน) 257,587.00 20,000.00 
(3) จดัประชมุหรือรว่มจัดประชมุสัมมนาเชิงวชิาการระดบัประเทศ 
เพื่อเผยแพรผ่ลงานวจิยัรวมทั้งจะเป็นท่ีพบปะและแลกเปล่ียนความรู้
ความคิดเห็น ระหวา่งหนว่ยงานดา้นการศึกษาและดา้นอุตสาหกรรม 

150,000.00 49,716.00 

(4) ให้คาํปรึกษา และบริการวชิาการแกห่นว่ยงานท่ีเกีย่วข้องและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยีในรูปแบบตา่งๆ 

50,000.00 - 

(5) สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจิยัในท่ีประชมุวชิาการและวารสาร 
วชิาการระดบัประเทศและนานาชาติ เชน่ คา่เขา้รว่มประชมุวชิาการ 
และคา่ page charge 

120,000.00 4,728.00 

(6) คา่ใชจ้า่ยสํานักงาน ไดแ้ก ่   
- คา่ใชจ้า่ยปรับปรุงสถานท่ี - - 
- คา่ครุภณัฑ์ 50,000.00 81,665.00 
- คา่สาธารณปูโภค 60,000.00 1,906.00 
- คา่ใชส้อยและวสัดุ 156,333.00 118,911.12 
งบประมาณรวมรายปี 1,000,000.00 387,426.12 

 
10.  เป้าหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัด และผลการด าเนินงานของสถานวิจัย   
    (ระบุเฉพาะผลงานท่ีเกดิข้ึนในชว่งเวลาท่ีรายงานเทา่นั้น )  
                   10.1 โปรดระบุขอ้มลูตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม  RC/KPI.2  ท่ีแนบ 
11. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข (เชน่ กรณีท่ี KPI ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย) 
 ไมม่ ี เพราะ KPI เป็นไปตามเป้าหมาย 
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12.  ขอรับรองว่าผลงานทีร่ายงานในเอกสารชุดนี้  เป็นผลงานของสถานวิจัยและเกิดขึ้นในช่วงเวลาทีร่ายงานจริง   
13.  ลายมือช่ือ ผู้อ านวยการสถานวิจัย  และบุคลากรทกุคนในสถานวิจัย   
 
ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีให้ไวเ้ป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… 
     (รศ. บุญเจริญ  วงศ์กติติศึกษา) 
        ผูอ้าํนวยการสถานวจิยั 
 วนัท่ี .........../ ..................../.............. 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… 
        (รศ.ดร. ชศูกัด์ิ  ล่ิมสกลุ) 
                  วนัท่ี .........../..................../.............. 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… 
     (รศ.ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ) 
 วนัท่ี .........../ ..................../.............. 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… 
         (ผศ.ดร. พิชญา  ตณัฑยัย์) 
 วนัท่ี .........../ ..................../.............. 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… 
  (ผศ.ดร. พรชยั  พฤกษ์ภทัรานนต์) 
 วนัท่ี .........../ ..................../.............. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… 
         (ผศ. สุระพล  เธียรมนตรี) 
 วนัท่ี .........../ ..................../.............. 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… 
     (ผศ. คณดิถ  เจษฏ์พฒันานนท์) 
 วนัท่ี .........../ ..................../.............. 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… 
          (ผศ.นพ. สุนทร  วงษ์ศิริ) 
 วนัท่ี .........../ ..................../.............. 
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14. ค ารับรองและความเห็นของหัวหน้าภาควิชาและคณบดีต้นสังกัด  กรณีไดรั้บการสนับสนุนจาก

หลายคณะ/หนว่ยงาน ขอให้สถานวจิยัจดัสง่รายงานผลการดาํเนินการไปยงัทุกคณะ/หนว่ยงาน
ท่ีเกีย่วขอ้งดว้ย 

 
 

 

       (ลงชื่อ) …………………………………… 
            (ผศ. คณดิถ  เจษฏ์พฒันานนท์) 
           หัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
            วนัท่ี .........../..................../ .............. 
 

       (ลงชื่อ) …………………………………… 
            (ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์) 
                หัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
            วนัท่ี .........../..................../ .............. 
 

       (ลงชื่อ) …………………………………… 
               (รศ.ดร. จรัญ  บุญกาญจน์) 
             คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
            วนัท่ี .........../..................../ .............. 
 

       (ลงชื่อ) …………………………………… 
             (ผศ.นพ. ธนะรัตน์ บุญเรือง) 
                หัวหน้าภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
                    และกายภาพบาํบดั คณะแพทยศาสตร์ 
                   วนัท่ี .........../..................../.............. 
 

       (ลงชื่อ) …………………………………… 
                 (รศ.นพ. สุเมธ  พีรวฒุิ) 
                คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
                    วนัท่ี .........../..................../ .............. 



9

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 เป้าหมาย ผลที�ได้ เป้าหมาย ผลที�ได้ เป้าหมาย ผลที�ได้ เป้าหมาย ผลที�ได้ เป้าหมาย ผลที�ได้ เป้าหมาย ผลที�ได้

1 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (รับใหม่)

1.1 ระดับปริญญาโท 2 2 2 4 8 4 4 4 4 4 20 12

1.2 ระดับปริญญาเอก 0 0 0 1 2 1 2 1 2 2 7 4

2 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ (ชิ�น)

2.1  ระดับชาติ 0 0 0 0 2 1 3 1 2 2 6 5

2.2   ระดับนานาชาติ  ในฐาน ISI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0

2.3   ระดับนานาชาติ  ไม่อยู่ในฐาน ISI 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 2

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที�ได้รับการสนับสนุน  (ล้านบาท)   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,500,000   1,740,100   1,500,000   3,394,800   2,000,000   2,000,000   2,000,000   9,000,000   5,134,900

4 จํานวนนักวิจัยใหม่ที�เข้าร่วมโครงการ 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 3 4

5 ฐานข้อมูล /website ของสถานวิจัย   (ม/ีปรับปรุง) ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง มี

6 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

6.1  จํานวนผลิตภัณฑ/์นวัตกรรม (ชิ�น) 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 15 3

6.2 การยื�นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(เรื�อง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 0

6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื�น (เรื�อง) (โปรดระบุ

รายละเอียด) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 0

7 อื�น ๆ

7.1  รางวัลที�ได้รับ 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 6

7.2  ความร่วมมือกับหน่วยงานอื�น 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3

7.3 อื�นๆ (จํานวน 4 หัวข้อ ได้แก่ จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี 

ผลงานตีพิมพ์จากที�ประชุมวิชาการ เงินทุนวิจัยจากภายในที�

ได้รับการสนับสนุนและสรุปผลงานอื�นๆ รายละเอียดดูจาก

เอกสารผลการดําเนินงานสถานวิจัยเพิ�มเติม) 0 0 0 0 4 0 4 8

                  RC/KPI.3 

9       Output                                                                                                                                                                      

รวมปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4

Output ตาม KPI ที� Commit ของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

baseline ปีที� 1
ตัวชี�วัด

ปีที� 5



9 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 ปีที� 5 รวม

1 1 1

2 1

3

4 -

5 4

6 -

7 -

Proposal ที�เสนอขอทุน(ถ้ามี) (ชิ�น/ข้อเสนอ)

Proposal ที�ได้รับการสนับสนุน (ถ้ามี)(ข้อเสนอ)

การพัฒนาบุคลากร (ถ้ามี)  (ครั�ง)

อื�นๆ (ถ้ามี)  

ตัวชี�วัด
ผลที�ได้

การบริหารจัดการ (การประชุมเครือข่าย/ครั�ง) 

 Journal Club

งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี) (ครั�ง)



ลําดับที� รหัสนักศึกษา  ชื�อนักศึกษา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก สังกัด อาจารย์ที�ปรึกษาร่วม สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปีที�เริ�ม หมายเหตุ

1 5210120094 นายวรรษิษฐา  แก้วบุญ รศ. ดร. ชูศักดิ� ลิ�มสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบฟื�นฟูกล้ามเนื�อแขน 2553

2 5210120123 นายสุทธา หิรัญธนวัฒน์ รศ. ดร. ชูศักดิ� ลิ�มสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กายบริหารและการฟื�นฟูข้อเข่าแบบไอโซคิเนติก 2553

ลําดับที� รหัสนักศึกษา  ชื�อนักศึกษา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก สังกัด อาจารย์ที�ปรึกษาร่วม สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปีที�เริ�ม หมายเหตุ

1 5310120016 นายพงศธร ชวลิตสิทธิกุล ดร. นิคม สุวรรณวร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจดจําท่าทางของมนุษย์จากมุมสูงโดยใช้ระบบสเตอริโอวิชัน 2553

2 5310120080 นายสิทธิศักดิ� เซียวภากร ดร. นิคม สุวรรณวร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจดจําท่าทางของมนุษย์จากมุมสูงโดยใช้ระบบสเตอริโอวิชัน 2553

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553

                 RC/KPI.3 

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

      1.1  ระดับปริญญาโท

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553



ลําดับที� รหัสนักศึกษา  ชื�อนักศึกษา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก สังกัด อาจารย์ที�ปรึกษาร่วม สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปีที�เริ�ม หมายเหตุ

1 5310130010 น.ส.นิยวดี ศรีสุวรรณ รศ. ดร. ชูศักดิ� ลิ�มสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Silent speech using EMG 2553

ลําดับที� รหัสนักศึกษา  ชื�อนักศึกษา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก สังกัด อาจารย์ที�ปรึกษาร่วม สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปีที�เริ�ม หมายเหตุ

1 5310130021 นายภาวินทร์ จาวยญ ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการล้มในผู้สูงอายุโดยตรวจสอบรูปแบบการ

เปลี�ยนแปลงจุดศูนย์กลางมวล

2553

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553

                  RC/KPI.3 

      1.2  ระดับปริญญาเอก

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม)่ในความดูแลของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553



ลําดับที� ชื�อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที�พิมพ์

(Year)
ชื�อเรื�อง(Title) ชื�อวารสาร (ระบุชื�อเต็ม- Journal name) เล่มที�(Volume)

ฉบับที�พิมพ์

(Number)

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

( First-last page)

ภาษาที�ตีพิมพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที�เป็นของ RC นี�
Journal Impact  factor หมายเหตุ

1 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ศรัญญา ชัยวิสูตร คณดิถ 

เจษฎ์พัฒนานนท์ และบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา

2553 ผลการศึกษาเบื�องต้นของระบบคอมพิวเตอร์สําหรับ

เก็บและประมวลผลสัญญาณคลื�นไฟฟ้าหัวใจ

วารสารวิชาการเนคเทค 10 22 204-211 ไทย 100 -

2 S. Thongpanja, A. Phinyomark, P. 

Phukpattaranont, and C. Limsakul

2553 Time-Dependent EMG Power Spectrum Features of 

Biceps Brachii During Isotonic Exercise

Journal of Sports Science and Technology 10 2S 314-318 อังกฤษ 100 -

3 S. Aungsakun, A. Phinyomark, P. 

Phukpattaranont, and C. Limsakul

2553 Discrimination of Eye Exercises Using 

Electrooculography (EOG) Signal

Journal of Sports Science and Technology 10 2S 172-175 อังกฤษ 100 -

หมายเหตุ         แนบสําเนาหน้าแรกของบทความ

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553

  RC/KPI.3 

        2.1   ระดับชาติ

2   ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553

ยังไม่มีบทความที�นําเสนอในวารสารวิชาการ



ลําดับที� ชื�อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที�พิมพ์ 

(Year)
ชื�อเรื�อง (Title) ชื�อวารสาร (ระบุชื�อเต็ม- Journal name)

เล่มที�

(Volume)

ฉบับที�พิมพ์

(Number)

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

( First-last page)

ภาษาที�ตีพิมพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที�เป็นของ RC นี�
Journal Impact  factor ชื�อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1 Angkoon Phinyomark, Chusak Limsakul, and 

Pornchai Phukpattaranont

2553 Optimal Wavelet Functions in Wavelet 

Denoising for Multifunction Myoelectric Control

ECTI Transaction on Electrical Engineering 

Electronics and Communications 

8 1 43-52 อังกฤษ 100 -

ยังไม่มีบทความที�นําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

   RC/KPI.3 

รายงาน 6 เดือนหลัง  ปีที� 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553

        2.3   ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

2.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

รายงาน 6 เดือนแรก  ปีที� 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553



กําลังดําเนินการ สิ�นสุด

1 บ้านอัจฉริยะอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและคนชราด้วยการ

วิเคราะห์ภาพ (Vision-Based Assistive Smart Home for the Disable and 

Elderly People)

ดร. นิคม สุวรรณวร โดยมี ผศ.ดร.พรชัย 

พฤกษ์ภัทรานนต์ ดร.ขนิษฐา นาคะ และ ผศ.ดร.

เนตรนภา คู่พันธ์ทวี เป็นผู้ร่วมวิจัย

NECTEC 2552-2553 √  1,058,500  บาท 132,000 บาท 100

2 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพและบ้านอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุ (Health care 

monitoring and smart home for the elderly) แบ่งเป็น 3 โครงการย่อย ได้แก่

1) ระบบเฝ้าติดตามสัญญาณคลื�นไฟฟ้าหัวใจสําหรับผู้สูงอายุ(ECG 

monitoring system for the elderly)

2) ระบบควบคุมเครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์โหนด

แบบไร้สาย(Home automation using wireless sensor node)

3) ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (Health care 

monitoring using wireless sensor node)

รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ปี 2552

2552-2553 √ 1,900,000 บาท 1,539,000 บาท 100

3 การตรวจจับและระบุตําแหน่งการล้มในผู้สูงอายุ (Fall Detection and 

localization for the Elderly)

รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา และคณะ NECTEC 2552-2553 √ 774,200 บาท 321,600 บาท 100

กําลังดําเนินการ สิ�นสุด

1 อุปกรณ์ฟื�นฟูสําหรับผู้สูงอายุ (Rehabilitation devices for the elderly) 

แบ่งเป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่

1) การควบคุมหุ่นยนต์ รถบังคับวิทยุและเกมด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื�อ 

สําหรับการออกกําลังกายและการฝึกการควบคุม (EMG controlled R/C robot,

 car and game for exercise and control training of the elderly)

2) กายบริหารและการฟื�นฟูข้อเข่าแบบไอโซคิเนติกโดยการมอนิเตอร์ด้วย

สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื�อสําหรับผู้สูงอายุ (Isokinetic exercise and 

rehabilitation using EMG monitoring for the elderly)

รศ.ดร.ชูศักดิ� ลิ�มสกุล และคณะ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

2553-2554 √ 1,402,200 บาท 841,320 บาท 100

 % ผลงาน

ของสถานวิจัย

งบประมาณที�ได้รับ

ทั�งโครงการ

งบประมาณที�ได้รับ

ช่วงที�รายงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ�มต้น-สิ�นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ

ลําดับที� ชื�อโครงการวิจัย คณะผู้ดําเนินการวิจัย แหล่งทุน

ลําดับที� ชื�อโครงการวิจัย คณะผู้ดําเนินการวิจัย แหล่งทุน

   RC/KPI.3 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553

 % ผลงาน

ของสถานวิจัย

งบประมาณที�ได้รับ

ช่วงที�รายงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ�มต้น-สิ�นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ งบประมาณที�ได้รับ

ทั�งโครงการ

3    เงินทุนวิจัยจากภายนอกที�ได้รับการสนับสนุนของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู



ลําดับที� ชื�อนักวิจัย คณะ/ภาควิชา ชื�อโครงการที�ทํา/คาดว่าจะทํา แหล่งทุนที�เสนอขอ/คาดว่าจะขอ
ระยะเวลาดําเนินการ

เริ�มต้น-สิ�นสุด
งบประมาณที�เสนอ งบประมาณที�ได้รับ

งบประมาณที�ได้รับ

ช่วงที�รายงาน
หมายเหตุ

1 อ.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

และกายภาพบําบัด

การพัฒนาเครื�องกระตุ้นไฟฟ้าแบบสี�ช่องสัญญาณสําหรับ

ผู้ป่วยอัมพาตครึ�งซีก

กองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552-2553 175,500  บาท 175,500  บาท 87,750 บาท

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553

ลําดับที� ชื�อนักวิจัย คณะ/ภาควิชา ชื�อโครงการที�ทํา/คาดว่าจะทํา แหล่งทุนที�เสนอขอ/คาดว่าจะขอ
ระยะเวลาดําเนินการ

เริ�มต้น-สิ�นสุด
งบประมาณที�เสนอ งบประมาณที�ได้รับ

งบประมาณที�ได้รับ

ช่วงที�รายงาน
หมายเหตุ

1 ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการล้มในผู้สูงอายุโดยตรวจสอบรูปแบบ

การเปลี�ยนแปลงจุดศูนย์กลางมวล

งบประมาณแผ่นดิน 2553-2554 450,000  บาท 450,000  บาท 225,000  บาท

   RC/KPI.3 

4.  นักวิจัยใหม่ที�เข้าร่วมสถานวิจัย

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553



ลําดับที� URL วัน เดือน ปี  ที�ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 http://electric2.ee.psu.ac.th/~rehab 7 มกราคม 2553

2 http://electric2.ee.psu.ac.th/~rehab 26 มกราคม 2553

3 http://electric2.ee.psu.ac.th/~rehab 2 กุมภาพันธ์ 2553

4

5

6

7

8

ลําดับที� URL วัน เดือน ปี  ที�ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 www.rehab.psu.ac.th 22 ตุลาคม พ.ศ.2553

2
www.rehab.psu.ac.th

27 ตุลาคม พ.ศ.2553

3
www.rehab.psu.ac.th

15 ธันวาคม พ.ศ.2553

4

5

6

7

8

   RC/KPI.3 

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 2  ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553 

5.  ฐานข้อมูล /website ของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

http://www.rehab.psu.ac.th/
http://www.rehab.psu.ac.th/
http://www.rehab.psu.ac.th/


ลําดับที� ชื�อผลิตภัณฑ์ /นวัตกรรม ชื�อผู้ประดิษฐ/์สร้างสรรค์ หลักฐาน หมายเหตุ

1 เครื�องกระตุ้นแบบฟังก์ชันได้ นายวิธวัชน์ ภู่ศิริ และ น.ส.รัตนาภรณ์ ประสมพงค์  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขา

วิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมี รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ และ 

ผศ.สุระพล เธียรมนตรี เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาโครงงาน อ .วีรนันท์ แย้มรัตนกุล ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์

อยู่ในระหว่างทดสอบกับคนไข้ที�หน่วยกายภาพบําบัด คณะ

แพทยศาสตร์

ลําดับที� ชื�อผลิตภัณฑ์ /นวัตกรรม ชื�อผู้ประดิษฐ/์สร้างสรรค์ หลักฐาน หมายเหตุ

1 ระบบตรวจวัดคลื�นไฟฟ้าหัวใจด้วยอิเล็กโทรดแห้ง (ECG Data Acquisition using Dry Electrode) นายจิรวัฒน์ ฉายแสงเจริญ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี ผศ .ดร.

พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา และ ผศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ เป็น

อาจารย์ที�ปรึกษาโครงงาน

บทความทางวิชาการที�เขียนเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์

2 ระบบการคํานวณ Onset time และกําลังเฉลี�ยของสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื�อ Tibialis Anterior (System for

 Determining Onset Time and Average Power from the Surface EMG Signals of Tibialis Anterior Muscle)

นส.จินดาภรณ์ เยาถัก นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมี ผศ .

ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาโครงงาน

บทความทางวิชาการที�เขียนเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ         แนบหลักฐานประกอบซึ�งอาจเป็นเอกสารหรืออื�นๆ

   RC/KPI.3 

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553

     6.1  จํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม 

6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู



ระดับภาค/มหาวิทยาลัย ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

1 นางสาวสุนันทา ภูมิสมบัติ นายกรกฤตย์ ชูจิต 

นางสาวศิริวดี อึ�งสกุล นางสาวเกศสุดา สืบสังข์ 

  และนางสาวอรียา สังยาหยา นักศึกษาภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ� ลิ�มสกุล เป็นอาจารย์ที�

ปรึกษา

EMG User Interface (EUI) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) การประกวดนวัตกรรมเพื�อผู้พิการ รองชนะเลิศอันดับที� 1

√

12-13 มิถุนายน 2553

2 Angkoon Phinyomark, Chusak Limsakul, and 

Pornchai Phukpattaranont

Effect of Trends on detrended Fluctuation 

Analysis for Surface Electromyography (EMG) 

Signal

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความวิจัยดีเด่นประเภทพื�นฐานสาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า

ดีเด่น

√
22–23 เมษายน 2553

ระดับภาค/มหาวิทยาลัย ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

1 นายอาซาน นุ้ยโดด นายนัสรีย์ โดยิ   พร้อมด้วย

 นายกรกฤตย์ ชูจิต นางสาวศิริณี ทองปัญจา นาย

เอกพงษ์ แก้วราบ

EMG Games Fit: สุดยอดเกมส์ออกกําลังกาย บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด โครงการ BRAND'S Gen ฉลาดคิดแบบคน

รุ่นใหม่ ปี 3 ประเภท Innovation Inventor 

รองชนะเลิศอันดับที� 2

√
16 ตุลาคม 2553

2 นายวิธวัชน์ ภู่ศิริ และ น.ส.รัตนาภรณ์ ประ

สมพงค์

เครื�องกระตุ้นแบบฟังก์ชันได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประกวดผลงานนวัตกรรมและ

สิ�งประดิษฐ์

รางวัลชนะเลิศ

√
17-18 สิงหาคม 2553

ลําดับที� ชื�อผู้ที�ได้รับรางวัล ชื�อผลงาน

หน่วยงานที�ให้รางวัล  ชื�อรางวัล
ประเภทรางวัล  

(เช่น  ดีเยี�ยม  ดีเด่น  ชมเชย)

วัน เดือน ปี

ที�ได้รับรางวัล
หมายเหตุ

ระดับรางวัล

หน่วยงานที�ให้รางวัล  ชื�อรางวัล
ประเภทรางวัล  

(เช่น  ดีเยี�ยม  ดีเด่น  ชมเชย)

วัน เดือน ปี

ที�ได้รับรางวัล
หมายเหตุ

ระดับรางวัล

  RC/KPI.3 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553

     7.1  รายการรางวัลที�ได้รับ

รายงาน  6 เดือนหลัง  ปีที�  2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553

ลําดับที� ชื�อผู้ที�ได้รับรางวัล ชื�อผลงาน

7.  อื�นๆ



ลําดับที� หน่วยงานที�ร่วมมือ ชื�อสมาชิกที�ดําเนินการ กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ เริ�มต้น-สิ�นสุด ผลที�ได้ (หากมี) หมายเหตุ

1 หน่วยกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 

ผศ.สุระพล เธียรมนตรี อ.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล

นําอุปกรณ์เครื�องกระตุ้นแบบฟังก์ชันไปใช้กับ

ผู้ป่วย

2553-ปัจจุบัน

2 มูลนิธิจงฮั�วสงเคราะห์คนชราอนาถา ถ.นิพัทธิ�อุทิศ 3 อําเภอ

หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดร. นิคมสุวรรณวร ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ติดตั�งกล้องวีดีโอวงจรปิดและโปรแกรมประมวล

ภาพและวิเคราะห์ภาพเคลื�อนไหวเพื�อใช้ในการ

ดูแลผู้สูงอายุ

2553-ปัจจุบัน

ยังไม่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื�น

RC/KPI.3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553

     7.2  ความร่วมมือกับหน่วยงานอื�น 

รายงาน  6 เดือนหลัง  ปีที� 2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553

7.  อื�นๆ



ยังไม่มี Proposal ที�เสนอขอทุน

ลําดับที� ชื�อโครงการวิจัย ระยะเวลา คณะผู้ดําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ) แหล่งทุน งบประมาณที�เสนอขอ หมายเหตุ

1 อุปกรณ์ฟื�นฟูสําหรับผู้สูงอายุ (Rehabilitation devices for the elderly) 2553-2554 รศ. ดร. ชูศักดิ� ลิ�มสกุล (30%), ผศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (10%), อ. 

วีรนันท์ แย้มรัตนกุล (10%), รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา (15%), ผศ. สุระ

พล เธียรมนตรี (15%), อ. ปรมินทร์ เณรานนท์ (10%), อ. ศิริรัตน์ โต๊ะปรีชา

 (10%)

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1,402,200

ยังไม่มี Proposal ที�เสนอขอทุน

ลําดับที� ชื�อโครงการวิจัย ระยะเวลา คณะผู้ดําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ) แหล่งทุน งบประมาณที�เสนอขอ หมายเหตุ

1 การจําแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตา (Discrimination 

of Eye Motions Using Electrooculography (EOG) Signal)

2554-2555  ผศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (50%) รศ. ดร. ชูศักดิ� ลิ�มสกุล (50%) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 400,000

รายงาน  6  เดือนหลัง  ปีที�  1  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2552 ถึงเดือน ธันวาคม 2552

             RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ                                    

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                               

       1.   Proposal ที�เสนอขอทุน(ถ้ามี)(ชิ�น/ข้อเสนอ)

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที� 1  ระหว่างเดือน มกราคม 2552 ถึงเดือน มิถุนายน 2552

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553

รายงาน  6  เดือนหลัง  ปีที�  2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553



ลําดับที� ชื�อโครงการวิจัย ระยะเวลา คณะผู้ดําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ) แหล่งทุน งบประมาณที�เสนอขอ หมายเหตุ

1 อุปกรณ์ฟื�นฟูสําหรับผู้สูงอายุ (Rehabilitation devices for the elderly) 2553-2554 รศ. ดร. ชูศักดิ� ลิ�มสกุล (30%), ผศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (10%), 

อ. วีรนันท์ แย้มรัตนกุล (10%), รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา (15%), ผศ. 

สุระพล เธียรมนตรี (15%), อ. ปรมินทร์ เณรานนท์ (10%), อ. ศิริรัตน์ 

โต๊ะปรีชา (10%)

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1,402,200

2 การตรวจจับและระบุตําแหน่งการล้มในผู้สูงอายุ (Fall Detection and 

localization for the Elderly)

2552-2553 รศ. ดร. ชูศักดิ� ลิ�มสกุล (50%), รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา (50%) NECTEC 321,600

3 บ้านอัจฉริยะอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและคนชราด้วยการวิเคราะห์

ภาพ (Vision-Based Assistive Smart Home for the Disable and Elderly People)

2552-2553 ดร. นิคม สุวรรณวร (45%), ผศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (35%), ผศ.

 ดร. ขนิษฐา นาคะ (10%), ผศ. ดร. เนตรนภา คู่พันธวี  (10%)

NECTEC 132,000

4 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพและบ้านอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุ (Health care 

monitoring and smart home for the elderly)

2552-2553 รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา (25%), ผศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 

(15%), ผศ. ดร. คณดิถ เจษฏ์พัฒนานนท์ (10%), ผศ. ดร. วรรณรัตน์ 

สันติอมรทัต (25%), ผศ. ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ (25%)

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1,539,000

ยังไม่มี Proposal ที�ได้รับการสนับสนุน

                                RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                        

       2.   Proposal ที�ได้รับการสนับสนุน (ถ้ามี)(ชิ�น/ข้อเสนอ)

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553

รายงาน  6  เดือนหลัง  ปีที�  2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553



ลําดับที�
รายการ

( ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ , คณะกรรมการดําเนินการ , การสร้างทีมวิจัย ฯลฯ)
เรื�อง วัน เดือน ปี สถานที� ผลที�ได้ หมายเหตุ

1 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู สรุปงบประมาณการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของสถานวิจัย แนวทางการ

ดําเนินงานของสถานวิจัยและการหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก

ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้แนวทางการดําเนินงานของสถานวิจัยในอนาคตและการหา

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สรุปผลการดําเนินงานของสถานวิจัย และหารือแนวทางการดําเนินงานของสถานวิจัย

และการหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก การหาความร่วมมือในงานวิจัย

สองเดือนครั�ง ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้แนวทางการดําเนินงานของสถานวิจัยในอนาคตและความ

ร่วมมือทางด้านงานวิจัย

3 ประชุมทีมวิจัย ติดตามงานวิจัยผ่านโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

อาทิตย์ละครั�งในช่วงเปิดเทอม ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิจัยที�ดําเนินการโดยนักศึกษามีความก้าวหน้า

ลําดับที�
รายการ

( ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ , คณะกรรมการดําเนินการ , การสร้างทีมวิจัย ฯลฯ)
เรื�อง วัน เดือน ปี สถานที� ผลที�ได้ หมายเหตุ

1 ประชุมทีมวิจัย ติดตามงานวิจัยผ่านโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

อาทิตย์ละครั�งในช่วงเปิดเทอม ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิจัยที�ดําเนินการโดยนักศึกษามีความก้าวหน้า

 RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ          

         3.  การบริหารจัดการ (การประชุมเครือข่าย/ครั�ง)

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553



ยังไม่มีงานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์

ลําดับที�
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ป
ี สถานที�

ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ

(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NECTEC-ACE 2010 23 กันยายน 2553 Thailand Science Park Convention Center (TSPCC) กทม

2 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร์

3 ตุลาคม 2553 ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ในงาน TechnoMart – InnoMart 2010 16 ตุลาคม 2553 - 20 ตุลาคม 2553 ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม

4 คณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื�องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เยี�ยมชมงานวิจัยของศูนย์และประชุมเพื�อหาความร่วมมือ

20 ตุลาคม 2553 สถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร์

อาจารย์ 3 ท่าน
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

         5.  งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที� 2  ระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือน มิถุนายน 2553

รายงาน  6  เดือนหลัง  ปีที� 2  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 ถึงเดือน ธันวาคม 2553
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ผลการศึกษาเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอร 
สําหรับเก็บและประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจ 
Preliminary results of a computer based system  
for acquisition and processing of ECG signals 

 

พรชัย พฤกษภทัรานนต* ศรัญญา ชัยวิสูตร คณดิถ เจษฎพัฒนานนท และบุญเจริญ วงศกิตติศึกษา 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
E-mail: pornchai.p@ psu.ac.th* 

 
Abstract - We present the preliminary results of a computer based system for acquisition and 
processing of ECG signals in this paper. The proposed system is capable of acquiring, storing, and 
analyzing an ECG signal. The system is composed of two main parts, i.e. hardware and software. The 
hardware part consists of an instrumentation amplifier, a notch filter, and a non-inverting amplifier. 
Based on the proposed hardware, the ECG signal from human body was amplified with a gain of 
1000 and 50-Hertz power line interference was removed. The amplified ECG signal can be stored in 
a digital storage for later analysis. The software part comprises noise removal and ECG peak (R 
wave) detection algorithms. Results from the proposed system shows that it is capable of acquiring 
ECG data from a volunteer. The peak detection algorithm was evaluated with two sets of ECG data: 
ECG from the volunteer and ECG from the MIT-BIH Arrhythmia Database. The analytical results 
show the correct detection of ECG peaks for both data.    
 
Keywords - Electrocardiogram (ECG), Signal Processing, R Wave Detection, Data Acquisition 
System. 
 
บทคัดยอ - บทความนี้นําเสนอการผลการศึกษาเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอรสําหรับเก็บและประมวลผลสัญญาณ

คลื่นไฟฟาหัวใจ ระบบที่ออกแบบมีความสามารถในการเก็บบันทึกและวิเคราะหสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจ โครงสรางของ
ระบบดานฮารดแวรประกอบดวยวงจรขยายอินสตรูเมนเตชั่น ตัวกรองนอตชและวงจรขยายแบบไมกลับเฟส ทําใหได
ระบบที่มีอัตราการขยายสัญญาณ 1000 เทา และตัวกรองนอตชจะทําหนาที่กําจัดสัญญาณรบกวน 50 Hz สัญญาณ
คลื่นไฟฟาหัวใจที่ผานการขยายแลวจะถูกเก็บอยูในรูปของสัญญาณดิจิทัลเพื่อการวิเคราะหตอไป ระบบดานซอฟตแวร
ประกอบดวยอัลกอริทึมในการกําจัดสัญญาณรบกวนและอัลกอริทึมในการตรวจจับจุดยอดของสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจ 
จากผลการทดสอบระบบดานฮารดแวรพบวาระบบสามารถเก็บและบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจจากอาสาสมัครไดดี 
สวนผลการทดสอบระบบดานซอฟตแวรในสวนของการตรวจจับจุดยอดกับสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจจากฐานขอมูล MIT-
BIH Arrhythmia Database และสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจจากอาสาสมัคร พบวาอัลกอริทึมสามารถตรวจจับจุดยอดของ
สัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจไดถูกตองทั้งสองชุดขอมูลการทดสอบ 
  

คําสําคัญ –สัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจ การประมวลผลสัญญาณ การตรวจจับคลื่นอาร ระบบการเก็บขอมูล 
 



  

Time-Dependent EMG Power Spectrum Features of Biceps Brachii  

During Isotonic Exercise  
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Abstract— Median frequency and mean frequency 

(MDF and MNF) features are global used methods of EMG 

power spectrum to assess muscle fatigue. However, a disad-

vantage of these parameters is a non-linear relationship with 

muscle load or force, especially in dynamic contraction and 

in large muscle. Instead of using a whole signal fast Fourier 

transformation (FFT), a concept of using consecutive FFT 

has been proposed. In order to analyze EMG power spec-

trum in both of muscle fatigue and muscle load indices, we 

investigate time dependence of MDF and MNF of a time-

sequential data, which are called “Time-Dependent MDF 

and MNF” (TD-MDF and TD-MNF). The performances of 

TD-MDF and TD-MNF used determine muscle load are 

proposed. Furthermore, the effects of window size and win-

dow overlapping are evaluated. EMG signals were acquired 

by two electrodes on biceps brachii (BB) muscle. EMG 

signals were recorded from four normal subjects with dif-

ferent loads: two, four, six and eight kg. EMG signals were 

measured during round-trip isotonic contraction with three 

seconds in range of 0-180 degrees. The sampling rate was 

set to 1024 Hz and a 20-500 Hz band-pass filter was used. 

After that TD-MDF and TD-MNF were extracted and were 

compared with MDF and MNF features that were calculated 

based on the whole data. Lastly, optimal window size and 

overlapping were selected. Results showed that the pro-

posed methods have a linear relationship with muscle loads. 

In other words, a significant difference between TD-MDF 

(and TD-MNF) value for different loading conditions 

(p<0.001) was observed. The TD-MDF and TD-MNF of 

isotonic EMG data showed a dynamical change with respect 

to time and it was found that there was a certain pattern of 

TD-MDFs and TD-MNFs for each data and each subject 

that was not found for traditional MDF and MNF features. 

The selection of suitable range of TD-MDF (and TD-MNF) 

features vector will offer better separability of muscle load 

and will provide less variation of feature value. The meth-

ods of overlapping consecutive windows have better ability 

than disjoint consecutive methods. Moreover, some statistic 

parameters are suggested to apply with selected efficient 

TD-MDF (or TD-MNF) feature vectors in order to be easily 

observed and used in application.  
 

Keywords— Isotonic contraction, Power spectrum, Mean 

frequency, Median frequency, Electromyography (EMG) 

signal. 

 

I. INTRODUCTION 

  

Surface electromyography (EMG) signal is a method to 

measure electrical activity which exists and compounds 

from muscle action potential. It is usually used to identify 

muscle load or muscle force, and analyze muscle fatigue. 

The commonly quantitative used method in detection of 

muscle load is feature based on time domain such as root 

mean square (RMS), integral of EMG (IEMG), and zero 

crossing per second. Nevertheless, an analysis of time do-

main features for muscle fatigue detection is a drawback. 

Ordinarily, frequency parameters i.e. MDF and MNF are 

used to ascertain fatigue of the muscle. However, perfor-

mance of MDF and MNF features used in determining mus-

cle force illustrates the contradiction findings [1-8]. A num-

ber of literatures [1-2] show that MDF and MNF values 

increase with force levels. On the contrary, the decrease of 

MDF and MNF values with force levels is demonstrated [3-

4] and in some experimental results, the values of MDF and 

MNF become independent of contraction levels [5-6]. All of 

these literatures are analyzed with the EMG signals record-

ed from BB muscle during isometric or static contraction. 

Moreover, a non-linear relationship with muscle load is also 

investigated in isotonic or dynamic contraction [7], and in 

large muscle [8]. In this study, instead of using a whole 

signal FFT, a concept of using consecutive FFT has been 

proposed for resolving the above problems. 

 

II. METHODS 

 

A. Time-Dependent MDF and MNF methods 

 

In order to analyze EMG power spectrum in both of 

muscle fatigue and muscle load indices, we investigate TD-

MDF and TD-MNF methods. The performances of these 

methods used to determine muscle load and muscle fatigue 

are proposed and the effects of window size and window  
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Abstract— Eyes need regular exercise in order to keep 

them healthy, just like any other muscles in the body. The 

aims of eye exercises are to strengthen the eye muscles and 

improve the vision. Recently, in order to promote the eye 

exercises in daily life of human, development of an eye 

training recognition system is proposed. Various kinds of 

eye exercise can be detected based on classification of 

electrooculography (EOG) signal. In this paper, simple and 

efficient eye exercises are studied and optimal discriminant 

algorithm for EOG classification is proposed. Five surface 

electrodes are put around the eyes. Horizontal signals are 

acquired by two electrodes on right and left of outer canthi. 

Vertical signals are acquired on above and below of right 

eye. A reference electrode is placed on forehead. The EOG 

signals were recorded from three normal subjects with 

eleven eye exercises: eyes move-up, -down, -left, and -right, 

eyes look to left and right cheeks, eyes look to left and right 

tail eyebrows, eyes move clockwise and counterclockwise, 

and eyes close. The sampling rate is set to 1024 Hz. In order 

to discriminate these activities, raw bio-electrical signals are 

separated into two efficient frequency bands. A 1-10 Hz 

band-pass filter is used for detecting low frequency band of 

EOG signal (trend) and a 10-45 Hz band-pass filter is used 

for detecting EOG signal at high frequency band and 

electromyography (EMG) signal (fluctuation). After that 

unique time domain feature from fluctuation are extracted. 

Lastly, the optimal threshold values are selected to 

discriminate both of trend and fluctuation of these activities. 

Results show that the proposed algorithm can successfully 

classify EOG signals from various eye activities based on 

the waveform shapes and frequency components of EOG 

signals. 
 

Keywords— Eye exercise, Eye movement, Threshold 

analysis, Classification, Electrooculography (EOG) signal. 

 

I. INTRODUCTION 

 

Eyes are one of the most important organs of the body. 

Hence, they need regular exercise for maintain them 

healthy, just like any other part of the body. The aims of eye 

exercises are to strengthen the eye muscles, and maintain 

the flexible lenses and sharper vision. Unfortunately, over 

the last decade the number of people who wear glasses and 

the number of computer users and television viewers have 

been drastically increased. For this reason, people who 

spend hours on the computer or television each day should 

take 5-10 minutes per day for a few of the eye exercises [1]. 

In this study, in order to promote the eye exercise in daily 

life of human, development of the eye exercise recognition 

is proposed. EOG signal, a bio-electrical signal from the 

change in eye position, is used to record eye movements. It 

is an electrical signal generated by the potential difference 

between the cornea and the ocular fundus which is 

commonly referred to as cornea-retinal potential (CRP) [2]. 

This potential difference comes from the large presence of 

electrically active nerves in the retina equate to the front of 

the eye and the potential can be considered as a steady 

electrical dipole with a positive pole at the cornea and a 

negative pole at the retina [3].  Because of its relatively 

large amplitude (15–200 µV) compared to other bio-

electrical signals, about linear relationship between EOG 

signal and eye movements, and easy waveform detection, 

the EOG signal may look like an ideal candidate for an eye 

exercise recognition system. Therefore, the various kinds of 

eye activities can be detected based on the classification of 

EOG signal. Finally, the simple and efficient eye trainings 

are selected and optimal discriminant algorithm is proposed. 

 

II. METHODS AND EXPERIMENTAL RESULTS 

 

A. Data acquisition 

 

Independent measurement can be obtained from both 

eyes. However, two eyes move in conjunction in the vertical 

direction. Hence, for the vertical signal, only one eye is 

used. Five surface electrodes were put around the eyes, as 

shown in Fig. 1. Vertical leads are acquired on the above 

and below of the right eye (Ch.V+ and Ch.V-). Horizontal 

leads are acquired by two electrodes on the right and left of 

outer canthi (Ch.H+ and Ch.H-). A reference electrode is 

placed on the forehead (G). All EOG signal recordings were 

carried out using a Mobi6-6b (TMS International BV, 

Netherlands). A band-pass filter of 1-500 Hz bandwidth and 

an amplifier with 19.5 times are set for the system. The 

sampling rate is set to 1024 Hz.  

The EOG signals were recorded from three normal 

subjects with thirteen eye exercises: eyes move-up, -down, -

left, and -right, eyes look to left and right cheeks, eyes look 

to left and right tail eyebrows, eyes look to  left and right 

shoulders, eyes move clockwise and counterclockwise, and 

eyes close. All of these activities were hold 3 seconds. The 

direction of these eye exercises are shown in Table 1. Each 

activity was performed ten times throughout a trial. For  
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ABSTRACT

Wavelet analysis is one of the most important
methods for analyzing the surface Electromyography
(sEMG) signal. The aim of this study was to investi-
gate the wavelet function that is optimum to identify
and denoise the sEMG signal for multifunction myo-
electric control. This study is motivated by the fact
that there is no universal mother wavelet that is suit-
able for all types of signal. The right wavelet function
becomes to achieve the optimal performance. In this
study, the optimal wavelets are evaluated in term of
mean square error of two criterions, namely denois-
ing and reconstruction. Fifty-three wavelet functions
are used to perform an iterative denoising and re-
construction on different noise levels that are added
in sEMG signals. In addition, various possible de-
composition levels and types of wavelets in the de-
noising procedure are tested. The results show that
the best mother wavelets for tolerance of noise in de-
noising are the first order of Daubechies, BioSplines,
and ReverseBior but the classification results are not
recommended. The fifth order of Coiflet is the best
wavelet in perfect reconstruction point of view. Var-
ious families can be used except the third order of
BiorSplines and Discrete Meyer are not recommended
to use. Suitable number of decomposition levels is
four and optimal wavelets are independent of wavelet
denoising algorithms.

Keywords: Wavelet, Wavelet Function, Denoising,
EMG, Electromyography, Myoelectric Control

1. INTRODUCTION

Surface electromyography signal is one of the most
significant biomedical signals [1]. It is widely studied
and applied in clinic. This is owing to the fact that
the use of sEMG signal is very easy, fast and conve-
nient. In other words, sEMG signal is more advantage
than the other biomedical signal such as Electroocu-
lography (EOG), and Electroencephalography (EEG)

Manuscript received on August 1, 2009 ; revised on October
16, 2009.

1,2,3 The authors are with Department of Electrical Engi-
neering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand, E-mail: angkoon.p@hotmail.com,
chusak.l@psu.ac.th, and pornchai.p@psu.ac.th

signals in because of its higher amplitude and signal
to noise ratio (SNR) [2]. Feature extraction is the
method that uses to model and analyze sEMG signal.
It is an important stage to achieve the better perfor-
mance in myoelectric control. Feature extraction can
be divided into three groups [3]. Firstly, time domain
group is very easy to understand and calculate such
as mean absolute value and root mean square. Nev-
ertheless, features in time domain group were limited
successful because these methods assume that sEMG
signal is stationary, while the sEMG signal is non-
stationary. In addition, the time domain is very sensi-
tive with various noises. Thus changing trend toward
the use of information contained in frequency domain,
some characteristic variables in power spectral den-
sity are presented. Mean frequency and median fre-
quency are the most popular frequency method but it
is not usefulness in multifunction myoelectric control
[4]. Current advances in time-frequency analysis are
crucial to understand the complexity of sEMG signal
[5]. Wavelet analysis is becoming more important in
time-frequency method. Most popular in sEMG ap-
plication is Discrete Wavelet Transform (DWT) and
Wavelet Packet Transform (WPT) [6]. The most ad-
vantages of using DWT and WPT is that features can
be easily extracted and contain useful information in
both of frequency content and time domain. More-
over, DWT and WPT can perform local analysis of
sEMG signal and expose the trends of sEMG signal
[7]. DWT and WPT decomposes original sEMG sig-
nal into some multi-resolution components according
to a basis function called mother wavelet or wavelet
function. The wavelet function is both translated and
extended in time undertaking a two-dimensional cross
correlation with the time domain sEMG signal. How-
ever, the difference between DWT and WPT is that
WPT offers more range of possibilities for signal anal-
ysis than DWT.

The problem is what a high quality feature is.
Three properties of feature [4] including maximum
class separability, robustness, and computational
complexity were used to indicate the high quality
EMG feature extraction. The first property is to
guarantee that the resulting percentage accuracy clas-
sification will be as high as possible. In the previous
works, lots of researchers have successfully evaluated
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1. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับใหม่) 

ขา้งล่างน้ีเป็นนกัศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมชีวการแพทยท่ี์มีความสนใจงานทางดา้น
วศิวกรรมฟ้ืนฟูและเขา้มาร่วมกลุ่มวจิยัประจ าปี 2553-2554  จ  านวน 36 คน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ล าดบั ช่ือโครงงาน ช่ือนักศึกษา  

1 ระบบเฝ้าติดตามสญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหวัใจแบบไร้สาย น.ส.จิราวรรณ ยอดราช  
น.ส.รุสนีย ์เดเระมะ 

2 การควบคุมหุ่นยนตแ์ละรถบงัคบัวทิยดุว้ยสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือส าหรับ
การออกก าลงักายและการฝึกควบคุม 

น.ส.สุนนัทา ภูมิสมบติั 

3 การพฒันาฐานขอ้มูลสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือ : มาตรฐานและการเก็บขอ้มูล  น.ส.ศิริณี ทองปัญจา 

4 การพฒันาฐานขอ้มูลสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือ : การประยกุตท์างเวบ็  นายเอกพงษ ์แกว้ราบ  
น.ส.บุศราคมั สุขอนนัต ์

5 การควบคุมรถเขน็ไฟฟ้าดว้ยสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือ  นายกรกฤตย ์ชูจิต 

6 การรู้จ าการลม้และกิจกรรมในชีวติประจ าวนัของมนุษยจ์ากสญัญาณ
ความเร่งสามแกน  

นายภิราย ุคนึงกิจกอ้ง 

7 การใช ้Biofeedback จากสญัญาณคล่ืนไฟฟ้ากลา้มเน้ือและเกมส์ในการฟ้ืนฟ ู น.ส.จินดาภรณ์ เยาถกั 

8 การควบคุมเมาส์เคอร์เซอร์ดว้ยสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือ  น.ส.ศิริวดี อ้ึงสกลุ 

9 สญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหวัใจและชีพจร นายพงษว์สิิทธ์ิ ค าอา้ย 

10 Wireless EMG amplifier นายภิญญู โทตบุตร 

11 เคร่ืองช่วยออกก าลงักายส าหรับผูป่้วยท่ีมีกลา้มเน้ือขาอ่อนแรง  นายธเนศ ภกัดีใหม่ 

นายแนววทิย ์บูรพา 

12 รถเขน็คนพิการปรับยนืไดแ้บบก่ึงอตัโนมติั  นายณฐัพรรค ์จิตรวชัรกลุ 

13 เกา้อ้ีผูพิ้การส าหรับผูพิ้การระดบั C6 นายธนากร จบัปร่ัง 

นายทิวา อุ่นใจ 

14 เบาะลมกนัแผลกดทบั นายเชลงลกัษณ์ ปิยญาติ 

น.ส.พนิดา ทองขวดิ 

15 รถขบัเคล่ือนไฟฟ้าส าหรับผูสู้งอาย ุ นายปรัชญ ์ตรีเมฆ 

นายจกัรพงศ ์วงศช์นะ 

16 เกา้อ้ีรถเขน็ไฟฟ้าท่ีควบคุมดว้ยหนา้จอสมัผสั นายนฤพนัธ ์สงัขท์อง 

นายธีรุตม ์สุวรรณเมฆ 

17 เซนเซอร์แบบคาปาซิทีฟส าหรับตรวจวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ นายจิรวฒัน ์ฉายแสงเจริญ 
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ล าดบั ช่ือโครงงาน ช่ือนักศึกษา  

18 การก าจดัสญัญาณรบกวนในสญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ  นายภทัรดนยั เพชรไตรภพ 

19 การประเมินวธีิการวดัลกัษณะของสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือโดยใชเ้กณฑท์าง
สถิติ  

น.ส.สุชาดา กล่ินจนัทร์ 

20 การวเิคราะห์คุณลกัษณะของรูปคล่ืนสญัญาณไฟฟ้าหวัใจ  น.ส.พลอยพิมพ ์แกลว้ทนง 

21 การตรวจจบัสญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหวัใจผดิปกติแบบ PVC น.ส.ศิริรัตน ์เถาธรรมพิทกัษ ์

22 การบีบอดัขอ้มูลสญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ  น.ส.ชชัฎา ชยัณรงค ์

นายศกัด์ิรพี ขนุเพช็ร 

23 
  

การศึกษาและวเิคราะห์ระบบเก็บขอ้มูลของสญัญาณไฟฟ้าหวัใจ  นายปฐมพร แกว้ไดป้าน 

นายสุทธวชิญ ์เพชรหวน 

24 การควบคุมมือเทียมดว้ยสญัญาณคล่ืนไฟฟ้ากลา้มเน้ือผา่น
ไมโครคอนโทลเลอร์ 

นายอนิวรรต ชูสงค ์

นายนพรัตน์ เพ่ิมพนู 

25 ระบบจดัเก็บและวเิคราะห์สญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหวัใจสองขั้วแบบไร้สาย  นายอนุรักษ ์ยงูทอง 

น.ส.ช่ืนนภา แซ่หลี 
 

 

2. ผลงานตีพมิพ์ในทีป่ระชุมวชิาการ  
 
2.1 ระดับชาต ิ

จ านวน 4 บทความ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1)  เสาวลกัษณ์ ธีระธนานนท ์ และพิชญา ตณัฑยัย,์ “การออกแบบและวเิคราะห์การจดัวางอกัขระ

ภาษาไทยแบบต่างๆเพื่อใชใ้นคียบ์อร์ดบนจอภาพ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คร้ังท่ี 8, สงขลา, 22-23 เมษายน 2553. 

2) Patimakorn Jantaraprim, Pornchai Phukpattaranont, Chusak Limsakul, and Booncharoen 
Wongkittisuksa, “A Novel Feature for Increasing Accuracy of Fall Detection for the Elderly,” in 
Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computer Science and Software 
Engineering (JCSSE), Bangkok, May 12-14, 2010, pp. 276-279. 

3) โอฬาร ดาวเวยีง บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา สาวติร์ ตณัฑนุช และวฒิุชยั เพิ่มศิริวาณิชย,์ “การแยกแยะ
ค าสั่งในระบบรู้จ าเสียงพดูส าหรับผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใชว้ธีิการแปลงเวฟเล็ทร่วมกบัฟัซ
ซ่ีลอจิก”, การประชุมวิชาการ JCSSE 2010, กรุงเทพฯ, 12-14 พฤษภาคม 2553. 

4) ภราดร เรืองกลู พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา และสาวติร์ ตณัฑนุช, “การศึกษา
คุณลกัษณะคล่ืนเสียงท่ีสร้างจากตวัตรวจรู้แบบเพียโซส าหรับการสร้างแผนท่ีแผลกดทบั”, การ
ประชุมวิชาการ JCSSE 2010, กรุงเทพฯ, 12-14 พฤษภาคม 2553. 
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2.2 ระดับนานาชาติ 
จ านวน 5 บทความ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) Angkoon Phinyomart, Saowaluck Hirunviriya, Chusak Limsakul, and Pornchai Phukpattaranont, 
“Evaluation of EMG Feature Extraction for Hand Movement Recognition Based on Euclidean 
Distance and Standard Deviation,” in Proceedings of 2010 ECTI International Conference 
(ECTI-CON 2010), Chiang Mai, Thailand, May 19-21, 2010, pp. 856-860. 

2) Angkoon Phinyomart, Chusak Limsakul, and Pornchai Phukpattaranont, “EMG Signal Estimation 
Based on Adaptive Wavelet Shrinkage for Multifunction Myoelectric Control,” in Proceedings of 
2010 ECTI International Conference (ECTI-CON 2010), Chiang Mai, Thailand, May 19-21, 
2010, pp. 351-355. 

3) Patimakorn Jantaraprim, Pornchai Phukpattaranont, Chusak Limsakul, and Booncharoen 
Wongkittisuksa, “Improving the Accuracy of a Fall Detection Algorithm Using Free Fall 
Characteristics,” in Proceedings of 2010 ECTI International Conference (ECTI-CON 2010), 
Chiang Mai, Thailand, May 19-21, 2010, pp. 530-533. 

4) Pornchai Phukpattaranont, Saranya Chaiwisood, Kanadit Chetpatananondh, Booncharoen 
Wongkittisuksa, “Development of an ECG data acquisition and analysis system,” in Proceedings 
of 2010 Bioscience Conference, Songkhla, Thailand, Oct. 7-8, 2010. 

5) Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and Chusak Limsakul, “EMG signal denoising 
via adaptive wavelet shrinkage for multifunction upper-limb prothesis,” in Proceedings of the 
second Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2010), Kyoto, Japan, Aug. 
27-28, 2010. 

 

3.  เงินทุนวิจัยจากภายในที่ได้รับการสนับสนุน 

 จ านวน 5 ทุน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ปี นักวจัิย เร่ือง 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน 

2552-2553 รศ.บุญเจริญ  
วงศกิ์ตติศึกษา 
และคณะ 

การพฒันาเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าแบบส่ี
ช่องสัญญาณส าหรับผูป่้วยอมัพาตคร่ึงซีก 
(Development of a four channels functional 
electrical stimulation for patients with 
hemiplegia) 

175,500 กองทุนวจิยัคณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
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ปี นักวจัิย เร่ือง 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน 

2552-2553 รศ.ดร.ชูศกัด์ิ  
ล่ิมสกุล และคณะ 

การคดัเลือกลกัษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้า
กลา้มเน้ือเพื่อระบุท่าทางการเคล่ือนไหวของ
มือ (EMG Feature Extraction for 
Identification of Hand Movement) 

200,000 ทุนอุดหนุนการวจิยั
จากเงินรายไดค้ณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
ประเภททัว่ไป
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

2553-2554 รศ.ดร.ชูศกัด์ิ  
ล่ิมสกุล และคณะ 

ทีมวจิยันวตักรรม EMG User Interface (EUI) 50,000 ทุนอุดหนุนการวจิยั
จากเงินรายไดค้ณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
ประเภททัว่ไป
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
 

2553-2554 ผศ.ดร. พรชยั  
พฤกษภ์ทัรานนต ์
และคณะ 

การพฒันาฐานขอ้มูลสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือ 
และการลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้า
กลา้มเน้ือดว้ยการแปลงเวฟเล็ต 
(Development of Surface Electromyography 
Signal Database and Reduction of Noise in 
Surface Electromyography Signal Using 
Wavelet Denoising) 

486,000 ทุนวจิยังบประมาณ
แผน่ดิน  

2553-2554 ผศ.ดร. ธเนศ เคา
รพาพงศ ์และ
คณะ 

การตรวจสอบการลม้ในผูสู้งอายโุดย
ตรวจสอบรูปแบบการเปล่ียนแปลงจุด
ศูนยก์ลางมวล (Fall detection for elderly by 
detection the pattern of center of mass) 

450,000 ทุนวจิยังบประมาณ
แผน่ดิน 

4. สรุปผลงานอื่น ๆ 

 ตารางท่ี 1 แสดงหวัขอ้สรุปผลงานอ่ืน ๆ ในปีท่ี 2 ของสถานวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู ในส่วนรายละเอียด
ของผลงานสามารถดูไดจ้ากภาคผนวกท่ี 1  
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ตารางที ่1 ผลงานอืน่ ๆ 

 

ล าดับที ่ เร่ือง วนัที่ 
1 อ.วฒิุชยั พลวเิศษ ภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ไดเ้ยีย่มชมงานวจิยัของศูนย ์

9 เมษายน 2553 

2 เขา้ร่วมงานประชุมวชิาการทางวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลา 
นครินทร์ คร้ังท่ี 8 (The Eighth PSU-Engineering Conference: PEC-
8) 

22-23 เมษายน 2553 

3 จดัแสดงนิทรรศการผลงานวิจยัศูนยฯ์ ในวนันกัวิจยั ม.อ. ณ หอ 
ประชุมทองจนัทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

17 พฤษภาคม 2553 

4 นายพินิจ ศิริพฤกษพ์งษ ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวจิยัและพฒันา 
พร้อมดว้ย นายเอกชยั สินรัตนภกัดี ฝ่ายบริหารงานวจิยัและพฒันา 
ไดเ้ยีย่มชมงานวจิยัของศูนย ์

1 มิถุนายน 2553 

5 ส่งผลงานเขา้ร่วม   "การประกวดนวตักรรมเพื่อผูพ้ิการ" ในงานถนน
เทคโนโลย ี2553 ณ Exhibition Hall อิมแพค เมืองทองธานี 

12-13 มิถุนายน 2553 

6 ร่วมส่งผลงานเพื่อเขา้คดัเลือกเป็นตวัแทนประเทศไทยไปท าการ
แข่งขนัส่ิงประดิษฐส าหรับคนพิการท่ีเมืองเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน  ท่ี
เนคเทค 

14 มิถุนายน 2553 

7 การประชุมเพื่อหาความร่วมมือกบันกัวจิยัจาก Institute for 
Infocomm Research (I2R) ประเทศสิงคโปร์ 

6 กรกฎาคม 2553 

8 การเขา้ประชุมการรับฟังการช้ีแจงทุนวจิยัของคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ 

23 สิงหาคม 2553 

9 การเขา้ร่วม CoE Annual Conference 2010 และการอบรมการท า
สิทธิบตัร 

30 สิงหาคม 2553 –  
1 กนัยายน 2553 

10 การน าเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการ NECTEC-ACE 2010  23 กนัยายน 2553 
11 การจดัแสดงนิทรรศการผลงานวจิยัของศูนยฯ์ ณ ศูนยป์ระชุม

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ 
3 ตุลาคม 2553 

12 การจดัแสดงนิทรรศการผลงานวจิยัของศูนยฯ์ ในงาน TechnoMart – 
InnoMart 2010 

16 ตุลาคม 2553 –  
20 ตุลาคม 2553 
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ล าดับที ่ เร่ือง วนัที่ 
13 การส่งผลงานเขา้ร่วม "งาน Brand's Gen: ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 

3 
20 ตุลาคม 2553 

14 คณะอาจารยจ์ากภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ไดเ้ยีย่มชมงานวจิยัของศูนยแ์ละประชุมเพื่อหาความร่วมมือ 

20 ตุลาคม 2553 
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ภาคผนวกที่ 1  

รายละเอยีดของผลงานอืน่ ๆ  
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1. ประชุมเพือ่หาความร่วมมือกบันักวิจัยจาก Institue for Infocomm Research (I2R) ประเทศสิงคโปร์ 

เครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟูไดป้ระชุมเพื่อหาความร่วมมือกบั Dr. Susanto 
Rahardja ผูอ้  านวยการสถาบนั Institute for Infocomm Research (I2R) ประเทศสิงคโปร์ และ ดร. เลขา ไชย
สร หวัหนา้กลุ่มวจิยั Institute for Infocomm Research (I2R) ประเทศสิงคโปร์ ณ ภาควชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2553  
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2. จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลมิพระเกยีรติฯ มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

 ในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน
ทรงน าคณะกรรมการนานาชาติมูลนิธิรางวลัเจา้ฟ้ามหิดลมาศึกษาดูงาน ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ใน
การน้ีศูนยฯ์ไดร่้วมจดัแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรผลการด าเนินงาน
ของเครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟู โดยมี รศ.บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ ได้
กล่าวถวายรายงานความกา้วหนา้ของศูนย ์และน าผลงานวจิยัของศูนยม์าจดันิทรรศการโดยมีเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

- Man machine interface based on bioimpedance for persons with disabilities ผูพ้ฒันา รศ.บุญเจริญ 
วงศกิ์ตติศึกษา และคณะท างาน จากภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  

- ระบบคอมพิวเตอร์แบบเบรลลส์ าหรับผูพ้ิการทางสายตา ผูพ้ฒันา ผศ.ดร. พิชญา ตณัฑยัย ์ และ
คณะท างาน จากภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- The knee motion assistive system ผูพ้ฒันา ผศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี และคณะท างาน จาก
ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  
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3. การส่งผลงานเข้าร่วม "งาน Brand's Gen: ฉลาดคดิแบบคนรุ่นใหม่ ปี 3 

ทีม EMG Games Fit: สุดยอดเกมส์ออกก าลงักาย ประกอบดว้ย นายอาซาน นุย้โดด นายนสัรีย ์โดย ิ
พร้อมดว้ย นายกรกฤตย ์ชูจิต นางสาวศิริณี ทองปัญจา นายเอกพงษ ์แกว้ราบ ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั
ท่ี 2 ในการส่งผลงานเขา้ร่วม "งาน Brand's Gen: ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 3" ณ ศูนยก์ารคา้เอสพานาด 
กรุงเทพฯ ในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2553  
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4. คณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เย่ียมชมงานวิจัยของศูนย์และประชุมเพือ่หาความร่วมมือ 

 อ.ศราวณั วงษา อ.ปรัญชลีย ์รัตนสาครชัย และ อ.ภาณุทตั บุญประมุข คณะอาจารยจ์ากภาควิชา
วศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
ได้เยี่ยมชมงานวิจัยของศูนย์และประชุมเพื่อหาความร่วมมือ ณ ห้องเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน
วศิวกรรมฟ้ืนฟู คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2553 
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