
 

                                                                                                                        RC  / report.3 

 

     รายงานผลการดําเนินการ                                        

                         รายงาน   12  เดือน  ปีที ่3 ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554      

( เร่ิมรับทุนในปีงบประมาณ 2552) 

 

1.  ช่ือสถานวจัิย 

     ภาษาไทย สถานวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู 

     ภาษาองักฤษ Rehabilitation Engineering Research Center 

2.  คณะ/หน่วยงานทีส่นับสนุนสถานวจัิย 

     2.1   คณะ/หน่วยงานหลกั 

  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

   2.2   คณะ/หน่วยงานร่วม ( ระบุทุกคณะ/หน่วยงาน ) 

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

3.  ช่ือผู้อาํนวยการสถานวจัิย   ภาควชิา/คณะ/หน่วยงาน   

  รศ. บุญเจริญ  วงศกิ์ตติศึกษา 

  ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

4.   ช่ือบุคลากรในสถานวจัิย  ( โปรดระบุใหค้รบทุกคน )  ภาควชิา/คณะ/หน่วยงานและภาระงานในสถานวจิยั   

      (จาํนวนชัว่โมง/สัปดาห์) 
 

ลาํดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล ภาควชิา/คณะ 

ภาระงานใน

เครือข่ายวจัิย 

(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ภาระงานใน 

เครือข่ายวจัิยอื่นๆ 

(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

1 รศ.ดร. ชูศกัด์ิ ล่ิมสกุล ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

8 ไม่มี 

2 รศ. บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 

3 ผศ.ดร. พิชญา ตณัฑยัย ์ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์/

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 

4 รศ.ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์/

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 
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ลาํดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล ภาควชิา/คณะ 

ภาระงานใน

เครือข่ายวจัิย 

(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ภาระงานใน 

เครือข่ายวจัิยอื่นๆ 

(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

5 ผศ.ดร. พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 

6 ผศ. สุระพล เธียรมนตรี ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 

7 ผศ. คณดิถ เจษฎพ์ฒันานนท ์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 

8 ผศ.นพ. สุนทร  วงษศิ์ริ ภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิ

ดิกส์และกายภาพบาํบดั/ 

คณะแพทยศาสตร์ 

4 ไม่มี 

 

5.   วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อดาํเนินงานดา้นการวจิยัและพฒันาตน้แบบของอุปกรณ์ทางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟู 

2) เพื่อจดัตั้งศูนยว์ิจยัเฉพาะทางท่ีเป็นศูนยบ์ริหารจดัการสาํหรับงานวจิยัและพฒันาทางดา้น         

วศิวกรรมฟ้ืนฟู 

3) เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติและสร้างโอกาสในการดาํเนินชีวติให้กบัผูพ้ิการ 

4) เพื่อสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูลปัญหาหรือความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการ 

5) เพื่อสนบัสนุนการออกแบบและพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟู 

6) เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริม จดัหาแหล่งทุนวจิยัจากภายในประเทศและต่างประเทศ 

7) เพื่อสร้างเครือข่ายและพฒันานกัวจิยัรวมถึงผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟู 

8) เพื่อเป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้ทางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟูในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

6.  ทศิทางการวจัิย  ในช่วง  5  ปี  ( ทิศทางการวจัิยหลกั ) 

  วสัิยทัศน์ 

  เป็นสถานวจิยัเฉพาะทางวศิวกรรมฟ้ืนฟูแห่งแรกในภาคใตข้องประเทศไทย ท่ีมีการพฒันาองค์

ความรู้และงานวจิยัในสหสาขา 

  พนัธกจิ 

  สนบัสนุน ส่งเสริม การวิจยัและพฒันา องคค์วามรู้และผลิตภณัฑท์างวศิวกรรมฟ้ืนฟูเพื่อเพิ่ม

คุณภาพชีวติและสร้างโอกาสในการดาํเนินชีวิตใหก้บัผูพ้ิการ 
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  ทศิทางหลกั 

  สถานวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู มีเป้าหมายหลกั คือ 

  - เป็นศูนยด์าํเนินงานวจิยัและพฒันาทางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟูของประเทศรวมทั้งประสานงาน

ใหเ้กิดงานวจิยัและพฒันา 

  - สร้างฐานขอ้มูลทางดา้นการวจิยัและพฒันาทางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟู 

  - จดัหาแหล่งทุนวจิยัจากภายในประเทศและต่างประเทศ 

  - ผลิตผูเ้ช่ียวชาญและนกัวจิยั และถ่ายทอดผลงานวจิยัดงักล่าวแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  - ก่อใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยแีละเพิ่มศกัยภาพทางดา้นการออกแบบ การผลิต และการ

ประกอบช้ินส่วนของอุปกรณ์สาํหรับผูพ้ิการ 

  - สร้างโอกาสและพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้ิการใหส้ามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีคุณค่า 

  จากเป้าหมายหลกัดงักล่าวขา้งตน้สถานวจิยัไดก้าํหนดทิศทางหลกัของงานวจิยัท่ีสถานวจิยัมี

ความพร้อมท่ีจะดาํเนินการวิจยัและพฒันาทางดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟูและการใชชี้วติในสังคมอยา่งเป็น

อิสระ (Independent living) ของผูพ้ิการออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ 6 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ 

     

หัวข้อที่ หมวดหมู่ของหัวข้อวจัิย 

1) เทคโนโลยสีาํหรับคนพิการดา้นร่างกาย 

2) เทคโนโลยสีาํหรับคนพิการดา้นการมองเห็น 

3) เทคโนโลยสีาํหรับคนพิการดา้นการไดย้นิ 

4) เทคโนโลยสีาํหรับคนพิการดา้นการส่ือสาร 

5) ผูสู้งอายแุละการดาํรงชีวิต 

6) อุปกรณ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 

7.  แผนการดําเนินงานของสถานวจัิยในปีงบประมาณต่อไป (กรณีมีการเปล่ียนแปลงจากโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั)  

 

8.  ผลการดําเนินงาน  
   (ระบุเฉพาะผลงานทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาที่รายงานเท่าน้ัน ) 

    8.1   โปรดระบุขอ้มูลตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม  RC/ Report /8. ผลการดาํเนินงาน  ท่ีแนบ 
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9.  งบประมาณ 

 9.1  รายรับ 

        9.1.1  ท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั       จาํนวน 250,000 บาท   เม่ือ    2 มีนาคม 2552 

      ท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั       จาํนวน 250,000 บาท   เม่ือ 29 กรกฎาคม 2553 

      ท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั       จาํนวน 250,000 บาท   เม่ือ 19 เมษายน 2554 

        9.1.2  ท่ีไดรั้บจากวทิยาเขต             จาํนวน.......-......บาท   เม่ือ..........-.......... 

        9.1.3  ท่ีไดรั้บจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน 250,000 บาท  เม่ือ 20 มีนาคม 2552 

     ท่ีไดรั้บจากคณะวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน 250,000 บาท  เม่ือ 16 กนัยายน 2553 

     ท่ีไดรั้บจากคณะวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน 250,000 บาท  เม่ือ 12 พฤษภาคม2554 

        9.1.4  ท่ีไดรั้บจาก NECTEC ปีท่ี 1 จาํนวน 1,000,000 บาท เม่ือ 27 สิงหาคม 2551 

     ท่ีไดรั้บจาก NECTEC ปีท่ี 2 จาํนวน 1,000,000 บาท เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2552 

     ท่ีไดรั้บจาก NECTEC ปีท่ี 3 จาํนวน 1,000,000 บาท เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2553 

        ท่ีไดรั้บจาก NECTEC ปีท่ี 4 จาํนวน 1,000,000 บาท เม่ือ 14 พฤศจิกายน 2554 

9.2 ขอใหแ้นบสาํเนาบญัชีสมุดเงินฝากมาพร้อมรายงานดว้ย 

9.3 รายการใชจ่้าย 
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ตารางที ่1 แสดงงบประมาณประจําปี 

รายการค่าใชจ่้าย 

 

งบประมาณ (บาท) 

ปีท่ี 3 
ผลการใชจ่้าย 12 เดือน 

(1 ม.ค. 54 -31 ธ.ค. 54) 

(1) ประชุมประจาํปีคณะกรรมการอาํนวยการ 1 คร้ัง คร้ังละ 50,000  

(ตัว๋เคร่ืองบิน  ท่ีพกั) 
50,000.00 - 

(2)   ค่าตอบแทนบุคลากรศูนยว์จิยัฯ     

เจา้หนา้ท่ี 8,500 บาท/เดือน 114,736.00 145,815.00 

นกัวจิยัเตม็เวลา ป.ตรี 10,320 บาท/เดือน (2 คน) 267,891.00 56,000.00 

(3) จดัประชุมหรือร่วมจดัประชุมสัมมนาเชิงวชิาการระดบัประเทศ 

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยัรวมทั้งจะเป็นท่ีพบปะและแลกเปล่ียนความรู้

ความคิดเห็น ระหวา่งหน่วยงานดา้นการศึกษาและดา้นอุตสาหกรรม 

150,000.00 104,409.45 

(4) ใหค้าํปรึกษา และบริการวชิาการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนรูปแบบต่างๆ 
50,000.00 3,655.00 

(5) สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัในท่ีประชุมวชิาการและวารสาร 

วชิาการระดบัประเทศและนานาชาติ เช่น ค่าเขา้ร่วมประชุมวชิาการ 

และค่า page charge 

120,000.00 6,690.00 

(6) ค่าใชจ่้ายสาํนกังาน ไดแ้ก่   

- ค่าใชจ่้ายปรับปรุงสถานท่ี - - 

- ค่าครุภณัฑ์ 50,000.00 51,900.00 

- ค่าสาธารณูปโภค 60,000.00 2,177.90 

- ค่าใชส้อยและวสัดุ 137,373.00 36,567.55 

งบประมาณรวมรายปี 1,000,000.00 407,214.90 

 

10.  เป้าหมาย ผลผลติ ตัวช้ีวดั และผลการดําเนินงานของสถานวจัิย   

    (ระบุเฉพาะผลงานท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีรายงานเท่านั้น )  

                   10.1 โปรดระบุขอ้มูลตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม  RC/KPI.3  ท่ีแนบ 

11. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข (เช่น กรณีท่ี KPI ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

 ไม่มี เพราะ KPI เป็นไปตามเป้าหมาย 
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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 5 4 4 20 17

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

2 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ (ชิ�น)

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

2.2   ระดับนานาชาติ  ในฐาน ISI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 5

2.3   ระดับนานาชาติ  ไม่อยู่ในฐาน ISI 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 3 4

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที�ได้รับการสนับสนุน  (ล้านบาท)   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,500,000   1,740,100   1,500,000   2,833,920   2,000,000      691,600   2,000,000   2,000,000   9,000,000   5,265,620

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

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

6 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

6.1  จํานวนผลิตภัณฑ/์นวัตกรรม (ชิ�น) 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 15 7

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

6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื�น (เรื�อง) (โปรดระบุ

รายละเอียด) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0

7 อื�น ๆ

7.1  รางวัลที�ได้รับ 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 8

7.2  ความร่วมมือกับหน่วยงานอื�น 0 0 0 0 1 0 2 0 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 0 4 12

ปีที� 5

Output ตาม KPI ที� Commit ของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

baseline
ตัวชี�วัด

                  RC/KPI.3 

9       Output                                                                                                                                                                      

รวมปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4ปีที� 1



9 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

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

1 1 1 1 3

2 0 1 3 4

3 0 0 2 2

4 0 0 0 0

5 0 4 5 9

6 0 0 1 1

7 0 0 0 0

ผลที�ได้

การบริหารจัดการ (การประชุมเครือข่าย/ครั�ง) 

 Journal Club

งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี) (ครั�ง)

อื�นๆ (ถ้ามี)  

การพัฒนาบุคลากร (ถ้ามี)  (ครั�ง)

ตัวชี�วัด

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

Proposal ที�ได้รับการสนับสนุน (ถ้ามี)(ข้อเสนอ)



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

1 5410120025 น.ส. จินดาภรณ์ เยาถัก ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การตรวจจับจุดเริ�มต้นการหดตัวของกล้ามเนื�อในสัญญาณไฟฟ้า

กล้ามเนื�อ

2554

2 5410120052 น.ส. ศิริวดี อึ�งสกุล ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร. ชูศักดิ�  ลิ�มสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การจําแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตา 2554

3 5410120050 น.ส. ศิริณี ทองปัญจา รศ.ดร. ชูศักดิ�  ลิ�มสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การปรับปรุงวิธีการคัดเลือกลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้า

กล้ามเนื�อสําหรับการตรวจวัดแรงและมุมของกล้ามเนื�อ

2554

4 5410120035 นายกรกฤตย์ ชูจิต ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร. ชูศักดิ�  ลิ�มสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์อเนกประสงค์ขนาดพกพาสําหรับแยกแยะสัญญาณไฟฟ้า

กล้ามเนื�อ

2554

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

1 5410120057 น.ส. สุนันทา ภูมิสมบัติ รศ.ดร. ชูศักดิ�  ลิ�มสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบการวัดสัญญาณกล้ามเนื�อและแรงในการบดเคี�ยว 2554

                 RC/KPI.3 

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

      1.1  ระดับปริญญาโท

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 3  ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554



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 Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and 

Chusak Limsakul

2554 Application of wavelet analysis in EMG 

feature extraction for pattern classification

 Measurement Science Review 11 2 45-52 English 100 0.400

2 Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and 

Chusak Limsakul

2554 Wavelet based denoising algorithm for robust 

EMG pattern recognition

 Fluctuation and Noise Letters 10 2 157-167 English 100 0.317

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 Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and 

Chusak Limsakul

2554 A review of control methods for electric 

power wheelchairs based on electromyography 

(EMG) signals with special emphasis on 

pattern recognition

IETE Technical review 28 4 316-326 English 100 0.370

2 Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and 

Chusak Limsakul

2554 Electromyography (EMG) signal classification 

based on detrended fluctuation analysis

 Fluctuation and Noise Letters 10 3 281-301 English 100 0.317

3 Angkoon Phinyomark, Montri Phothisonothai, 

Pornchai Phukpattaranont and Chusak Limsakul

2554 Critical exponent analysis applied to surface 

EMG signals for gesture recognition

Metrology and Measurement Systems 18 4 645-658 English 100 0.587

รายงาน  6  เดือนหลัง   ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554

   RC/KPI.3 

2.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

        2.2 ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI  (ค้นจาก   http://www.isiknowledge.com)

รายงาน  6  เดือนแรก   ปีที� 3  ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554



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 Huang YunFei, Pornchai Phukpattaranont, 

Sawit Tanthanuch, and Booncharoen 

Wongkittisuksa

2011 Wheelchair control based on bioimpedance International Journal of Applied Biomedical 

Engineering

3 1 13-17 อังกฤษ 100 -

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

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

เล่มที�

(Volume)

ฉบับที�พิมพ์

(Nomber)

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

( First-last page)

ภาษาที�ตีพิมพ์

(Language)

 % ผลงาน

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

1 Angkoon Phinyomark, Montri Phothisonothai, 

Pornpana Suklaead, Pornchai Phukpattaranont 

and Chusak Limsakul

2011 Evaluation of Movement Types and Electrode 

Positions for EMG Pattern Classification Based 

on Linear and Non-linear Features

European Journal of Scientific Research 62 1 24-34 อังกฤษ 100 - SCOPUS

   RC/KPI.3 

        2.3   ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

2.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 3  ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554

รายงาน  6  เดือนหลัง   ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554



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 √ 1,402,200 560,880 100

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554

กําลังดําเนินการ สิ�นสุด

1 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพและบ้านอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุ รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา และคณะ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

2554-2555 √ 688,000 130,720 100

 % ผลงาน

ของสถานวิจัย
หมายเหตุ

3    เงินทุนวิจัยจากภายนอกที�ได้รับการสนับสนุนของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 3  ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554

ลําดับที� ชื�อโครงการวิจัย คณะผู้ดําเนินการวิจัย แหล่งทุน

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ�มต้น-สิ�นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ งบประมาณที�ได้รับ

ทั�งโครงการ

งบประมาณที�ได้รับ

ช่วงที�รายงาน
ลําดับที� ชื�อโครงการวิจัย คณะผู้ดําเนินการวิจัย แหล่งทุน

   RC/KPI.3 

 % ผลงาน

ของสถานวิจัย

งบประมาณที�ได้รับ

ช่วงที�รายงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ�มต้น-สิ�นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ งบประมาณที�ได้รับ

ทั�งโครงการ



ลําดับที� URL วัน เดือน ปี  ที�ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 www.rehab.psu.ac.th 14 กุมภาพันธ์ 2554

2 www.rehab.psu.ac.th 24 กุมภาพันธ์ 2554

3 www.rehab.psu.ac.th 25 มีนาคม 2554

4 www.rehab.psu.ac.th 1 เมษายน 2554

5 www.rehab.psu.ac.th 13 มิถุนายน 2554

6 www.rehab.psu.ac.th 30 มิถุนายน 2554

ลําดับที� URL วัน เดือน ปี  ที�ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 www.rehab.psu.ac.th 7 กรกฎาคม 2554

2 www.rehab.psu.ac.th 10 สิงหาคม 2554

3 www.rehab.psu.ac.th 17 สิงหาคม 2554

4 www.rehab.psu.ac.th 11 พฤศจิกายน 2554

5 www.rehab.psu.ac.th 20 ธันวาคม 2554

   RC/KPI.3 

5.  ฐานข้อมูล /website ของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 3  ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554

http://www.rehab.psu.ac.th/
http://www.rehab.psu.ac.th/
http://www.rehab.psu.ac.th/
http://www.rehab.psu.ac.th/
http://www.rehab.psu.ac.th/
http://www.rehab.psu.ac.th/
http://www.rehab.psu.ac.th/
http://www.rehab.psu.ac.th/
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 รถเข็นคนพิการปรับยืนได้แบบกึ�งอัตโนมัติ นายณัฐพรรค์ จิตรวัชรกุล ผศ. สุระพล เธียรมนตรี  และรศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รายงานวิชาโครงงาน

2 รถขับเคลื�อนไฟฟ้าสําหรับผู้สูงอายุ จักรพงศ์ วงศ์ชนะ ปรัชญ์ ตรีเมฆ  ผศ. สุระพล เธียรมนตรี รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา และ ผศ. 

คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์

รายงานวิชาโครงงาน

3 เก้าอี�รถเข็นไฟฟ้าที�ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส นายนฤพันธ์ สังข์ทอง นายธีรุตม์ สุวรรณเมฆ และผศ. สุระพล เธียรมนตรี รายงานวิชาโครงงาน

4 เครื�องช่วยออกกําลังกายสําหรับผู้ป่วยที�มีกล้ามเนื�อขาอ่อนแรง นายธเนศ ภักดีใหม่ นายแนววิทย์ บูรพา และผศ. สุระพล เธียรมนตรี รายงานวิชาโครงงาน

ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม 

   RC/KPI.3 

     6.1  จํานวนผลิตภัณฑ/์นวัตกรรม 

6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื�นฟู

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 3  ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554



ยังไม่มีรายการรางวัลที�ได้รับ

ระดับภาค/มหาวิทยาลัย ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

1 นางสาวจินดาภรณ์ เยาถัก โดยมี ผศ .ดร. พรชัย 

พฤกษ์ภัทรานนต์ และ รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติ

ศึกษา เป็นอาจารย์ที�ปรึกษา

การใช้ biofeedback จากสัญญาณคลื�นไฟฟ้า

กล้ามเนื�อและเกมส์การฟื�นฟู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทการใช้ประโยชน์ 

จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวด

นวัตกรรมและสิ�งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี

รางวัลชนะเลิศ

√
16 สิงหาคม 2554

2 น.ส.ศิริณี  ทองปัญจา  นายเอกพงษ์  แก้วราบ  

น.ส.บุษราคัม  สุขอนันต์ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ�  

ลิ�มสกุล และผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 

เป็นอาจารย์ที�ปรึกษา

การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลไฟฟ้ากล้ามเนื�อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลชมเชย ประเภทวิชาการ จากการเข้า

ร่วมแข่งขันการประกวดนวัตกรรมและ

สิ�งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี

รางวัลชมเชย

√

16 สิงหาคม 2554

รายงาน   6  เดือนหลัง ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554

หน่วยงานที�ให้รางวัล  ชื�อรางวัล
ประเภทรางวัล  

(เช่น  ดีเยี�ยม  ดีเด่น  ชมเชย)

  RC/KPI.3 

     7.1  รายการรางวัลที�ได้รับ

7.  อื�นๆ

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 3  ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554

ลําดับที� ชื�อผู้ที�ได้รับรางวัล ชื�อผลงาน
ระดับรางวัล วัน เดือน ปี

ที�ได้รับรางวัล
หมายเหตุ



ยังไม่มี Proposal ที�เสนอขอทุน

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

1 ระบบอัจฉริยะเพื�อการตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุโดยการวิเคราะห์

ข้อมูลจากหลากหลายเซนเซอร์ (An Intelligent Fall Detection System for 

Elderly People Based on Multiple Sensors Analysis)

2554-2555 ดร. นิคม สุวรรณวร (35%) ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (20%) รศ. บุญ

เจริญ วงศ์กิตติศึกษา (10%) รศ.ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (25%) นายกรกต 

สุวรรณรัตน์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2,583,760

             RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ                                    

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที� 3 ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554

รายงาน  6  เดือนหลัง ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554



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 379,780

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

1 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพและบ้านอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุ (Health Care 

Monitoring and Smart Home for the Elderly)

2554-2555 รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา (25%), ผศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 

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

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

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 688,000

2 การพัฒนาฐานข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื�อ และการลดสัญญาณรบกวนใน

สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื�อด้วยการแปลงเวฟเล็ต (Development of Surface 

Electromyography Signal Database and Reduction of Noise in Surface 

Electromyography Signal Using Wavelet Denoising)

2554-2555  ผศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (50%) รศ. ดร. ชูศักดิ� ลิ�มสกุล (50%) งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2555 454,300

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที� 3  ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554

                                RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

รายงาน  6  เดือนหลัง ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554



ลําดับที�

รายการ

( ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ , คณะกรรมการดําเนินการ , การสร้างทีมวิจัย

 ฯลฯ)

เรื�อง วัน เดือน ปี สถานที� ผลที�ได้ หมายเหตุ

1 ประชุมทีมวิจัย ติดตามงานวิจัยผ่านโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

อาทิตย์ละครั�งในช่วงเปิด

เทอม

ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิจัยที�ดําเนินการโดยนักศึกษามีความก้าวหน้า

2 ประชุมหารือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) และศูนย์

ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ

จังหวัดชายแดนใต(้ศวชต.)

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ 10 มิถุนายน 2554 ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ลําดับที�

รายการ

( ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ , คณะกรรมการดําเนินการ , การสร้างทีมวิจัย

 ฯลฯ)

เรื�อง วัน เดือน ปี สถานที� ผลที�ได้ หมายเหตุ

1 ประชุมทีมวิจัย ติดตามงานวิจัยผ่านโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

อาทิตย์ละครั�งในช่วงเปิด

เทอม

ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิจัยที�ดําเนินการโดยนักศึกษามีความก้าวหน้า

2 ประชุมทีมวิจัย การให้ความช่วยเหลือคุณตอยยีบะห์ สือแม 20 ตุลาคม 2554 ห้องประชุมเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน

วิศวกรรมฟื�นฟู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวทางการรักษาและดําเนินการ โดยประสานงาน

กับทางคณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ� ลิ�ม

สกุล และ อ.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล ช่วยประสานงาน

ต่อไป

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที� 3  ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554

 RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ          

         3.  การบริหารจัดการ (การประชุมเครือข่าย/ครั�ง)

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554



ลําดับที�
ลักษณะการเผยแพร่

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

ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ

(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 การบรรยายแนะนําศูนย์วิศวกรรมฟื�นฟูรวมถึงกิจกรรมและงานวิจัยต่างๆให้กับผู้สูงอายุ 8 กุมภาพันธ์ 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สูงอายุ

2 เข้าร่วม "โครงการโรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย" หน่วยชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

29-31 มีนาคม 2554 ห้องเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื�นฟู และ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักเรียนจากโรงเรียนบุสตานุดดีน จํานวน 4 คน

3 เข้าร่วมกิจกรรม “โรงเรียนทัวร์วิจัย” 30 มิถุนายน 2554 ห้องเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื�นฟู คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแสงธรรมวิทยา

มูลนิธิ จ.สงขลา จํานวน 40 คน

ลําดับที�
ลักษณะการเผยแพร่

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

ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ

(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 กิจกรรม ม.อ.วิชาการ 2554 15-17 สิงหาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที�สนใจ

2 ผู้อํานวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื�นฟู  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและนําเสนอ

นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในโครงการประชุมวิชาการ ศวชต.มนร. ประจําปี 2554 "7 ปี

กับการเยียวยาไฟใต้"

15 ธันวาคม 2554 โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส องค์กร เครือข่าย และภาคีที�ดําเนินงานด้านการ

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯ

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที� 3  ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554

                             RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

         5.  งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

รายงาน  6  เดือนหลัง  ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554



ลําดับที� ชื�อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื�อง ระยะเวลา (เริ�มต้น-สิ�นสุด) สถานที� หมายเหตุ

1 ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ สัมมนา เทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบสมองกลฝังตัว 9-11 กุมภาพันธ์ 2554 ภูเก็ต

ยังไม่มีการพัฒนาบุคลากร

รายงาน  6  เดือนหลัง  ปีที� 3  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554

 RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

       6. การพัฒนาบุคลากร(ถ้ามี)(ครั�ง)

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที� 3 ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554
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เอกสารผลการดาํเนินงานสถานวจิัยเพิม่เติมปีที ่3 
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1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับใหม่) 
ขา้งล่างน้ีเป็นนกัศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมชีวการแพทยท่ี์มีความสนใจงานทางดา้น

วศิวกรรมฟ้ืนฟูและเขา้มาร่วมกลุ่มวจิยัประจาํปี 2554-2555  จาํนวน 23 คน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ลาํดบั ช่ือโครงงาน ช่ือนักศึกษา  

1 การจดจาํท่าทางออกกาํลงักายขาดว้ยสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือสาํหรับ

ผูสู้งอาย ุ

น.ส. ศิรินภา จิตตอ์ารีย ์

2 การจาํแนกท่าทางการเดิน วิง่ และกระโดด สาํหรับควบคุมเกมส์

คอมพิวเตอร์โดยใชส้ญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือ 

นาย อาซาน นุย้โดด 

3 อีเอม็จีเกมส์ฟิต : การออกกาํลงักายทั้งตวัผา่นเกมส์คอมพิวเตอร์ นาย นสัรีย ์โดย ิ

4 การวดัแรงดนัการไหลของอากาศขณะฝึกความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ

หายใจเขา้ดว้ยอุปกรณ์ใหแ้รงตา้นทานต่อการหายใจ 

นาย ชลทิศ แตรวจีวภิาค 

5 อุปกรณ์วดัการขยายตวัของทรวงอกโดยใชอ้ลัตราโซนิค น.ส. ณฐัพชัร์ เครือพิชยะการกลุ 

6 อุปกรณ์ช่วยหดัเดินอตัโนมติัสาํหรับผูป่้วย นาย เกรียงไกร พทุธรัตน ์

7 เคร่ืองบอกตาํแหน่งดว้ยเสียงเพ่ือผูพิ้การทางสายตา นาย มูฮมัมดับุลเลียน ยนุู 

8 การควบคุมเมาส์ดว้ยการวดัค่าอิมพิแดนซ์จากน้ิวมือ น.ส. ณฐัพร ทองเน้ืออ่อน  

นาย ชลทิตย ์นกนอ้ย 

9 อุปกรณ์แสดงผลอตัราการเตน้ของหวัใจและค่าออกซิเจนท่ีใชไ้ประหวา่ง

ออกกาํลงักาย 

น.ส. นภสวรรณ ชินวงศ ์

นาย ฉตัรชยั สิทธิชยั 

10 เคร่ืองเฝ้าวดัค่าพารามิเตอร์ของผูป่้วย น.ส. นริศรา เช่ียวชาญ 

นาย แกว้กานต ์แยม้บางยาง 

11 การเฝ้าสงัเกตการออกกาํลงักายแบบไอโซโทนิกโดยใชส้ญัญาณไฟฟ้า

กลา้มเน้ือชนิดพ้ืนผิว 

น.ส. พรพนา สุขละเอียด 

น.ส. สุกานดา เพช็รสงวนศรี 

12 การกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้าโดยมี EMG เป็น Biofeedback น.ส. อรียา สงัยาหยา 

13 การพฒันาโปรแกรมการวเิคราะห์สญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ น.ส. กิรติ เอียดตรง 

14 โปรแกรมอ่านริมฝีปากแบบอตัโนมติั น.ส. ศศิประภา เศรษฐสุข 

15 อิเลก็โทรดแหง้สาํหรับวดัสญัญาณกลา้มเน้ือ น.ส. รพีพร ขวญัช่ืน 

16 ระบบท่ีใชง้านง่ายต่อการตรวจและวเิคราะห์คล่ืนสญัญาณไฟฟ้าหวัใจ น.ส. ศรัญญา ชยัวสูิตร 

17 การจาํแนกการเคล่ือนท่ีของตาโดยใชส้ญัญาณไฟฟ้าการกลอกตา น.ส. รุชดา ยศดาํ 

18 ระบบเก็บสญัญาณกลา้มเน้ือลายแบบพกพาและส่งขอ้มูลแบบไร้สาย น.ส. พรรณฤทยั จนัทร์วงศ ์

19 การวเิคราะห์สญัญาณ H Wave M Wave และ F Wave ท่ีไดจ้ากการ

กระตุน้กลา้มเน้ือ 

น.ส. ช่ืนฤดี ตุย้นะ 
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2. ผลงานตีพมิพ์ในทีป่ระชุมวชิาการ  

2.1 ระดับชาต ิ

จาํนวน 3 บทความ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) สายณั ละอองโชค ณฏัฐา จินดาเพช็ร์ พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์สมพฒัน์ รุ่งตะวนัเรืองศรี “วงจรกรอง

ปรับตวัไดส้าํหรับการกาํจดัสัญญาณสะทอ้นในระบบเคร่ืองช่วยฟัง”  การประชุมวชิาการทาง

วศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คร้ังท่ี 9  วนัท่ี 2-3 พ.ค. 2554 ภูเก็ต หนา้ท่ี 329-333 

2) จินดาภรณ์ เยาถกั บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา สาวติร์ ตณัฑนุช พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์“การพฒันา

ระบบการคาํนวณ Onset time และกาํลงัเฉล่ียของสัญญาณไฟฟ้าจากกลา้มเน้ือ Tibialis Anterior”  

การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คร้ังท่ี 9  วนัท่ี 2-3 พ.ค. 2554 

ภูเก็ต หนา้ท่ี 235-239 

3) จิรวฒัน์ ฉายแสงเจริญ พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา คณดิถ เจษฎพ์ฒันานนท ์

“ระบบตรวจวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจดว้ยอิเล็กโทรดแหง้”  การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คร้ังท่ี 9  วนัท่ี 2-3 พ.ค. 2554 ภูเก็ต หนา้ท่ี 308-312 

 

2.2 ระดับนานาชาต ิ

จาํนวน 12 บทความ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) Pornchai Phukpattaranont, Saranya Chaiwisood, Kanadit Chetpatananondh, and Booncharoen 

Wongkittisuksa, “Evaluation of a computer based system for acquisition and processing of ECG 

signals,” in Proceedings of 2011 International Conference on Embedded Systems and Intelligent 

Technology (ICESIT 2011), Phuket, Thailand, pp. 245-248,  Feb. 9-11, 2011. 

2) Teerasak Chotikawanid, Nattha Jindapetch, Wannarat Suntiamorntut, and Pornchai 

Phukpattaranont, “An embedded system for privacy fall detection based on the frame-difference 

method,” in Proceedings of 2011 International Conference on Embedded Systems and Intelligent 

Technology (ICESIT 2011), Phuket, Thailand, pp. 96-100, Feb. 9-11, 2011. 

3) Budsara Sakulsujirapa Montri Karnjanadecha, and Anant Choksuriwong, “Thai sign language 

recognition based on finger pattern analysis,” in Proceedings of 2011 International Conference on 

Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2011), Phuket, Thailand, pp. 75-78, Feb. 

9-11, 2011. 

4) Kittikhun Thongpull, Pornchai Phukpattaranont, and Booncharoen Wongkittisuksa, “Design and 

implementation of real-time wireless electromyography system,” in Proceedings of 2011 ECTI 
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International Conference (ECTI-CON 2011), Khon Kaen, Thailand, May 17-19, 2011, vol. 1, pp. 

417-420. 

5) Sirinee Thongpanja, Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, Chusak Limsakul, “Time-

dependent EMG power spectrum parameters of biceps brachii during cyclic dynamic contraction,” 

in Proceeding of the 5th Kuala Lumper International Conference on Biomedical Engineering 

(BioMed 2011) In conjunction with the 8th Asian Pacific Conference on Medical and Biological 

Engineering (APCMBE 2011),  Kuala Lumper, Malaysia, June 20-23, 2011. 

6) Angkoon Phinyomark, Saowaluck Hirunviriya, Asan Nuidod, Pornchai Phukpattaranont, Chusak 

Limsakul, “Evaluation of EMG feature extraction for movement control of upper limb prostheses 

based on class separation index,” in Proceeding of the 5th Kuala Lumper International Conference 

on Biomedical Engineering (BioMed 2011) In conjunction with the 8th Asian Pacific Conference 

on Medical and Biological Engineering (APCMBE 2011), Kuala Lumper, Malaysia, June 20-23, 

2011. 

7) Siriwadee Aungsakun, Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, Chusak Limsakul, 

“Robust eye movement recognition using EOG signal for human-computer interface,” in 

Proceeding of the 2nd International Conference on Software Engineering and Computer Systems 

(ICSECS 2011), Universiti Malaysia, Pahang, Kuantan, Malaysia, June 27-29, 2011, pp. 714-723. 

8) Angkoon Phinyomark, Montri Phothisonothai, Pornpana Suklaead, Pornchai Phukpattaranont, 

Chusak Limsakul, “Fractal analysis of surface electromyography (EMG) signal for identify hand 

movements using critical exponent analysis,” in Proceeding of the 2nd International Conference on 

Software Engineering and Computer Systems (ICSECS 2011), Universiti Malaysia, Pahang, 

Kuantan, Malaysia, June 27-29, 2011, pp. 703-713. 

9) Niyawadee Srisuwan, Pornchai Phukpattaranont, and Chusak Limsakul, “Feature selection for 

Thai tone classification based on surface EMG,” in Proceeding of the 3rd International Science, 

Social Science, Engineering and Energy Conference 2011 (I-SEEC 2011), Nakhon Pathom, 

Thailand, Dec. 15-18, 2011, accepted for presentation. 

10) Sirinee Thongpanja, Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, Chusak Limsakul, “A 

feasibility study of fatigue and muscle contraction indices based on EMG time-dependent spectral 

analysis,” in Proceeding of the 3rd International Science, Social Science, Engineering and Energy 

Conference 2011 (I-SEEC 2011), Nakhon Pathom, Thailand, Dec. 15-18, 2011, accepted for 

presentation. 
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11) Siriwadee Aungsakun, Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, Chusak Limsakul, 

“Evaluating feature extraction methods of Electrooculography (EOG) signal for human-computer 

interface,” in Proceeding of the 3rd International Science, Social Science, Engineering and Energy 

Conference 2011 (I-SEEC 2011), Nakhon Pathom, Thailand, Dec. 15-18, 2011, accepted for 

presentation. 

12) Jindaporn Yaotak, Pornchai Phukpattaranont, and Booncharoen Wongkittisuksa, “Game-based 

EMG biofeedback system for muscle training in the elderly,” in Proceedings of International 

Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2011), Bangkok, 

July 21-23, 2011. 
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3.  เงินทุนวิจัยจากภายในที่ได้รับการสนับสนุน 

     จาํนวน 5 ทุน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ปี นักวจัิย เร่ือง 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน 

2553-

2554 

รศ.ดร. ชูศกัด์ิ  

ล่ิมสกุล และ

คณะ 

ทีมวจิยันวตักรรม EMG User Interface 

(EUI) 

50,000  ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงิน

รายไดค้ณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ประเภททัว่ไปมหาวทิยาลยั 

สงขลานครินทร์ 

2553-

2554 

ผศ.ดร. พรชยั  

พฤกษภ์ทั

รานนต ์และ

คณะ 

การพฒันาฐานขอ้มูลสัญญาณไฟฟ้า

กลา้มเน้ือ และการลดสัญญาณรบกวน

ในสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือดว้ยการ

แปลงเวฟเล็ต (Development of Surface 

Electromyography Signal Database and 

Reduction of Noise in Surface 

Electromyography Signal Using 

Wavelet Denoising) 

486,000 ทุนวจิยังบประมาณแผน่ดิน  

2553-

2554 

ผศ.ดร. ธเนศ 

เคารพาพงศ ์

และคณะ 

การตรวจสอบการลม้ในผูสู้งอายโุดย

ตรวจสอบรูปแบบการเปล่ียนแปลงจุด

ศูนยก์ลางมวล (Fall detection for 

elderly by detection the pattern of 

center of mass) 

450,000 ทุนวจิยังบประมาณแผน่ดิน 

2554-

2555 

ผศ.ดร. พรชยั  

พฤกษภ์ทั

รานนต ์และ

คณะ 

การจาํแนกท่าทางของตาโดยใช้

สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตา 

(Discrimination of Eye Motions Using 

Electrooculography (EOG) Signal) 

379,780 

 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2554-

2555 

ผศ.ดร. พรชยั  

พฤกษภ์ทั

รานนต ์และ

คณะ 

การพฒันาฐานขอ้มูลสัญญาณไฟฟ้า

กลา้มเน้ือ และการลดสัญญาณรบกวน

ในสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือดว้ยการ

แปลงเวฟเล็ต  

454,300 ทุนวจิยังบประมาณแผน่ดิน 
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4. สรุปผลงานอื่น ๆ 
 ตารางท่ี 1 แสดงหวัขอ้สรุปผลงานอ่ืน ๆ ในปีท่ี 3 ของสถานวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู ในส่วนรายละเอียด

ของผลงานสามารถดูไดจ้ากภาคผนวกท่ี 1  
ตารางที ่1 ผลงานอืน่ ๆ 

 
ลาํดับที ่ เร่ือง วนัที่ 

1 เขา้ร่วมการประชุม ศวชต.วชิาการ "มุมมองจากประสบการณ์การ

เยยีวยาท่ีผา่นมา" 

8 ธนัวาคม 2553 

2 การบรรยายแนะนาํศูนยว์ศิวกรรมฟ้ืนฟูรวมถึงกิจกรรมและงานวจิยั

ต่าง ๆ ใหก้บัผูสู้งอาย ุ

8 กุมภาพนัธ์ 2554 

3 การเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ 2011 International Conference on 

Embedded System and Intelligent Technology (ICESIT 2011) ท่ี

จงัหวดัภูเก็ต 

9-11 กุมภาพนัธ์ 

2554 

4 เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดคาํถามเก่ียวกบั 

Bioengineering ร่วมกบั คณะแพทยศาสตร์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

10 กุมภาพนัธ์ 2554 

5 ทีมนกัวจิยั และนกัวเิคราะห์โครงการ จาก สวทช. เขา้เยีย่มชมศูนย์

วศิวกรรมฟ้ืนฟู 

 

22 มีนาคม 2554 

6 เขา้ร่วม "โครงการโรงเรียนสัมพนัธ์กบังานวจิยั" หน่วยชุมชนสัมพนัธ์

และถ่ายทอดเทคโนโลย ีร่วมกบั ฝ่ายวจิยัและนวตักรรม กลุ่มงาน

สนบัสนุนการวจิยัและบริการวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

29-31 มีนาคม 2554 

7 การประชุมหารือของศูนยว์ศิวกรรมฟ้ืนฟู 10 มิถุนายน 2554 

8 เขา้ร่วมกิจกรรม “โรงเรียนทวัร์วจิยั”  30 มิถุนายน 2554 

9 นกัศึกษาต่างชาติเขา้เยี่ยมชมเครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรม

ฟ้ืนฟู 

7 กรกฎาคม 2554 

10 การเขา้ร่วมการประกวดแข่งขนัโครงงานของนกัศึกษา (Student 

Design Challenge : SDC) ในงานประชุมวชิาการดา้นวศิวกรรมการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวกสาํหรับคน

พิการ (i-CREATe2011) ณ โรงแรมสวสิโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพ 

   

21-23 กรกฎาคม 

2554 
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ลาํดับที ่ เร่ือง วนัที่ 

11 เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มบาํบดัผูพ้ิการ "เวทีรับฟังขอเสนอแนะการ

ช่วยเหลือเยยีวยาผูพ้ิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต"้ ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัปัตตานี ตาํบลรู

สะมิแล อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 

10 สิงหาคม 2554 

12 กิจกรรม ม.อ.วชิาการ 2554 15-17 สิงหาคม 

2554 

13 การสัมมนาภายในงาน “NECTEC Annual Conference and Exhibition 

2011” 

15 กนัยายน 2554 

14 การประชุมเร่ือง “การใหค้วามช่วยเหลือคุณตอยยบีะห์ สือแม” 20 ตุลาคม 2554 

15 ผูอ้าํนวยการศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู  ได้รับเกียรติเป็น

วทิยากรและนาํเสนอนวตักรรมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในโครงการ

ประชุมวชิาการ ศวชต.มนร. ประจาํปี 2554 "7 ปีกบัการเยยีวยาไฟใต"้ 

15 ธนัวาคม 2554 
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ภาคผนวกที ่1  

รายละเอยีดของผลงานอืน่ ๆ  
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1. เข้าร่วมการประชุม ศวชต.วชิาการ "มุมมองจากประสบการณ์การเยยีวยาทีผ่่านมา" 

 เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟู เข้าร่วมงานประชุม ศวชต.

วิชาการ "มุมมองจากประสบการณ์การเยียวยาท่ีผา่นมา" เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.

เมือง จ.นราธิวาส 
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2. การบรรยายแนะนําศูนย์วิศวกรรมฟ้ืนฟูรวมถึงกจิกรรมและงานวจัิยต่าง ๆ ให้กบัผู้สูงอายุ  

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2554 รศ.บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา ผูอ้าํนวยการศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้น

วศิวกรรมฟ้ืนฟ ูและ ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์รองผูอ้าํนวยการศูนย ์ฯ ไดบ้รรยายแนะนาํศูนยฯ์รวมถึง

กิจกรรมและงานวิจยัต่างๆใหก้บัผูสู้งอายรุวมถึงการซกัถามปัญหาและความตอ้งการท่ีคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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3. การเข้าร่วมการประชุมวชิาการ 2011 International Conference on Embedded System and Intelligent 

Technology (ICESIT 2011) ทีจั่งหวดัภูเกต็ 

เม่ือวนัท่ี 9-11 กุมภาพนัธ์ 2554  ผศ.ดร. พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์รองผูอ้าํนวยการศูนยฯ์ ไดน้าํเสนอ

บทความวจิยั และทาํหนา้ท่ีเป็น session chair ในงานประชุมวชิาการ 2011 International Conference on 

Embedded System and Intelligent Technology (ICESIT 2011) ท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
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4. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดคําถามเกีย่วกับ Bioengineering ร่วมกบั คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 โครงการจดัตั้งภาควิชา Bioengineering คณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.นพ. พุฒิศกัด์ิ พุทธวิบูลย ์เป็น

หวัหนา้โครงการ ร่วมกบัฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ ไดจ้ดัการประกวดคาํถามวิจยัเก่ียวกบั bioengineering 

โดยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 และ นักศึกษาในโครงการของศูนยค์วามรู้เฉพาะด้าน

วิศวกรรมฟ้ืนฟูเข้าร่วมการประกวดในคร้ังน้ี เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2554 ณ ห้องประชุมภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น. 
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5. ทมีนักวจัิย และนักวิเคราะห์โครงการ จาก สวทช. เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถนะคน

พกิาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 รศ.ดร.อศันีย ์ก่อตระกูล อ.วนัทนีย ์พนัธชาติ ทีมนักวิจยั และนักวิเคราะห์โครงการ จาก สวทช. 

เยี่ยมชมศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2554 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้อง

เครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟู อาคารวจิยัประยกุตสิ์รินธร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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6. เข้าร่วม "โครงการโรงเรียนสัมพนัธ์กบังานวจัิย" หน่วยชุมชนสัมพนัธ์และถ่ายทอดเทคโนโลย ีร่วมกบั 

ฝ่ายวจัิยและนวตักรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวจัิยและบริการวชิาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ศูนยค์วามรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟูได้เขา้ร่วมกิจกรรมของหน่วยชุมชนสัมพนัธ์และถ่ายทอด

เทคโนโลยี ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและนวตักรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดจ้ดั "โครงการโรงเรียนสัมพนัธ์กบังานวิจยั" ข้ึน โดยทาง

ศูนยฯ์ ไดรั้บนกัเรียนมธัยมปลายจากโรงเรียนบุสตานุดดีน จาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ นายไฟซอล บินอาสัน นาย

ณัฐนนท์ ป่าเหม นายมูสา ดนหมาน และ นายทศวรรต เซาะแมะ เข้า ร่วมการฝึกประสบการณ์ 

กระบวนการวิจยั การใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ซ่ึงทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจการทาํวิจยัมากข้ึน

และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนและในอนาคต เม่ือวนัท่ี 29 - 31 มีนาคม 2554 
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7. การประชุมหารือของศูนย์วศิวกรรมฟ้ืนฟู 

 ศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู ไดจ้ดัประชุมหารือข้ึนเพื่อช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก

เหตุความไม่สงบจงัหวดัชายแดนใต ้โดยมี รศ.บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา เป็นประธานในการประชุม เขา้ร่วม

หารือกบั สถาบนัวจิยัและพฒันาสุขภาพภาคใต ้(วพส.) ศูนยป์ระสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจงัหวดัชายแดนใต ้(ศวชต.) ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พนัธวี ผศ.ดร.วิภา แซ่เซ่ีย 

อาจารยจ์ากคณะพยาบาลศาสตร์ และนายอุกฤษฎ ์ชาํมริ ในวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ 

หอ้งประชุมภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

 
 

 



18 
 

รายงานการประชุมหารือกับสถานวิจัยวิศวกรรมฟ้ืนฟู 

วันศุกร์ ท่ี 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.บญุเจริญ วงศ์กิตติศกึษา (ประธาน) 

2. ผศ.ดร.พรชยั  พฤกษ์ภทัรานนต์ (กรรมการ) 

3. ผศ.สรุะพล  เธียรมนตรี (กรรมการ) 

4. ผศ.ดร.เนตรนภา  คูพ่นัธวี (คณะพยาบาลศาสตร์) 

5. ผศ.ดร.วิภา  แซเ่ซีย่ (คณะพยาบาลศาสตร์) 

6. ศ.นพ.วีระศกัดิ์  จงสูว่วิฒัน์วงศ์ (ผู้ อํานวยการ วพส.) 

7. น.ส.ณีรกาญจน์  ศรีไพบลูย์  (ผจก.แผนงานพฒันา วพส.) 

8. น.ส.ฮสัวานี   เลม็กระเตม็  (ผู้ประสานงาน มยส.) 

9. นายเสนห์่  เบาะหมดั  (ศวชต.ปัตตานี) 

10. น.ส.การีมะห์  มากาลยีา  (ศวชต.ปัตตานี) 

11. น.ส.นาถตยา มฤครัตน์  (ศวชต.ยะลา) 

12. น.ส.กามีละห์  หะมะ  (ศวชต.ยะลา) 

13. น.ส.ฟาร่าห์  นิบือซา  (ศวชต.มนร.) 

14. นายอบัดลุคอวี   เจ๊ะโอ๊ะ 

15. น.ส.รุสนีซา  มามะ 

16. น.ส.รอบียะห์  เจ๊ะเราะห์ 

17. น.ส.นิซอลฮีะห์  ซือแลแม 

18. น.ส.รอบียะห์  เจ๊ะเราะห์ 

19. นายอกุฤษฎ์  ชํามริ (ตวัแทน รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี) 

20. น.ส.กรองทิพย์  บํารุงศกัดิ์ (เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ) 

 

เร่ิมประชมุเวลา 13.00 น. ประธานกลา่วเปิดการประชมุ 

 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

หัวข้อ ที่1.1 แจ้งสถานะ และ การดาํเนินงานของสถานวิจัยวิศวกรรมฟ้ืนฟ ู

หัวข้อ ที่1.2 งานวิจัยของสถานวิจัยฯ ที่ดาํเนินการแล้วเสร็จ และ กาํลังดาํเนินการ  

 เครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟูได้แนะนําโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนและ

งานวิจยัท่ีได้ดําเนินการ อาทิเช่น เก้าอีร้ถเข็นท่ีเก่ียวข้องกบังาน การพฒันาเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าแบบสีช่่องสญัญาณสําหรับ

ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก การคดัเลือกลกัษณะเด่นของสญัญาณไฟฟ้ากล้ามเนือ้เพ่ือระบทุ่าทางการเคลื่อนไหวของมือ การ

พฒันาฐานข้อมลูสญัญาณไฟฟ้ากล้ามเนือ้และการลดสญัญาณรบกวนในสญัญาณไฟฟ้ากล้ามเนือ้ด้วยการแปลงเวฟเล็ต 



19 
 

การตรวจสอบการล้มในผู้สูงอายุโดยตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจุดศูนย์กลางมวล บ้านอจัฉริยะอํานวยความ

สะดวกสาํหรับผู้ พิการและคนชราด้วยการวิเคราะห์ภาพ  และอปุกรณ์ฟืน้ฟสูาํหรับผู้สงูอาย ุแบง่เป็น 2 โครงการยอ่ย ได้แก่ 

1) การควบคุมหุ่นยนต์ รถบงัคบัวิทยุและเกมด้วยสญัญาณไฟฟ้ากล้ามเนือ้ สําหรับการออกกําลงักายและการฝึกการ

ควบคมุ 2)การบริหารและการฟืน้ฟขู้อเขา่แบบไอโซคิเนติกโดยการมอนิเตอร์ด้วยสญัญาณไฟฟ้ากล้ามเนือ้สาํหรับผู้สงูอาย ุ

เป็นต้น 

 

วาระที่ 2 แนวทางความร่วมมือร่วมระหว่างสถานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทีมอาจารย์จากเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู  ต้องการแนวทางความร่วมมือ แชร์ข้อมูล 

รวบรวม หรืออาจจะมีการจดัสมัมนา เก่ียวกบัภมูิปัญญา นวตักรรมของผู้ พิการ เพ่ือรวบรวมและแลกเปลีย่นข้อมลูกนั 

ทางทีม ศวชต. มีทีมงานภาคสนาม ท่ีเก็บข้อมูล รูปถ่าย และวิดีโอเก่ียวกับผู้ พิการท่ีได้รับผลกระทบจาก

เหตกุารณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใต้ ซึง่จะเป็นโจทย์ให้กบัทางศนูย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟืน้ฟไูด้  

ศ.นพ.วีระศกัดิ์  working agenda ควรจะมีงานท่ีทําร่วมกนัเพ่ือเป็นการสานตอ่ความร่วมมือท่ีมีร่วมกนั 

 

วาระที่ 3 เร่ืองอื่นๆ 

อ.เนตรนภา ได้เสนอความคิดเร่ืองปัญหาเก่ียวกับ wheel chair ของผู้ ป่วยแต่ละคน น่าจะมีศูนย์ซ่อม หรือ 

ตกแต่ง wheel chair ให้เหมาะสมกบัรูปร่างคนพิการ ซึ่งรถเข็นท่ีได้รับมาสว่นใหญ่จะเป็นแบบ fix wheel chair ปัญหาท่ี

พกัแขน เป็นอุปสรรค ในการยกเพ่ือเคลื่อนย้ายไปยงัเตียงหรือรถจักรยานยนต์ ปัญหาเก่ียวกับเบาะลม สาเหตุมาจาก

ผู้ ป่วยไม่ได้เคลื่อนไหว การพลิกตัว ท่ีต่างประเทศมีการใช้เบาะโลโม่ ราคาประมาณ 10,000 – 12,000 บาท เบาะวัด 

pressure 

เสนห์่ เบาะหมดั  ได้แนะนําวา่ปัจจบุนันีม้ีศนูย์ซอ่ม/ปรับแตง่ wheel chair ท่ีโคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี และเสนอปัญหา

ของผู้ ป่วยท่ีพบ คือ แผลกดทบั และ การเคลือ่นท่ีของผู้ ป่วย 

ศ.นพ. วีระศกัดิ์ ผู้ ป่วยสว่นมากจะมี 1. สติปัญญาดี 2. สายตาดี สิ่งสําคญัท่ีจะทําให้การรักษาประสบผลสําเร็จ

ประกอบด้วย Stimulation + Enjoy + Motivation ผู้สงูอาย ุเสื่อมท่อนลา่ง รากประสาทสว่นท่ียาวท่ีสดุจะเสื่อมก่อน 

ยกตวัอยา่งเท้า เคลือ่นไหวเท้า Isokinetic Quality of life ต้องการ mobility กระตุ้น muscle กล้ามเนือ้ท่ีไปเร็ว อยูท่ี่บริเวณ 

ก้น คเูตียส 

 

ประธานกลา่วปิดประชมุ เวลา 15.30 น. 

        

                                            

                 น.ส.กรองทิพย์ บํารุงศกัดิ ์           

                                    ผู้บนัทกึการประชมุ  
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8. กจิกรรม ”โรงเรียนทวัร์วจัิย” 

  คณะครูและนกัเรียนจากโรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา จาํนวน 40 คน เขา้เยี่ยมชมศูนย์

ความรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู ร่วมทาํการทดลองวดัคล่ืนหวัใจดว้ยเคร่ืองวดั ECG และชมการนาํเสนอ

โปรแกรมตรวจจบัคนล้ม ในโครงการโรงเรียนสัมพนัธ์กบังานวิจยั ภายใตกิ้จกรรม “โรงเรียนทวัร์วิจยั” 

ในช่วงเปิดเทอมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายในจังหวดัสงขลาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ โดยจดักิจกรรมเขา้ชมงานวิจยัภายในศูนยเ์รียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน และเขา้ทดลองใน

ห้องปฏิบติัการของเครือข่ายวิจยัต่างๆในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหน่วยชุมชนสัมพนัธ์ฯ ร่วมกบัหน่วย

วิ จัย แ ล ะ น วัต ก ร ร ม  ก ลุ่ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จัย แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
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9. นักศึกษาต่างชาติเข้าเยีย่มชมเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวศิวกรรมฟ้ืนฟู 
ศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟูไดรั้บการประสานงานจากทางหลกัสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม

ชีวการแพทย ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อให้นกัศึกษาจาก Catholic University of 

Leuven ประเทศเบลเยี่ยม จาํนวน 6 คน เขา้แลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้น Biomedical Engineering ร่วมกบั

ศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู นอกจากน้ีทางศูนยฯ์ไดพ้านกัศึกษาเขา้เยี่ยมชมห้องวิจยัเก่ียวกบัการ

ประมวลผลภาพจากวี ดีโอ ของ ดร.นิคม สุวรรณวร ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ ในวนัท่ีพฤหสับดีท่ี 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 - 12.00 น. 
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10. การเข้าร่วมแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงานของนักศึกษา 
นางสาวจินดาภรณ์ เยาถกั นกัศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไดเ้ป็นหน่ึงในหลายทีมจากประเทศ

ไทยเขา้ร่วมการประกวดแข่งขนัโครงงานของนกัศึกษา (Student Design Challenge : SDC) ในงานประชุม

วิชาการด้านวิศวกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการ (i-

CREATe 2011) เม่ือวนัท่ี 21-23 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพ  โดยมี ผศ.

ดร. พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์และ รศ.บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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11. เข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มบําบัดผู้พกิาร "เวทรัีบฟังขอเสนอแนะการช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการจากสถานการณ์

ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้"  

ผศ.สุระพล เธียรมนตรี ตวัแทนจากเครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู เขา้ร่วมกิจกรรม

กลุ่มบาํบดัผูพ้ิการใน "เวทีรับฟังขอเสนอแนะการช่วยเหลือเยียวยาผูพ้ิการจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต"้ และ พบปะ พูดคุยกบัผูพ้ิการและทุพพลภาพในพื้นท่ีเขตจงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 

10 สิงหาคม 2554 ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัปัตตานี ตาํบลรูสะมิแล อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
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12. กจิกรรม ม.อ.วชิาการ 2554 

ศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู ร่วมจดันิทรรศการผลงานวิจยัและแสดงผลงานวิชาการ ใน

งาน ม.อ. วชิาการ 2554 (PSU OPEN WEEK 2011) เม่ือวนัท่ี 15-17 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี 
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13. การสัมมนาภายในงาน “NECTEC Annual Conference and Exhibition 2011” 

 รศ.บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์และ ผศ.สุระพล เธียรมนตรี ไดเ้ขา้ร่วม

การจดัแสดงนิทรรศการและผลงานในงาน “NECTEC Annual Conference and Exhibition 2011” พร้อมทั้ง

เขา้ร่วมการสัมมนา “เปิดเทคโนโลยีเนคเทคและสถาบนัเครือข่าย” เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 15 กนัยายน 2554 

เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอ้งบางกอก คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
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14. การประชุมเร่ือง “การให้ความช่วยเหลอืคุณตอยยบีะห์ สือแม” 

 ทีมนกัวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย รศ.ดร.ชูศกัด์ิ ล่ิมสกุล รศ.บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา ผศ.ดร.พรชยั 

พฤกษภ์ทัรานนต ์ผศ.สุระพล เธียรมนตรี อ.วรีนนัท ์แยม้รัตนกุล และ นกักายอุปกรณ์จากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ร่วมพดูคุยเพื่อหาแนวทางการรักษาและดาํเนินการเร่ืองการใหค้วามช่วยเหลือ

คุณตอยยบีะห์ สือแม เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ หอ้งประชุมเครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้น

วศิวกรรมฟ้ืนฟคูณะวศิวกรรมศาสตร์
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15. ผู้อํานวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟู  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและนําเสนอนวัตกรรม

อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในโครงการประชุมวิชาการ ศวชต.มนร. ประจําปี 2554 "7 ปีกับการเยียวยาไฟ

ใต้" 

 รองศาสตราจารย ์บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา พร้อมดว้ย ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์ไดรั้บเกียรติ

เป็นวิทยากรและนาํเสนอนวตักรรมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ในโครงการประชุมวิชาการ ศวชต.มนร. 

ประจาํปี 2554 "7 ปีกับการเยียวยาไฟใต้" ซ่ึงจดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการ

นาํเสนอผลงานวจิยั สาํหรับองคก์ร เครือข่าย และภาคีท่ีดาํเนินงานดา้นการช่วยเหลือเยียวยา ร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ดา้นการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ ฯ และรวมพลงัเช่ือมโยงใน

กิจกรรม/โครงการดา้นการช่วยเหลือเยยีวยาทาํให้เครือข่ายมีความเขม้แข็งและย ัง่ยืนต่อไป เม่ือวนัพฤหสับดี

ท่ี 15 ธนัวาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส 
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ภาคผนวกที ่2  

สําเนาหน้าแรกของผลงานตพีมิพ์ 

ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ 
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