
บทสรุปผู้บรหิาร 
[Executive Summary] 

 

 สถานวิจัยวิศวกรรมฟ้ืนฟู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วยบุคคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีทางวิศวกรรมมาช่วย
ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือลดการนําเข้าอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับผู้พิการบางส่วน
จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงและปรับปรุงอุปกรณ์บางส่วนให้มีความเหมาะสมกับความพิการซึ่งมีความเป็น
ลักษณะเฉพาะบุคคล จึงได้มีการประสานความร่วมมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทุกฝ่ายตั้งไว้ โดยสถานวิจัยวิศวกรรม
ฟ้ืนฟูได้เริ่มรับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2552 
 รายงานฉบับน้ีเป็นรายงานผลการดําเนินการในปีที่ 4 ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 
2555 ประกอบด้วยตัวชี้วัดจํานวน 7 หัวข้อ ตัวชี้วัดสําคัญที่มีผลการดําเนินการเด่น ได้แก่ จํานวนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา (รับใหม่) ระดับปริญญาเอกมีเป้าหมาย 2 คน ผลที่ได้ 3 คน ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจาก
อาจารย์ระดับนานาชาติในฐาน ISI มีเป้าหมาย 1 เร่ือง ผลที่ได้ 6 เร่ือง และวารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน 
ISI เป้าหมาย 1 เรื่อง ผลที่ได้ 4 เรื่อง รางวัลที่ได้รับมีเป้าหมาย 0 รางวัล ผลที่ได้ 4 รางวัล  

ตัวชี้วัดสําคัญที่มีผลการดําเนินการต่ํากว่าเป้าหมายที่วางไว้และแนวทางการแก้ไข ได้แก่ เงินทุนวิจัยจาก
ภายนอกที่ได้รบัการสนับสนุนมีเป้าหมาย 1,200,000 บาท ผลที่ได้ 555,560 บาท แนวทางการแก้ไข คือ พยายาม
หานักวิจัยร่วมที่มีความสนใจในงานที่มีแนวทางเดียวกันเพ่ือพัฒนาจํานวนโครงการวิจัยเพ่ิม ขณะน้ีมีข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอก 2 โครงการ รวมงบประมาณ 1,890,000 บาท  
อย่างไรก็ตาม เงินทุนวิจัยจากภายนอกท่ีได้รับการสนับสนุนสะสม 5 ปีมีเป้าหมาย 5,600,000 บาท มีผลท่ีได้ 
5,821,180 บาท นับได้ว่ายอดสะสมยังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 



 

                                                                                                             RC/report.4 
 
     รายงานผลการดาํเนินการ                                        

                         รายงาน   12  เดอืน  ปีที ่4 ระหว่างเดอืน มกราคม 2555 ถงึเดอืน ธันวาคม 2555      
( เร่ิมรับทุนในปีงบประมาณ 2552) 

 

1.  ช่ือสถานวจิัย 
     ภาษาไทย สถานวิจยัวิศวกรรมฟ้ืนฟ ู
     ภาษาองักฤษ Rehabilitation Engineering Research Center 
2.  คณะ/หน่วยงานทีส่นับสนุนสถานวจิัย 
     2.1   คณะ/หน่วยงานหลกั 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
   2.2   คณะ/หน่วยงานร่วม ( ระบุทุกคณะ/หน่วยงาน ) 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3.  ช่ือผู้อาํนวยการสถานวจิยั   ภาควชิา/คณะ/หน่วยงาน   
  รศ. บุญเจริญ  วงศกิ์ตติศึกษา 
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4.   ช่ือบุคลากรในสถานวจิัย  ( โปรดระบุใหค้รบทุกคน )  ภาควิชา/คณะ/หน่วยงานและภาระงานในสถานวิจยั   
      (จาํนวนชัว่โมง/สปัดาห์) 
 

ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ภาควชิา/คณะ 
ภาระงานใน
เครือข่ายวจิยั 

(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ภาระงานใน 
เครือข่ายวจิยัอืน่ๆ 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

1 รศ.ดร. ชูศกัด์ิ ล่ิมสกลุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

8 ไม่มี 

2 รศ. บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 

3 ผศ.ดร. พิชญา ตณัฑยัย ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 

4 รศ.ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 
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ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ภาควชิา/คณะ 
ภาระงานใน
เครือข่ายวจิยั 

(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ภาระงานใน 
เครือข่ายวจิยัอืน่ๆ 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

5 ผศ.ดร. พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 

6 ผศ. สุระพล เธียรมนตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 

7 ผศ. คณดิถ เจษฎพ์ฒันานนท ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

10 ไม่มี 

8 ผศ.นพ. สุนทร  วงษศิ์ริ ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์และกายภาพบาํบดั/ 
คณะแพทยศาสตร์ 

4 ไม่มี 

 
5.   วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อดาํเนินงานดา้นการวิจยัและพฒันาตน้แบบของอุปกรณ์ทางดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟ ู
2) เพื่อจดัตั้งศนูยว์ิจยัเฉพาะทางท่ีเป็นศนูยบ์ริหารจดัการสาํหรับงานวจิยัและพฒันาทางดา้น         

วิศวกรรมฟ้ืนฟ ู
3) เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการดาํเนินชีวิตใหก้บัผูพิ้การ 
4) เพื่อสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูลปัญหาหรือความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้กิาร 
5) เพื่อสนบัสนุนการออกแบบและพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟ ู
6) เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริม จดัหาแหล่งทุนวิจยัจากภายในประเทศและต่างประเทศ 
7) เพื่อสร้างเครือข่ายและพฒันานกัวจิยัรวมถึงผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟ ู
8) เพื่อเป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้ทางดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟใูนระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

6.  ทิศทางการวจิัย  ในช่วง  5  ปี  ( ทศิทางการวจิัยหลกั ) 
  วสัิยทศัน์ 
  เป็นสถานวิจยัเฉพาะทางวิศวกรรมฟ้ืนฟแูห่งแรกในภาคใตข้องประเทศไทย ท่ีมีการพฒันาองค์
ความรู้และงานวิจยัในสหสาขา 
  พนัธกจิ 
  สนบัสนุน ส่งเสริม การวจิยัและพฒันา องคค์วามรู้และผลิตภณัฑท์างวิศวกรรมฟ้ืนฟเูพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการดาํเนินชีวิตใหก้บัผูพิ้การ 
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  ทศิทางหลกั 
  สถานวิจยัวิศวกรรมฟ้ืนฟ ูมีเป้าหมายหลกั คือ 
  - เป็นศนูยด์าํเนินงานวิจยัและพฒันาทางดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟขูองประเทศรวมทั้งประสานงานให้
เกิดงานวิจยัและพฒันา 
  - สร้างฐานขอ้มูลทางดา้นการวิจยัและพฒันาทางดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟ ู
  - จดัหาแหล่งทุนวิจยัจากภายในประเทศและต่างประเทศ 
  - ผลิตผูเ้ช่ียวชาญและนกัวิจยั และถ่ายทอดผลงานวิจยัดงักล่าวแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  - ก่อใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยแีละเพ่ิมศกัยภาพทางดา้นการออกแบบ การผลิต และการ
ประกอบช้ินส่วนของอุปกรณ์สาํหรับผูพิ้การ 
  - สร้างโอกาสและพฒันาคุณภาพชีวติผูพิ้การใหส้ามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณค่า 
  จากเป้าหมายหลกัดงักล่าวขา้งตน้สถานวิจยัไดก้าํหนดทิศทางหลกัของงานวิจยัท่ีสถานวิจยัมี
ความพร้อมท่ีจะดาํเนินการวิจยัและพฒันาทางดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟแูละการใชชี้วิตในสงัคมอยา่งเป็น
อิสระ (Independent living) ของผูพิ้การออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ 6 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ 
     

หัวข้อท่ี หมวดหมู่ของหัวข้อวจิัย 
1) เทคโนโลยสีาํหรับคนพิการดา้นร่างกาย 
2) เทคโนโลยสีาํหรับคนพิการดา้นการมองเห็น 
3) เทคโนโลยสีาํหรับคนพิการดา้นการไดย้นิ 
4) เทคโนโลยสีาํหรับคนพิการดา้นการส่ือสาร 
5) ผูสู้งอายแุละการดาํรงชีวิต 
6) อุปกรณ์การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

 
7.  แผนการดาํเนินงานของสถานวจัิยในปีงบประมาณต่อไป (กรณีมีการเปล่ียนแปลงจากโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั)  
 
8.  ผลการดาํเนินงาน  
   (ระบุเฉพาะผลงานทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาทีร่ายงานเท่าน้ัน ) 
    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 
      ท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั       จาํนวน 250,000 บาท   เม่ือ 29 กรกฎาคม 2553 
      ท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั       จาํนวน 250,000 บาท   เม่ือ 19 เมษายน 2554 
      ท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั       จาํนวน 250,000 บาท   เม่ือ   7 ธนัวาคม 2555 
        9.1.2  ท่ีไดรั้บจากวทิยาเขต             จาํนวน.......-......บาท   เม่ือ..........-.......... 
        9.1.3  ท่ีไดรั้บจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน 250,000 บาท  เม่ือ 20 มีนาคม 2552 
     ท่ีไดรั้บจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน 250,000 บาท  เม่ือ 16 กนัยายน 2553 
     ท่ีไดรั้บจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน 250,000 บาท  เม่ือ 12 พฤษภาคม 2554 
     ท่ีไดรั้บจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน 250,000 บาท  เม่ือ 3 มกราคม 2556 
        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   
     ท่ีไดรั้บจาก NECTEC ปีท่ี 5 จาํนวน 1,000,000 บาท เม่ือ 22 ตุลาคม 2555 

9.2 ขอใหแ้นบสาํเนาบญัชีสมุดเงินฝากมาพร้อมรายงานดว้ย 
9.3 รายการใชจ่้าย 
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ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณประจําปี 

รายการค่าใชจ่้าย 
 

งบประมาณ (บาท) 

ปีท่ี 4 
ผลการใชจ่้าย ปีท่ี 4 

(1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55) 
(1) ประชุมประจาํปีคณะกรรมการอาํนวยการ 1 คร้ัง คร้ังละ 50,000  
(ตัว๋เคร่ืองบิน  ท่ีพกั) 

50,000.00 - 

(2)   ค่าตอบแทนบุคลากรศนูยว์จิยัฯ    
เจา้หนา้ท่ี 8,500 บาท/เดือน 106,080.00 148,680.00 
นกัวจิยัเตม็เวลา ป.ตรี 10,320 บาท/เดือน (2 คน) 278,606.00 49,000.00 
(3) จดัประชุมหรือร่วมจดัประชุมสมัมนาเชิงวิชาการระดบัประเทศ 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจยัรวมทั้งจะเป็นท่ีพบปะและแลกเปล่ียนความรู้
ความคิดเห็น ระหวา่งหน่วยงานดา้นการศึกษาและดา้นอุตสาหกรรม 

150,000.00 145,279.00 

(4) ใหค้าํปรึกษา และบริการวิชาการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนรูปแบบต่างๆ 

50,000.00 12,000.00 

(5) สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการและวารสาร 
วิชาการระดบัประเทศและนานาชาติ เช่น ค่าเขา้ร่วมประชุมวิชาการ 
และค่า page charge 

120,000.00 43,182.92 

(6) ค่าใชจ่้ายสาํนกังาน ไดแ้ก่   
- ค่าใชจ่้ายปรับปรุงสถานท่ี - - 
- ค่าครุภณัฑ ์ 50,000.00 182,883.00 
- ค่าสาธารณูปโภค 60,000.00 3,463.28 
- ค่าใชส้อยและวสัดุ 135,314.00 96,914.06 
งบประมาณรวมรายปี 1,000,000.00 681,402.26 

 
10.  เป้าหมาย ผลผลติ ตวัช้ีวดั และผลการดาํเนินงานของสถานวิจัย   
    (ระบุเฉพาะผลงานท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีรายงานเท่านั้น )  
                   10.1 โปรดระบุขอ้มูลตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม  RC/KPI.4  ท่ีแนบ 
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11. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข (เช่น กรณีท่ี KPI ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 มีการยืน่ขอจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรแต่ไม่ผา่นการประเมิน จึงส่งผลใหผ้ลท่ีไดจ้าก
ปัจจยัช้ีวดัความสาํเร็จของทั้งโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
12.  ขอรับรองว่าผลงานท่ีรายงานในเอกสารชุดนี ้ เป็นผลงานของสถานวจิัยและเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีร่ายงานจริง   
13.  ลายมอืช่ือ ผู้อาํนวยการสถานวจัิย  และบุคลากรทุกคนในสถานวจิัย   
 
ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีใหไ้วเ้ป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงช่ือ) …………………………………… 
     (รศ. บญุเจริญ  วงศกิ์ตติศึกษา) 
        ผูอ้าํนวยการสถานวิจยั 
 วนัท่ี .........../..................../.............. 
 
(ลงช่ือ) …………………………………… 
        (รศ.ดร. ชูศกัด์ิ  ล่ิมสกลุ) 
                  วนัท่ี .........../..................../.............. 
 
(ลงช่ือ) …………………………………… 
     (รศ.ดร. มนตรี  กาญจนะเดชะ) 
 วนัท่ี .........../..................../.............. 
 
(ลงช่ือ) …………………………………… 
         (ผศ.ดร. พิชญา  ตณัฑยัย)์ 
 วนัท่ี .........../..................../.............. 
 
(ลงช่ือ) …………………………………… 
  (ผศ.ดร. พรชยั  พฤกษภ์ทัรานนต)์ 
 วนัท่ี .........../..................../.............. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ) …………………………………… 
         (ผศ. สุระพล  เธียรมนตรี) 
 วนัท่ี .........../..................../.............. 
 
(ลงช่ือ) …………………………………… 
     (ผศ. คณดิถ  เจษฎพ์ฒันานนท)์ 
 วนัท่ี .........../..................../.............. 
 
(ลงช่ือ) …………………………………… 
          (ผศ.นพ. สุนทร  วงษศิ์ริ) 
 วนัท่ี .........../..................../.............. 
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14. คาํรับรองและความเห็นของหัวหน้าภาควชิาและคณบดต้ีนสังกดั  กรณีไดรั้บการสนบัสนุนจาก

หลายคณะ/หน่วยงาน ขอใหส้ถานวิจยัจดัส่งรายงานผลการดาํเนินการไปยงัทุกคณะ/หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
 

 

       (ลงช่ือ) …………………………………… 
           (ดร.เกียรติศกัด์ิ วงษโ์สพนากุล) 
           หวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
            วนัท่ี .........../..................../.............. 
 

       (ลงช่ือ) …………………………………… 
            (ผศ.ดร. ธเนศ  เคารพาพงศ)์ 
                หวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
            วนัท่ี .........../..................../.............. 
 

       (ลงช่ือ) …………………………………… 
               (รศ.ดร. จรัญ  บุญกาญจน์) 
             คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
            วนัท่ี .........../..................../.............. 
 

       (ลงช่ือ) …………………………………… 
             (ผศ.นพ. ธนะรัตน ์ บุญเรือง) 
                หวัหนา้ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
                    และกายภาพบาํบดั คณะแพทยศาสตร์ 
                   วนัท่ี .........../..................../.............. 
 

       (ลงช่ือ) …………………………………… 
               (รศ.นพ. สุธรรม ป่ินเจริญ) 
                คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
                    วนัท่ี .........../..................../.............. 



9.1

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 เป้าหมาย ผลทีไ่ด้ เป้าหมาย ผลทีไ่ด้ เป้าหมาย ผลทีไ่ด้ เป้าหมาย ผลทีไ่ด้ เป้าหมาย ผลทีไ่ด้ เป้าหมาย ผลทีไ่ด้
1 จาํนวนนักศึกษาบัณฑติศึกษา  (รับใหม่)

1.1 ระดบัปริญญาโท 2 2 2 4 8 4 4 4 5 4 1 4 20 18

1.2 ระดบัปริญญาเอก 0 0 0 1 2 1 2 1 0 2 3 2 7 7

2 ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ (ชิ้น)

2.1  ระดบัชาติ 0 0 0 0 2 1 3 1 0 2 0 2 6 5

2.2   ระดบันานาชาติ  ในฐาน ISI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 1 2 11

2.3   ระดบันานาชาติ  ไม่อยูใ่นฐาน ISI 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 4 1 3 8

3 เงนิทุนวจิยัจากภายนอกทีไ่ด้รับการสนับสนุน  (ล้านบาท) 0 0 0    1,500,000    1,740,100    1,500,000    2,833,920    2,000,000       691,600    2,000,000       555,560    2,000,000    9,000,000    5,821,180

4 จาํนวนนักวจิยัใหม่ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 3 4

5 ฐานข้อมูล /website ของสถานวจิยั   (ม/ีปรับปรุง) ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง มี
6 การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิยั

6.1  จาํนวนผลิตภณัฑ/์นวตักรรม (ชิ้น) 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 4 15 11

6.2 การยืน่ขอจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร(เรื่อง) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 0

6.3  การนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื่น (เรื่อง) (โปรดระบุ
รายละเอียด) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 4 3

7 อืน่ ๆ

7.1  รางวลัที่ไดร้ับ 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 4 0 0 12

7.2  ความร่วมมือกบัหน่วยงานอื่น 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 5

7.3 อื่นๆ (จาํนวน 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ จาํนวนนกัศึกษาปริญญาตรี 

ผลงานตีพิมพจ์ากที่ประชุมวิชาการ เงินทุนวิจยัจากภายในที่
ไดร้ับการสนบัสนุนและสรุปผลงานอื่นๆ รายละเอียดดูจาก
เอกสารผลการดาํเนินงานสถานวิจยัเพิ่มเติม) 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 16

ปีที ่5

Output ตาม KPI ที ่Commit ของสถานวจิยัวศิวกรรมฟื้นฟู

baseline
ตัวชี้วดั

                  RC/KPI.4 

9       Output                                                                                                                                                                      

รวมปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4ปีที ่1



9.2 ผลการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการ

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 รวม

1 1 1 1 4 7

2 0 1 3 0 4

3 0 0 26 22 48

4 0 0 0 5 5

5 0 4 5 5 14

6 0 0 1 5 6

7 0 0 0 0 0

ผลที่ได้

การบริหารจดัการ (การประชุมเครือข่าย/ครั้ง) 

 Journal Club

งานเผยแพร่เทคโนโลยแีละพฒันาเชิงพาณิชย ์(ถา้มี) (ครั้ง)

อื่นๆ (ถา้มี)  

การพฒันาบุคลากร (ถา้มี)  (ครั้ง)

ตัวชี้วดั

Proposal ที่เสนอขอทุน(ถา้มี) (ชิ้น/ขอ้เสนอ)

Proposal ที่ไดร้ับการสนบัสนุน (ถา้มี)(ขอ้เสนอ)



ล ำดบัท่ี รหสันกัศึกษำ  ช่ือนกัศึกษำ อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั สงักดั อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม สงักดั หวัขอ้วิทยำนิพนธ์ ปีท่ีเร่ิม หมำยเหตุ

1 5510120045 น.ส. ศรัญญำ ชยัวิสูตร ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรำนนต์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ กำรตรวจจบัจุดยอดสญัญำณคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจโดยใชก้ำรแปลงเวฟ
เล็ตและตวักรองควอดรำติก

2555

ยงัไม่มีนกัศึกษำระดบัปริญญำโทท่ีรับเพ่ิม

                 RC/KPI.4 

1.  นกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของสถานวจิัยวศิวกรรมฟ้ืนฟู

      1.1  ระดบัปริญญาโท

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที ่4  ระหว่างเดอืน มกราคม 2555 ถึงเดอืน มถุินายน 2555

รายงาน   6  เดอืนหลงั  ปีที ่4  ระหว่างเดอืน กรกฎาคม 2555 ถึงเดอืน ธันวาคม 2555



ล ำดบัท่ี รหสันกัศึกษำ  ช่ือนกัศึกษำ อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั สงักดั อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม สงักดั หวัขอ้วิทยำนิพนธ์ ปีท่ีเร่ิม หมำยเหตุ

1 5510130002 น.ส. ศิรินภำ จิตอำรีย์ ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรำนนต์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ กำรประยกุตใ์ชแ้ฟร็กทลัในกำรจ ำแนกสญัญำณไฟฟ้ำ
กลำ้มเน้ือ

2555

2 5510130003 นำย อำซำน นุย้โดด ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรำนนต์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ กำรจ ำแนกสญัญำณไฟฟ้ำกลำ้มเน้ือท่ีไดจ้ำกกำรก ำมือ 2555

ล ำดบัท่ี รหสันกัศึกษำ  ช่ือนกัศึกษำ อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั สงักดั อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม สงักดั หวัขอ้วิทยำนิพนธ์ ปีท่ีเร่ิม หมำยเหตุ

1 5510130019 น.ส.ศิริณี ทองปัญจำ ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรำนนต์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ รศ.ดร.ชูศกัด์ิ ล่ิมสกุล ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ กำรจ ำแนกกำรเคล่ือนไหวของน้ิวมือจำกสญัญำณไฟฟ้ำ
กลำ้มเน้ือชนิดพ้ืนผิว

2555

                  RC/KPI.4 

      1.2  ระดบัปริญญาเอก

1.  นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของสถานวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน มกราคม 2555 ถงึเดอืน มิถุนายน 2555

รายงาน   6  เดอืนหลงั  ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน กรกฎาคม 2555 ถงึเดอืน ธันวาคม 2554



ล ำดบัท่ี ช่ือผูเ้ขียน (ครบทกุคน-Authors)
ปีท่ีพิมพ์
(Year)

ช่ือเร่ือง(Title) ช่ือวำรสำร (ระบช่ืุอเตม็- Journal name) เล่มท่ี(Volume)
ฉบบัท่ีพิมพ์
(Number)

หนำ้แรก-หนำ้สุดทำ้ย
( First-last page)

ภำษำท่ีตีพิมพ์
(Language)

 % ผลงำน
ท่ีเป็นของ RC น้ี

Journal Impact  
factor 

หมำยเหตุ

1 Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and 
Chusak Limsakul 

2012 Feature reduction and selection for EMG 
signal classification

Expert Systems with Applications 
(ESA)

39 8 7420-7431 English 100 1.924

2 Angkoon Phinyomark, Huosheng Hu, Pornchai 
Phukpattaranont,  and Chusak Limsakul 

2012 Application of linear discriminant analysis in 
dimensionality reduction for hand motion 
classification

Measurement Science Review 12 3 82-89 English 100 0.400

3 Nattha Jindapetch, Sainan-Abeedin Chewae and 
Pornchai Phukpattaranont

2012 FPGA implementations of an ADALINE 
adaptive filter for power-line noise 
cancellation in surface electromyography 
signals

Measurement 45 3 405-414 English 100 0.846

4 Angkoon Phinyomark,Pornchai Phukpattaranont and 
Chusak Limsakul

2012 Fractal analysis features for weak and single-
channel upper-limb EMG signals

Expert Systems with Applications 
(ESA)

39 12 11156-11163 English 100 1.924

5 Angkoon Phinyomark, Asan Nuidod, Pornchai 
Phukpattaranont, and Chusak Limsakul

2012 Feature extraction and reduction of wavelet 
transform coefficients for EMG pattern 
classification

Electronics and Electrical Engineering 
(EEE)

122 6 27-32 English 100 0.659

ล ำดบัท่ี ช่ือผูเ้ขียน (ครบทกุคน-Authors)
ปีท่ีพิมพ์
(Year)

ช่ือเร่ือง(Title) ช่ือวำรสำร (ระบช่ืุอเตม็- Journal name) เล่มท่ี(Volume)
ฉบบัท่ีพิมพ์
(Number)

หนำ้แรก-หนำ้สุดทำ้ย
( First-last page)

ภำษำท่ีตีพิมพ์
(Language)

 % ผลงำน
ท่ีเป็นของ RC น้ี

Journal Impact  
factor 

หมำยเหตุ

1 Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and 
Chusak Limsakul

2012 Investigating long-term effects of feature 
extraction methods for continuous EMG 
pattern classification

Fluctuation and Noise Letters 11 4 1250028 (17 pages)\ English 100 1.176

รายงาน  6  เดอืนหลงั   ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน กรกฎาคม 2555 ถงึเดอืน ธันวาคม 2555

   RC/KPI.4 

2.    ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของสถานวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู

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

รายงาน  6  เดอืนแรก   ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน มกราคม 2555 ถงึเดอืน มิถุนายน 2555



ล ำดบัท่ี ช่ือผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีท่ีพิมพ ์

(Year)
ช่ือเร่ือง (Title) ช่ือวำรสำร (ระบุช่ือเตม็- Journal name)

เล่มท่ี
(Volume)

ฉบบัท่ีพิมพ์
(Number)

หนำ้แรก-หนำ้สุดทำ้ย
( First-last page)

ภำษำท่ีตีพิมพ์
(Language)

 % ผลงำน
ท่ีเป็นของ RC น้ี

Journal Impact  factor ช่ือฐำนขอ้มูล หมำยเหตุ

1 Patimakorn Jantaraprim, Pornchai 
Phukpattaranont, Chusak Limsakul,  and 
Booncharoen Wongkittisuksa 

2012 Fall detection for the elderly using a support 
vector machine

International Journal of Soft Computing and 
Engineering (IJSCE)

2 1 484-490 English 100 - DOAJ

2 Siriwadee Aungsakun, Angkoon Phinyomark, 
Pornchai Phukpattaranont,  and Chusak 
Limsakul 

2012 Development of robust EOG-based human-
computer interface controlled by eight-
directional eye movements

International Journal of the Physical Sciences 
(IJPS)

7 14 2196-2208 English 100 - DOAJ

3 Nattha Jindapetch, Pornchai Phukpattaranont 
and Krerkchai Thongnoo

2012 Design of an ADALINE adaptive filter based 
noise cancellation based on fine-grained 
pipelines

Journal of Communication and Computer 9 2 200-207 English 100 - EBSCO

ล ำดบัท่ี ช่ือผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีท่ีพิมพ์
(Year)

ช่ือเร่ือง(Title) ช่ือวำรสำร (ระบุช่ือเตม็- Journal name)
เล่มท่ี

(Volume)
ฉบบัท่ีพิมพ์
(Nomber)

หนำ้แรก-หนำ้สุดทำ้ย
( First-last page)

ภำษำท่ีตีพิมพ์
(Language)

 % ผลงำน
ท่ีเป็นของ RC น้ี

Journal Impact  factor ช่ือฐำนขอ้มูล หมำยเหตุ

1 Patimakorn Jantaraprim, Pornchai 
Phukpattaranont, Chusak Limsakul, and 
Booncharoen Wongkittisuksa

2012 A system for improving fall detection 
performance using critical phase fall signal and 
a neural network

Songklanakarin Journal of Science and 
Technology

34 6 637-644 Eng 100 - SCOPUS

   RC/KPI.4 




        2.3   ระดบันานาชาต ิไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

2.    ผลงานตพีมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของสถานวจิัยวศิวกรรมฟ้ืนฟู

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที ่4  ระหว่างเดอืน มกราคม 2555 ถงึเดอืน มิถุนายน 2555

รายงาน  6  เดอืนหลงั   ปีที ่4  ระหว่างเดอืน กรกฎาคม 2555 ถงึเดอืน ธันวาคม 2555



ก ำลงัด ำเนินกำร ส้ินสุด

1 ระบบเฝ้ำติดตำมสุขภำพและบำ้นอจัฉริยะส ำหรับผูสู้งอำยุ รศ.บญุเจริญ วงศกิ์ตติศึกษำ และคณะ คณะกรรมกำรวิจยั
แห่งชำติ (วช.)

2554-2555 √ 688,000 130,720 100

รายงาน   6  เดอืนหลงั  ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน กรกฎาคม 2555 ถงึเดอืน ธันวาคม 2555

ก ำลงัด ำเนินกำร ส้ินสุด

1 ระบบเฝ้ำติดตำมสุขภำพและบำ้นอจัฉริยะส ำหรับผูสู้งอำยุ รศ.บญุเจริญ วงศกิ์ตติศึกษำ และคณะ คณะกรรมกำรวิจยั
แห่งชำติ (วช.)

2554-2555 √ 688,000 424,840 100

   RC/KPI.4 

 % ผลงำน
ของสถำนวิจยั

งบประมำณท่ีไดรั้บ
ช่วงท่ีรำยงำน

หมำยเหตุ
ระยะเวลำด ำเนินกำร

เร่ิมตน้-ส้ินสุดตำมสญัญำ

สถำนะของโครงกำร งบประมำณท่ีไดรั้บ
ทั้งโครงกำร

งบประมำณท่ีไดรั้บ
ทั้งโครงกำร

งบประมำณท่ีไดรั้บ
ช่วงท่ีรำยงำน

ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำรวิจยั คณะผูด้  ำเนินกำรวิจยั แหล่งทนุ
 % ผลงำน

ของสถำนวิจยั
หมำยเหตุ

3    เงินทุนวจิยัจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของสถานวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน มกราคม 2555 ถงึเดอืน มิถุนายน 2555

ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำรวิจยั คณะผูด้  ำเนินกำรวิจยั แหล่งทนุ

ระยะเวลำด ำเนินกำร
เร่ิมตน้-ส้ินสุดตำมสญัญำ

สถำนะของโครงกำร



ล ำดบัท่ี URL วนั เดือน ปี  ท่ีปรับปรุง  หมำยเหตุ

1 www.rehab.psu.ac.th 18 มีนำคม 2555

2 www.rehab.psu.ac.th 29 มิถุนำยน 2555

ล ำดบัท่ี URL วนั เดือน ปี  ท่ีปรับปรุง  หมำยเหตุ

1 www.rehab.psu.ac.th 23 มิถุนำยน 2555

2 www.rehab.psu.ac.th 18 สิงหำคม 2555

3 www.rehab.psu.ac.th 22 สิงหำคม 2555

4 www.rehab.psu.ac.th 6 กนัยำยน 2555

5 www.rehab.psu.ac.th 12 ธนัวำคม 2555

   RC/KPI.4 

5.  ฐานข้อมูล /website ของสถานวจิัยวศิวกรรมฟ้ืนฟู

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที ่4  ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน มิถุนายน 2555

รายงาน   6  เดือนหลงั  ปีที ่4  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2555

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/


ล ำดบัท่ี ช่ือผลิตภณัฑ ์/นวตักรรม ช่ือผูป้ระดิษฐ/์สร้ำงสรรค์ หลกัฐำน หมำยเหตุ

1 กำรควบคุมรถเขน็ไฟฟ้ำดว้ยสญัญำณไฟฟ้ำกลำ้มเน้ือ นำยกรกฤตย ์ชูจิต และ ผศ.สุระพล เธียรมนตรี รำยงำนวิชำโครงงำน

2 อุปกรณ์เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยอตัโนมติั นำยขนัติสุข    ทองนวล นำยศกัด์ิตพงศ ์สุขล่ิม และ ผศ.สุระพล เธียรมนตรี รำยงำนวิชำโครงงำน

3 กำรจดจ ำทำ่ทำงออกก ำลงักำยขำดว้ยสญัญำณไฟฟ้ำกลำ้มเน้ือส ำหรับผูสู้งอำยุ นำงสำวศิรินภำ จิตตอ์ำรีย ์รศ.ดร.ชูศกัด์ิ ล่ิมสกุล รศ.บญุเจริญ วงศกิ์ตติศึกษำ และ ผศ.
ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรำนนต์

รำยงำนวิชำโครงงำน

4 กำรจ ำแนกทำ่ทำงกำรเดิน ว่ิง และกระโดด ส ำหรับควบคุมเกมส์คอมพิวเตอร์โดยใช้
สญัญำณไฟฟ้ำกลำ้มเน้ือ

นำยอำซำน นุย้โดด รศ.ดร.ชูศกัด์ิ ล่ิมสกุล รศ.บญุเจริญ วงศกิ์ตติศึกษำ และ ผศ.ดร.พร
ชยั พฤกษภ์ทัรำนนต์

รำยงำนวิชำโครงงำน

ยงัไม่มีกำรใชป้ระโยชน์จำกผลิตภณัฑ/์นวตักรรม 

   RC/KPI.4 

     6.1  จ ำนวนผลติภัณฑ์/นวตักรรม 

6.  กำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวจิยัของสถำนวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู

รำยงำน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 4  ระหว่ำงเดอืน มกรำคม 2555 ถงึเดอืน มิถุนำยน 2555

รำยงำน   6  เดอืนหลงั  ปีที่ 4  ระหว่ำงเดอืน กรกฎำคม 2555 ถงึเดอืน ธันวำคม 2555



ล ำดบัท่ี เร่ือง ผูรั้บประโยชน์ ลกัษณะกำรน ำไปใช้
วนัท่ี

ท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์
หลกัฐำน หมำยเหตุ

1 อุปกรณ์เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยอตัโนมติั อยูใ่นระหวำ่งกำรขอหลกัฐำนจำกผูใ้ช้

2 เคร่ืองกระตุน้ 2 ช่องสญัญำณส ำหรับผูป่้วยท่ีมีควำมบกพร่องในกำรเดิน เร่ิมใชต้ั้งแต่ เดือน มิถุนำยน 2554 -
 ปัจจุบนั

มีใชอ้ยูท่ี่หน่วยกำยภำพบ ำบดั คณะ
แพทยศำสตร์

ล ำดบัท่ี เร่ือง ผูรั้บประโยชน์ ลกัษณะกำรน ำไปใช้
วนัท่ี

ท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์
หลกัฐำน หมำยเหตุ

1 เคร่ืองกระตุน้ส ำหรับผูป่้วยหวัไหล่เคล่ือน อยูร่ะหวำ่งกำรทดสอบกบัอำสำสมคัร

รายงาน   6  เดอืนหลงั  ปีที ่ 4  ระหว่างเดอืน กรกฎาคม 2555 ถึงเดอืนธันวาคม 2555

   RC/KPI.4 

6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของสถานวจิัยวศิวกรรมฟ้ืนฟู

     6.3  การน าไปใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที ่ 4  ระหว่างเดอืน มกราคม 2555 ถึงเดอืนมถุินายน 2555



ระดบัภาค/มหาวิทยาลยั ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ

1 นางสาวจินดาภรณ์ เยาถกั โดยมี ผศ.ดร. พรชยั 
พฤกษภ์ทัรานนต ์เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา

การใช ้biofeedback จากสญัญาณคล่ืนไฟฟ้า
กลา้มเน้ือและเกมส์ในการช่วยฟ้ืนฟู

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การประกวดรางวลันวตักรรมสงขลา
นครินทร์ ประจ าปี 2554 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวลัท่ี 1 √ 26 มิถุนายน 2555

ระดบัภาค/มหาวิทยาลยั ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ

1 นางสาวศรัญญา ชยัวิสูตร ผศ.ดร. พรชยั 
พฤกษภ์ทัรานนต ์และ รศ.บญุเจริญ วงศกิ์ตติ
ศึกษา เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา

ระบบท่ีใชง้านง่ายต่อการตรวจและวิเคราะห์
สญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

รางวลัประเภทวิชาการ ชมเชย √ 16 สิงหาคม 2555

2 นางสาวศรัญญา ชยัวิสูตร ผศ.ดร. พรชยั 
พฤกษภ์ทัรานนต ์และ รศ.บญุเจริญ วงศกิ์ตติ
ศึกษา เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา

ระบบท่ีใชง้านง่ายต่อการตรวจและวิเคราะห์
สญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

รางวลัประเภทน าเสนอยอดเยี่ยม ชนะเลิศ √ 17 สิงหาคม 2555

3 นายองักูร ภิญโญมารค โดยมีคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์คือ รศ.ดร.ชูศกัด์ิ  ล่ิมสกุล 
และผศ.ดร. พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต์

วิทยานิพนธช่ื์อการลดสญัญาณรบกวนใน
สญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือและการหาลกัษณะเด่นท่ี
เหมาะสมส าหรับการจ าแนกรูปแบบการ
เคล่ือนไหวของแขนทอ่นล่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

ประจ าปี 2555 ดีเด่น √ 17 กนัยายน 2555

รายงาน   6  เดอืนหลงั ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน กรกฎาคม 2555 ถงึเดอืน ธันวาคม 2555

หน่วยงานท่ีให้รางวลั  ช่ือรางวลั
ประเภทรางวลั  

(เช่น  ดีเยี่ยม  ดีเด่น  ชมเชย)

หมายเหตุล าดบัท่ี ช่ือผูท่ี้ไดรั้บรางวลั ช่ือผลงาน หน่วยงานท่ีให้รางวลั  ช่ือรางวลั
ประเภทรางวลั  

(เช่น  ดีเยี่ยม  ดีเด่น  ชมเชย)

ระดบัรางวลั วนั เดือน ปี
ท่ีไดรั้บรางวลั

  RC/KPI.4 

     7.1  รายการรางวลัที่ได้รับ

7.  อื่นๆ

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน มกราคม 2555 ถงึเดอืน มิถุนายน 2555

ล าดบัท่ี ช่ือผูท่ี้ไดรั้บรางวลั ช่ือผลงาน
ระดบัรางวลั วนั เดือน ปี

ท่ีไดรั้บรางวลั
หมายเหตุ



ล ำดบัท่ี หน่วยงำนท่ีร่วมมือ ช่ือสมำชิกท่ีด ำเนินกำร กิจกรรม/ลกัษณะควำมร่วมมือ เร่ิมตน้-ส้ินสุด ผลท่ีได ้(หำกมี) หมำยเหตุ

1 นกัวิจยัจำกภำควิชำศลัยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์และกำยภำพบ ำบดั 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ และคณะวิทยำกำร
ส่ือสำร มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

รศ.บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษำ ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรำนนต ์
อำจำรยวี์รนนัท ์แยม้รัตนกลุ นำงสำวสุวิชำ เตชะภูวภทัร และ
นำงสำวเตือนจิต ณ รังษี

ติดตำมกำรให้ควำมช่วยเหลือคุณตอยยบีะห์ สือแม อยูใ่นระหวำ่งกำร
ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี หน่วยงำนท่ีร่วมมือ ช่ือสมำชิกท่ีด ำเนินกำร กิจกรรม/ลกัษณะควำมร่วมมือ เร่ิมตน้-ส้ินสุด ผลท่ีได ้(หำกมี) หมำยเหตุ

1 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชยั รศ.บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษำ รับนกัศึกษำจำกโครงกำรสหกิจศึกษำและฝึกงำน
ทำงวิศวกรรมประจ ำภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2555
 เขำ้มำปฏิบติัสหกิจศึกษำ จ ำนวน 2 คน ไดแ้ก่ 
นำยณัฐพล แสนภกัดี และนำยศรำวธุ จนัทำ

29 ตุลำคม 2555 -15 กมุภำพนัธ์ 2556

RC/KPI.4

     7.2  ความร่วมมือกบัหน่วยงานอืน่ 

7.  อืน่ๆ

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที ่4  ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน มิถุนายน 2555

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที ่4  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2555



ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำรวิจยั ระยะเวลำ คณะผูด้  ำเนินกำรวิจยั (% กำรรับผิดชอบ) แหล่งทุน งบประมำณท่ีเสนอขอ หมำยเหตุ

1 กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพโดยระบบฝังตวัแบบไร้สำยท่ีมีกำรป้อนกลบัดว้ย
สัญญำณไฟฟ้ำกลำ้มเน้ือ (Wireless-embedded EMG biofeedback system for 
rehabilitation)

2 ปี รศ. บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษำ (20%), ผศ. ดร. พรชยั พฤกษภ์ทัรำนนต ์
(20%), ผศ. ดร. วรรณรัตน์ สันติอมรทตั (20%), ดร. สกณุำ  เจริญปัญญำ
ศกัด์ิ (20%), ผศ. ดร. ณัฎฐำ จินดำเพช็ร์ (20%)

สวทช. 1,999,800

2 ระบบเฝ้ำระวงักำรลม้ส ำหรับผูสู้งอำย ุ(Fall Monitoring System for Elderly 
People)

2 ปี รศ. บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษำ (15%), ผศ. ดร. พรชยั พฤกษภ์ทัรำนนต ์
(15%), รศ. ดร. วฒันพงศ ์เกิดทองมี (20%), นำยกรกต สุวรรณรัตน์   
(10%), นำงปิยะธิดำ เกิดทองมี  (10%), ดร. นิคม สุวรรณวร (30%)

สวรส. 2,249,680

ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำรวิจยั ระยะเวลำ คณะผูด้  ำเนินกำรวิจยั (% กำรรับผิดชอบ) แหล่งทุน งบประมำณท่ีเสนอขอ หมำยเหตุ

1 กำรจ ำแนกคุณลกัษณะและกำรน ำสัญญำณไฟฟ้ำกลำ้มเน้ือคอและใบหนำ้มำ
ใชเ้พ่ือกำรฝึกบ ำบดัฟ้ืนฟู (Characterization and Implementation of Neck and
 Face Surface Electromyography for Speech Rehabilitation Training)

2 ปี ผศ. ดร. พรชยั พฤกษภ์ทัรำนนต ์(30%), นำยธรรมโรจน์ โพธิรัตน์ (50%), 
นำงดวงมน วงษจ์นัทร์แดง ( 20%)

สถำบนัวิจยัระบบสำธำรณสุข (สวรส.) 1,278,000

2 R-peak detection in ECG signals based on advanced signal processing 
methods

1 ปี ผศ. ดร. พรชยั พฤกษภ์ทัรำนนต ์(100%) สกว. 390,000
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9.2  ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                               

       1.   Proposal ทีเ่สนอขอทุน(ถ้าม)ี(ช้ิน/ข้อเสนอ)

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที ่4 ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน มิถุนายน 2555

รายงาน  6  เดือนหลงั ปีที ่4  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2555



ล ำดบัท่ี
รำยกำร

( ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร , คณะกรรมกำรด ำเนินกำร , 
กำรสร้ำงทีมวิจยั ฯลฯ)

เร่ือง วนั เดือน ปี สถำนท่ี ผลท่ีได้ หมำยเหตุ

1 ประชุมทีมวิจยั ติดตำมงำนวิจยัผำ่นโครงงำนของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีและ
วิทยำนิพนธ์ของนกัศึกษำปริญญำโทและปริญญำเอก

อำทิตยล์ะคร้ังในช่วงเปิด
เทอม

ห้องประชุมภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ   คณะ
วิศวกรรมศำสตร์

งำนวิจยัท่ีด ำเนินกำรโดยนกัศึกษำมีควำมกำ้วหนำ้ ระยะเวลำช่วงเปิด
เทอมตั้งแต่ เดือน 
มกรำคม - มิถุนำยน 
2555 มีกำรประชุม
รวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง

2 ประชุมทีมวิจยั ติดตำมโครงกำร คุณตอยยบีะห์ สือแม และ กำรเสนอรับทุนจำกคณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

5 เมษำยน 2555 ห้องประชุมเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะวิศวกรรมศำสตร์

ควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรติดตำมขอ้มูลกำรเสนอ
รับทุน

3 ประชุมทีมวิจยั ส่งขอ้เสนอรับทุน สวทช. 21 พฤษภำคม 2555 ห้องประชุมเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปรับงบทุนวิจยัในขอ้เสนอรับทุน จำก สวทช.

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที ่4  ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน มิถุนายน 2555

 RC/Report/9.2 ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

9.2  ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ          

         3.  การบริหารจัดการ (การประชุมเครือข่าย/คร้ัง)



ล ำดบัท่ี
รำยกำร

( ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร , คณะกรรมกำรด ำเนินกำร , 
กำรสร้ำงทีมวิจยั ฯลฯ)

เร่ือง วนั เดือน ปี สถำนท่ี ผลท่ีได้ หมำยเหตุ

1 ประชุมทีมวิจยั ประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรเยีย่มชมกำรด ำเนินกำรของ CoE for
 Rehab, CoE for NGI, CoE for WSN

3 กรกฎำคม 2555 ห้องประชุมเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะวิศวกรรมศำสตร์

คดัเลือกผลงำนท่ีจะน ำเสนอเนคเทค

2 ประชุมทีมวิจยั ประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรเยีย่มชมกำรด ำเนินกำรของ CoE for
 Rehab, CoE for NGI, CoE for WSN

9 กรกฎำคม 2555 ห้องประชุมเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปรับแก ้powerpoint น ำเสนอเนคเทคให้มีควำม
ชดัเจนมำกยิง่ข้ึน

3 ประชุมทีมวิจยั ประชุมเพ่ือร่วมกรอกแบบประเมินผลศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้นและ
ห้องปฏิบติักำรวิจยัร่วมเครือขำ่ย (CoE-CRU) ของเนคเทค

17 กรกฎำคม 2555 ห้องประชุมเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปรับแกเ้น้ือหำในรำยงำนสรุปควำมกำ้วหนำ้ ให้
สอดคลอ้งกบั KPI

4 ประชุมทีมวิจยั ประชุมเพ่ือร่วมกรอกแบบประเมินผลศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้นและ
ห้องปฏิบติักำรวิจยัร่วมเครือขำ่ย (CoE-CRU) ของเนคเทค

19 กรกฎำคม 2555 ห้องประชุมเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะวิศวกรรมศำสตร์

กรอกขอ้มูลสถำนะกำรด ำเนินงำนในประเดน็กำร
ประเมินตำมขอ้ต่ำงๆ

5 ประชุมทีมวิจยั ประชุมเพ่ือร่วมกรอกแบบประเมินผลศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้นและ
ห้องปฏิบติักำรวิจยัร่วมเครือขำ่ย (CoE-CRU) ของเนคเทค

20 กรกฎำคม 2555 ห้องประชุมเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะวิศวกรรมศำสตร์

- จำ้งผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ิม และส่งบุคลำกรเขำ้อบรม
- สร้ำงควำมร่วมมือกบั ทีมนกักำยภำพบ ำบดั และ
ศนูย ์ETS

6 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คร้ังท่ี 1/2555

28 กนัยำยน 2555 ห้องประชุมเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะวิศวกรรมศำสตร์

รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ผลกำรด ำเนินงำนและกำร
บริหำรงำนของสถำนวิจยั ฯ

7 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คร้ังท่ี 1/2556

18 มกรำคม 2556 ห้องประชุมเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะวิศวกรรมศำสตร์

รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ผลกำรด ำเนินงำนปีท่ี 4 และได้
แนวทำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนอ่ืนๆ

8 ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู คร้ังท่ี 1/2556

22 มกรำคม 2556 ห้องประชุมภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

- รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ผลกำรด ำเนินงำนปีท่ี 4
- รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ผลกำรด ำเนินกำรปีท่ี 5 (6 
เดือนแรก) 
- ไดแ้นวทำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนอ่ืนๆ
- ช่องทำงในกำรน ำผลงำนวิจยัไปใชป้ระโยชน์อยำ่ง
อ่ืน

รายงาน   6  เดือนหลงั  ปีที ่4  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2555



9.2  ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ


ยงัไม่มีการจดักิจกรรม journal club

ล าดบัท่ี เร่ืองท่ีจดั วนัท่ีจดั สถานท่ี รายช่ือผูเ้ขา้ร่วม หมายเหตุ

1 นางสาวนิมมิตา คุม้เดช น าเสนอบทความเร่ือง Circular Object Detection Using a Modified 
Hough Transform [impact factor 0.487, 2011]

25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมเครือข่ายศูนยค์วามรู้
เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1. ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต์
2. นางสาวนิยวดี  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวศิริณี  ทองปัญจา
4. นางสาวศิรินภา  จิตตอ์ารีย์
5. นายอาซาน  นุย้โดด
6. นายอรรถกร  มากคงแกว้
7. นางสาวนิมมิตา  คุม้เดช
8. นางสาวจินดาภรณ์  เยาถกั

2 นายอาซาน นุย้โดด น าเสนอบทความเร่ือง Muscle activation during a reach-to-grasp movement 
in sitting  position : Influence of the distance [impact factor 1.969, 2011]

31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมเครือข่ายศูนยค์วามรู้
เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1. ผศ.ดร.พรชยั  พฤกษภ์ทัรานนต์
2. นางสาวศิริณี  ทองปัญจา
3. นางสาวศิรินภา  จิตตอ์ารีย์
4. นายอาซาน  นุย้โดด
5. นายอรรถกร  มากคงแกว้
6. นางสาวนิมมิตา  คุม้เดช
7. นางสาวกรองทิพย ์ บ  ารุงศกัด์ิ

3  นางสาวศิริณี ทองปัญจา น าเสนอบทความเร่ือง A note on the probability distribution function of 
the surface electromyogram signal [impact factor 2.818, 2011]

14 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมเครือข่ายศูนยค์วามรู้
เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1. ผศ. ดร. พรชยั  พฤกษภ์ทัรานนต์
2. นางสาวนิยวดี  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวศิริณี  ทองปัญจา
4. นางสาวศิรินภา  จิตตอ์ารีย์
5. นายอาซาน  นุย้โดด
6. นายอรรถกร  มากคงแกว้
7. นางสาวนิมมิตา  คุม้เดช
8. นางสาวกรองทิพย ์ บ  ารุงศกัด์ิ

รายงาน  6  เดอืนแรก   ปีที่ 4  ระหว่างเดอืนมกราคม 2555 ถึงเดอืนมิถุนายน 2555

รายงาน  6  เดอืนหลัง   ปีที่ 4  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2555 ถึงเดอืนธันวาคม 2555
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4  นายอรรถกร  มากคงแกว้ น าเสนอบทความเร่ือง Evaluation of Phase-Contrast Microscopic 
Imaging with Synchrotron Radiation in the Diagnosis of Breast Cancer and Differentiation of 
Various Breast Diseases: Preliminary Results [impact factor 0.318, 2011]

28 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมเครือข่ายศูนยค์วามรู้
เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1. ผศ. ดร. พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต์
2. นางสาวนิยวดี  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวศิริณี  ทองปัญจา
4. นางสาวศิรินภา  จิตตอ์ารีย์
5. นายอาซาน  นุย้โดด
6. นายอรรถกร  มากคงแกว้
7. นางสาวนิมมิตา  คุม้เดช
8. นางสาวกรองทิพย ์บ ารุงศกัด์ิ
9. นายนนัททรัพย ์ พรหมสาลี
10. นายนฤมิตร์  จรณโยธิน

5  นางสาวศิรินภา  จิตตอ์ารีย ์น าเสนอบทความเร่ือง Fractal analysis in the detection of colonic 
cancer images [impact factor 1.676, 2002]

12 ธนัวาคม 2555 ณ ห้องประชุมเครือข่ายศูนยค์วามรู้
เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1. ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต์
2. นางสาวศิริณี  ทองปัญจา
3. นางสาวศิรินภา  จิตตอ์ารีย์
4. นายอรรถกร  มากคงแกว้
5. นางสาวนิมมิตา  คุม้เดช
6. นางสาวกรองทิพย ์ บ  ารุงศกัด์ิ



ล ำดบัท่ี
ลกัษณะกำรเผยแพร่

 (จดัอบรมสัมมนำ,บรรยำยพิเศษ,ฯลฯ)
วนั เดือน ปี
 สถำนท่ี

ประเภทผูเ้ขำ้ร่วมรับกำรเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบำล อบตฯ) และจ ำนวนโดยประมำณ (คน)

หมำยเหตุ

1 เขำ้ร่วมกิจกรรม "โรงเรียนสัมพนัธ์กบังำนวิจยั รุ่นท่ี 2" รับนกัเรียนเขำ้ฝึกประสบกำรณ์กบัทำงสถำน
วิจยัฯ

13-15 มีนำคม 2555 ชั้น 7 ห้องเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู อำคำร
วิจยัวิศวกรรมประยกุต ์สิรินธร คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

นกัเรียนจำกโรงเรียนพะตงวิทยำมูลนิธิ โรงเรียน
ส่องแสงพณิชยกำร และโรงเรียนทุง่สง จ  ำนวน 5 คน

2 เขำ้แสดงนิทรรศกำรในงำนวนันกัประดิษฐภู์มิภำค :  น ำนวตักรรมสู่ชุมชน ประจ ำปี 2555 และเสนอ
ผลงำนเขำ้ร่วมประกวดในโครงกำรอบรม ฯ (คร้ังท่ี 2)

8-10 มิถุนำยน 2555 อำคำรบริกำรวิชำกำรกลำง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำ
เขต สุรำษฎร์ธำนี

คณำจำรย ์นกัศึกษำ และผูท่ี้สนใจ

ล ำดบัท่ี
ลกัษณะกำรเผยแพร่

 (จดัอบรมสัมมนำ,บรรยำยพิเศษ,ฯลฯ)
วนั เดือน ปี
 สถำนท่ี

ประเภทผูเ้ขำ้ร่วมรับกำรเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบำล อบตฯ) และจ ำนวนโดยประมำณ (คน)

หมำยเหตุ

1 คณะบุคลำกรและนกัศึกษำจำก Jiangxi University of Science and 
Technology (JUST) จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน เขำ้เยีย่มชมศนูย ์ฯ

23 กรกฎำคม 2555 ชั้น 7 ห้องเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู อำคำร
วิจยัวิศวกรรมประยกุต ์สิรินธร คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

คณะบุคลำกรและนกัศึกษำจำก Jiangxi University of
 Science and 
Technology (JUST) สำธำรณรัฐประชำชนจีน

2 คณะผูเ้ดินทำงจำกส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ (กสอว.) 
เขำ้เยีย่มชมผลงำนของศนูย ์ฯ

6 กนัยำยน 2555 ชั้น 7 ห้องเครือขำ่ยศนูยค์วำมรู้เฉพำะดำ้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู อำคำร
วิจยัวิศวกรรมประยกุต ์สิรินธร คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

คณะผูเ้ดินทำงจำกส ำนกังำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์

3 งำน ม.อ. วิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2555 16 - 17 สิงหำคม 2555 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ นกัเรียน และผูส้นใจ

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที ่4  ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน มิถุนายน 2555

                             RC/Report/9.2 ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

9.2 ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ

         5.  งานเผยแพร่เทคโนโลยแีละพฒันาเชิงพาณชิย์ (ถ้าม)ี

รายงาน  6  เดือนหลงั  ปีที ่4  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2555



ล ำดบัท่ี ช่ือผูเ้ขำ้ร่วมพฒันำบุคลำกร ลกัษณะกำรพฒันำ (ดูงำน , อบรม  , สัมมนำ) เร่ือง ระยะเวลำ (เร่ิมตน้-ส้ินสุด) สถำนท่ี หมำยเหตุ

1 นำงสำวกรองทิพย ์บ ำรุงศกัด์ิ อบรมคอมพิวเตอร์  จดัโดยกลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
คณะวิศวกรรมศำสตร์

เทคนิคกำรจดัท ำเอกสำรขนำดยำวดว้ยโปรแกรม 
Microsoft word 2003

30 พฤศจิกำยน - 1 ธนัวำคม 2554 ห้องปฏิบติักำรคอมพิวเตอร์ทำง
วิศวกรรม 1 คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

2 นำงสำวกรองทิพย ์บ ำรุงศกัด์ิ อบรมควำมรู้ทัว่ไปทำงดำ้นทรัพยสิ์นทำงปัญญำ
จดัโดยศนูยท์รัพยสิ์นทำงปัญญำ อุทยำน
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

ควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรยก
ร่ำงค ำขอสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร

15-17 กมุภำพนัธ์ 2555 ห้องสัมมนำ คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

3 นำงสำวกรองทิพย ์บ ำรุงศกัด์ิ และนำงสำวนิยวดี ศรีสุวรรณ อบรมควำมรู้ทำงดำ้นทรัพยสิ์นทำงปัญญำ
จดัโดยศนูยท์รัพยสิ์นทำงปัญญำ อุทยำน
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

ลิขสิทธ์ิกบัผลงำนวิจยั และผลงำนทำงวิชำกำร 29-30 พฤษภำคม 2555 ห้อง E105 
คณะกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

ล ำดบัท่ี ช่ือผูเ้ขำ้ร่วมพฒันำบุคลำกร ลกัษณะกำรพฒันำ (ดูงำน , อบรม  , สัมมนำ) เร่ือง ระยะเวลำ (เร่ิมตน้-ส้ินสุด) สถำนท่ี หมำยเหตุ

1 นำงสำวกรองทิพย ์บ ำรุงศกัด์ิ อบรมหลกัสูตรแบบอี-เทรนน่ิง รุ่นท่ี 6 กำรจดักำรเอกสำรส ำนกังำน 1 กรกฎำคม - 11 สิงหำคม 2555 อบรมแบบอี-เทรนน่ิง
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช
www.stou.ac.th

2 นำงสำวกรองทิพย ์บ ำรุงศกัด์ิ อบรมและสัมมนำ สุดยอดเคลด็ลบัและลดัของ Excel 7-9 พฤศจิกำยน 2555 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-
ญ่ีปุ่ น) ซอยพฒันำกำร 18 แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

รายงาน  6  เดือนหลงั  ปีที ่4  ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2555

 RC/Report/9.2 ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

9.2  ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ

       6. การพฒันาบุคลากร(ถ้าม)ี(คร้ัง)

รายงาน  6  เดือนแรก  ปีที ่4 ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน มิถุนายน 2555



 

 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารผลการดาํเนินงานสถานวจิยัเพิม่เตมิปีที ่4 

ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2555 ถงึ 31 ธันวาคม 2555 
จดัทาํโดย 

สถานวจิยัวศิวกรรมฟ้ืนฟู 
(Rehabilitation Engineering Research Center) 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

 

เสนอต่อ 
สํานักวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วนัที ่31 มกราคม 2556 
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1.	จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับใหม่)	

นกัศึกษาท่ีมีความสนใจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 16 คน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ลาํดบั ช่ือโครงงาน ช่ือนักศึกษา  

1 เคร่ืองช่วยพลิกตวัผูป่้วยท่ีเป็นอมัพฤกษ ์อมัพาต หรือ นํ้าหนกัตวัมาก นาย ณฐัวฒิุ ทองใส 

นาย ฤทธิรงค ์วดับุญเล้ียง 

2 เคร่ืองช่วยพยงุเดก็พิการ นาย ชยัชนะ ชูเมฆ 

นาย ณฏัฐกร อร่ามเรือง 

3 เคร่ืองบนัทึกสัญญาณ ECG แบบพกพา น.ส. ณฐัสิมา เวชมงคล 

น.ส. ฟาดีละ๊ เส็นอนู 

4 เคร่ืองกระตุน้ FES แบบปรับเวลาหน่วงได ้ น.ส. ยารีนา หมาดสา 
5 เคร่ืองมอนิเตอร์อตัราการหายใจโดยใชเ้ทคนิคอิมพิแดนซ์นิวโมกราฟ น.ส. ชุติมา วรโสภา 

นาย ณฐัพงษ ์อ่อนรอด 

6 เคร่ืองวดัการหยดุหายใจของเดก็ทารก (Apnea Monitor) น.ส. ฐิติรัตน์ ยิง่กลุเชา 
น.ส. อสัมะ ยามา 

7 การประมวลผลขอ้มูลการออกกาํลงักาย (Exercise Data Processing) น.ส. สุญาณี จิตรพงษ ์

8 การตรวจจบัภาวะหยดุหายใจขณะหลบัโดยการประสานขอ้มูล (Data 

Fusion for Sleep Apnea Detection) 

น.ส. กลุวานีย ์มีเดง็ 

น.ส. รัชดา ทกัถาม 

9 เคร่ืองบริหารปอด นาย อิบรอเฮง ดอหมินารอ 

นาย อุดมศกัด์ิ คงสุข 

 

 

2. ผลงานตีพมิพ์ในทีป่ระชุมวชิาการ  
2.1ระดับชาติ 

จาํนวน 1 บทความ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1) ทศวฒัน์ ชุณหวิทยะธีระ และพิชญา ตณัฑยัย ์“การใชเ้อน็แกรมช่วยในการตดัสินใจแปลอกัษรเบรลล์

ท่ีใชค้าํควบกลํ้า สระประสม และอกัษรเบรลลส์องเซลล,์” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั
มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2555, เชียงใหม่, ประเทศไทย, 17 กมุภาพนัธ์ 2555 (Best Paper Award). 

 
2.2ระดับนานาชาติ 

จาํนวน 13 บทความ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

Thai tone classification based on surface EMG,” in Procedia Engineering, vol. 32, 2012, pp. 253-

259. 
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2) Sirinee Thongpanja, Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and Chusak Limsakul, “A 

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

analysis,” in Procedia Engineering, vol. 32, 2012, pp. 239-245. 

3) Siriwadee Aungsakun, Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and Chusak Limsakul, 

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

interface,” in Procedia Engineering, vol. 32, 2012, pp. 246-252. 

4) Saranya Chaiwisood, Booncharoen Wongkittisuksa, and Pornchai Phukpattaranont, “Comparison 

of signal quality between electrocardiograms measured from the Chest and the Wrist,” in 

Proceedings of PSU-Engineering Conference (IPEC-10), Songkhla, May 14-15, 2012. 

5) Gongrit Chujit, Angkoon Phinyomark, Huosheng Hu, Pornchai Phukpattaranont, and Chusak 

Limsakul, “Evaluation of EMG feature extraction for classification of exercises in preventing falls 

in the elderly,” in Proceedings of PSU-Engineering Conference (IPEC-10), Songkhla, May 14-15, 

2012. 

6) Teerapon Chongpipattanasiri, Watcharin Kaewapichai, and Pichaya Tandayya, “The stereo vision 

and distance sensors fusing for the visually impaired,” in Proceedings of PSU-Engineering 
Conference (IPEC-10), Songkhla, May 14-15, 2012. 

7) Angkoon Phinyomark, Gongrit Chujit, Huosheng Hu, Pornchai Phukpattaranont, and Chusak 

Limsakul, “A Preliminary Study Assessing EMG Features of Classifying Exercises in Preventing 

Falls in the Elderly,” in Proceedings of 2012 ECTI International Conference (ECTI-CON 2012), 

Hua Hin, Thailand, May 16-18, 2012. 

8) Saranya Chaiwisood, Pornchai Phukpattaranont, and Booncharoen Wongkittisuksa, “Feasibility 

study on applying the quadratic filter for ECG R-peak detection preprocessing,” in Proceedings of 
International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 
2012), Singapore, July 24-26, 2012. 

9) Jindaporn Yaothak, Pornchai Phukpattaranont, and Booncharoen Wongkittisuksa, “Improvement 

in the algorithm for accurate detection of muscle activity from EMG,” in Proceedings of the 
second Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2012), UbonRatchathani, 

Thailand, Dec. 5-7, 2012. 

10) Saranya Chaiwisood, Booncharoen Wongkittisuksa, and Pornchai Phukpattaranont, “Noise 

removal in ECG signals using the quadratic filter,” in Proceedings of the second Biomedical 
Engineering International Conference (BMEiCON 2012), UbonRatchathani, Thailand, Dec. 5-7, 

2012. 
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11) Angkoon Phinyomark, Asan Nuidod, Pornchai Phukpattaranont, and Chusak Limsakul, 

"Improving class separability of frequency-domain features for EMG pattern recognition," in 

Proceeding of the 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 
(I-SEEC 2012), Petchaburi, Thailand, Dec. 11-14, 2012. 

12) Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, “Approaches in stereo vision for obstacle location and 

presentation for the visually impaired,” in Proceedings of 2012 International Computer Science 
and Engineering Conference (ICSEC 2012), Pattaya, Thailand, Oct. 17-18, 2012, pp. 93-98. 

13) Teerapon Chongpipattanasiri, Watcharin Kaewapichai, and Pichaya Tandayya, “Data fusion of 

stereo vision and ultrasonic sensing for the visually impaired travelling guide,” in Proceedings of 
2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), Pattaya, 

Thailand, Oct. 17-18, 2012, pp. 117-121. 

3.  เงนิทุนวจิยัจากภายในทีไ่ด้รับการสนับสนุน 

     งบวิจยัท่ีไดรั้บแลว้และอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการมี 1 โครงการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ปี นักวจัิย เร่ือง 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน 

2554-2555 ผศ.ดร. พรชยั  

พฤกษภ์ทั
รานนต ์และ
คณะ 

การพฒันาฐานขอ้มูลสญัญาณไฟฟ้า
กลา้มเน้ือ และการลดสญัญาณรบกวนใน
สญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือดว้ยการแปลงเวฟ
เลต็  

454,300 ทุนวิจยังบประมาณแผน่ดิน  

 

4. สรุปผลงานอืน่ ๆ	

ตารางท่ี 1 แสดงหัวขอ้สรุปผลงานอ่ืน ๆ ในปีท่ี 4 ของสถานวิจยัวิศวกรรมฟ้ืนฟู ในส่วนรายละเอียดของ
ผลงานสามารถดูไดจ้ากภาคผนวกท่ี 1 
ตารางที ่1 ผลงานอืน่ ๆ 

 

ลาํดับที ่ เร่ือง วนัที ่
1 เดินทางไปเยี่ยมและสอบถามความตอ้งการการให้ความช่วยเหลือ คุณ

ตอยยบีะห์ สือแม 

6 ตุลาคม 2554 

2 เขา้ร่วมกิจกรรม “โรงเรียนสมัพนัธ์กบังานวิจยั รุ่นท่ี 2” 13 - 15 มีนาคม 

2555 
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ลาํดับที ่ เร่ือง วนัที ่
3 ผูอ้าํนวยการและนักวิจยัของศูนยค์วามรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟ ู 

เดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการทางด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟู ในงาน 

“China International Medical Equipment Fair” 

15 - 18  เมษายน 

2555 

4 เขา้ร่วมแสดงนิทรรศการในงานวนันกัประดิษฐภู์มิภาค : นาํนวตักรรม
สู่ชุมชน ประจาํปี 2555 และเสนอผลงานเขา้ร่วมประกวดในโครงการ
อบรม ฯ (คร้ังท่ี 2) 

 

8 - 10 มิถุนายน 

2555 

5 การประชุมและเยีย่มชมเพื่อติดตามความคืบหนา้ในการดาํเนินงานของ
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟู  ศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน
อินเทอร์เน็ตยุคหน้า และศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นเครือข่ายเซนเซอร์ไร้
สาย 

10 กรกฎาคม 2555 

6 คณะบุคลากรและนักศึกษาจาก  Jiangxi University of Science and  

Technology (JUST) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เขา้เยีย่มชมศูนย ์ฯ 

23 กรกฎาคม 2555 

7 นกัศึกษาต่างชาติเขา้เยีย่มชมผลงานและแลกเปล่ียนความรู้กบันกัศึกษา
ของศูนย ์ฯ 

23 - 24 กรกฎาคม 

2555 

8 คณะผูเ้ดินทางจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (กสอว.) เขา้เยีย่มชมผลงานของศูนย ์ฯ 

6 กนัยายน 2555 

9 งาน ม.อ. วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาํปี 2555 16 - 17 สิงหาคม 

2555 

10 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นํา
นกัศึกษาต่างชาติ เขา้เยีย่มชมและแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกบัศูนย ์ฯ 

21 สิงหาคม 2555 

11 ศูนย ์ฯ รับนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม จาก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขา้
ปฏิบติัสหกิจศึกษา 

29 ตุลาคม 2555 – 

15 กมุภาพนัธ์ 2556 

12 อาจารย์วนัทนีย์ พันธชาติ ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะผูบ้ริหารและ
นกัวิจยัของศูนย ์ฯ 

11 ธนัวาคม 2555 

 
 



5 

 

 
 
 
 
 

	
 
 

	

ภาคผนวกที ่1 	

รายละเอยีดของผลงานอืน่ ๆ 	
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1. เดินทางไปเยีย่มและสอบถามความต้องการการให้ความช่วยเหลอื  คุณตอยยบีะห์ สือแม 

 รองศาสตราจารย ์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ และทีม
อาจารยแ์ละนักกายอุปกรณ์จากภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบาํบดั คณะแพทยศาสตร์ 

ได้แก่ อาจารยว์ีรนันท์ แยม้รัตนกุล นางสาวสุวิชา เตชะภูวภัทร และนางสาวเตือนจิต ณ รังษี เขา้เยี่ยม
นางสาวตอยยีบะห์  สือแม  ผู ้พิ การไม่ มีแขนขา  ซ่ึ งขณะน้ีกําลังศึกษาระดับชั้ นป ริญญาตรีอยู่ ท่ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสอบถามความตอ้งการความช่วยเหลือจากทางเครือข่าย
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟู  เม่ือวัน ท่ี  6 ตุลาคม  2554 ณ  อาคารคณะวิทยาการส่ือสาร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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2. เข้าร่วมกจิกรรม “โรงเรียนสัมพนัธ์กบังานวจัิย รุ่นที ่2” 

  เครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม “โรงเรียนสัมพนัธ์กบังานวิจยั 

รุ่นท่ี 2” ซ่ึงจดัโดยหน่วยชุมชนสัมพนัธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสนับสนุนการวิจยัและบริการ
วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ระดบัมธัยมปลายไดเ้ขา้ฝึกประสบการณ์ เรียนรู้กระบวนการทาํวิจยั การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

และสามารถคิดวิเคราะห์เก่ียวกบังานวิจยัไดเ้บ้ืองตน้เพื่อสามารถต่อยอดแนวคิดสู่การเรียนในโรงเรียนได ้

รวมทั้งเป็นโอกาสในการประชาสัมพนัธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้นกัเรียนไดรู้้จกัและเกิดความสนใจเลือก
ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา โดยในกิจกรรมคร้ังน้ี ศูนยฯ์ ไดรั้บนักเรียนจากโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

โรงเรียนส่องแสงพาณิชยการและโรงเรียนทุ่งสง จาํนวน 5 คน เขา้ฝึกประสบการณ์วิจยั ระหวา่งวนัท่ี 13 -15

มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
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3. ผู้อาํนวยการและนักวจัิยของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวศิวกรรมฟ้ืนฟู  เดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการ

ทางด้านวศิวกรรมฟ้ืนฟู ในงาน “China International Medical Equipment Fair” 

 รองศาสตราจารย ์บุญเจริญ วงศกิ์ตติศึกษา พร้อมดว้ย ผศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์ผศ.สุระพล 

เธียรมนตรี และนกักายภาพบาํบดัของภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบาํบดั ไดแ้ก่ นางสมศรี 

เธียรมนตรี นางสาวนีรนุช รัตนมณี และนางสาวกนัจนี สิริกุล เดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการทางดา้น
วิศวกรรมฟ้ืนฟู ในงาน “China International Medical Equipment Fair” ซ่ึงเป็นงานนิทรรศการเคร่ืองมือ
แพทยร์ะดบันานาชาติ ณ เมืองเซินเจ้ิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งวนัท่ี 17 - 20 เมษายน 2555 
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4. เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค : นํานวัตกรรมสู่ชุมชน ประจําปี 2555 และเสนอ
ผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการอบรม ฯ (คร้ังที ่2) 
 นางสาวจินดาภรณ์ เยาถกั พร้อมดว้ย นางสาวศรัญญา ชยัวิสูตร นาํผลงานเร่ือง “การใช ้biofeedback 

จากสัญญาณคล่ืนไฟฟ้ากลา้มเน้ือและเกมส์ในการฟ้ืนฟู” เขา้ร่วมแสดงนิทรรศการในงานวนันักประดิษฐ์
ภูมิภาค : นํานวตักรรมสู่ชุมชน ประจาํปี 2555 และเสนอผลงานเขา้ร่วมประกวดในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อบ่มเพาะนกัประดิษฐรุ่์นใหม่ เร่ือง การวิจยัเชิงบูรณาการสู่การประดิษฐแ์ละนวตักรรม (คร้ังท่ี 

2) ตั้งแต่วนัท่ี 8-10 มิถุนายน 2555 ณ อาคารบริการวิชาการกลาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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5. การประชุมและเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรม
ฟ้ืนฟู ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอนิเทอร์เน็ตยุคหน้า และศูนย์ความรู้เฉพาะด้านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 
 ดร.กวา้น สีตะธนี  รองผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและ
คณะ เดินทางมาประชุมและเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหนา้ในการดาํเนินงานของศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้น
ทั้ง 3 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู ศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นอินเทอร์เน็ตยคุหนา้ และศูนย์
ความรู้เฉพาะด้านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย โดยมีการประชุมการนําเสนอความคืบหน้าการดาํเนินการ 

ผลงานเด่น โครงการท่ีตอ้งการความร่วมมือ ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ข ณ ห้องประชุม
ให ญ่ ภ าค วิ ช าวิ ศ ว ก ร รม ค อ ม พิ ว เต อ ร์  (R101) ชั้ น  1 ตึ ก หุ่ น ยน ต์  คณ ะ วิ ศ ว ก ร รม ศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และเขา้เยีย่มชมการปฏิบติังานของทั้ง 3 ศูนย ์เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 
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6. คณะบุคลากรและนักศึกษาจาก Jiangxi University of Science and Technology (JUST) จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เข้าเยีย่มชมศูนย์ ฯ 
 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นาํคณะบุคลากรและนักศึกษาจาก Jiangxi University of 

Science and Technology (JUST) ส าธ ารณ รัฐป ระช าชน จีน  ซ่ึ ง มี กํ าห น ดก าร เดิ น ท างม า เยื อ น
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระหว่างวนัท่ี 20 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2555 ตามโครงการและเปล่ียน
บุคลากรและนกัศึกษา ภายใต ้MOU Addendum 2011 - 2012 ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลยั โดยไดน้าํคณะผู ้
มาเยือนดังกล่าวขา้งตน้ตามหัวขอ้ Administrative Staff Exchange และหัวขอ้ Executive Visit จาํนวน 12 

คน เขา้เยีย่มชมศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวศิวกรรมฟ้ืนฟ ูเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
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7. นักศึกษาต่างชาติเข้าเยีย่มชมผลงานและแลกเปลีย่นความรู้กบันักศึกษาของศูนย์ ฯ  
 นักศึกษาต่างชาติ ประกอบดว้ย Miss Meixiu และ Mr. Siyuan Liu นักศึกษาระดบัปริญญาตรี จาก 

South China Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน  Miss Fuhua Chen นักศึกษาระดบัปริญญา
ตรี  จาก  Guangdong University of Technology สาธารณ รัฐประชาชนจีน  และ  Mr. Dusan Drajicevic 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท จาก University of Novi Sad สาธารณรัฐเซอร์เบีย เขา้ดูงานและแลกเปล่ียนความรู้ 

เก่ียวกบั Biomedical Engineering กบันกัศึกษาในศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู  และชมผลงานของ
ศูนย ์ฯ ณ หอ้งเครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟ ูเม่ือวนัท่ี 23-24 กรกฎาคม 2555 
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8. คณะผู้เดินทางจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกจิการอุทยานวทิยาศาสตร์ (กสอว.) เข้า
เยีย่มชมผลงานของศูนย์ ฯ 
 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นาํคณะผูเ้ดินทางจากสาํนกังาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (กสอว.) เขา้เยีย่มชมผลงานศูนยค์วามรู้เฉพาะ
ดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟ ูเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2555 
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9. งาน ม.อ. วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2555 

 ศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟ ูร่วมจดัแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจยั ในรูปแบบโปสเตอร์ ใน
งาน ม.อ. วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 16-17 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณโซน A 

ลานหนา้หอ้งมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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10. สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นํานักศึกษาต่างชาติ เข้าเยี่ยมชมและ
แลกเปลีย่นความรู้ร่วมกบัศูนย์ ฯ 
 ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธ์ุ จาก สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นํา 
Ms.Fehervary Heleen จาก  The Katholieke Universiteit Leuven (Catholic University of Leuven) ซ่ึ ง เป็น
นกัศึกษาท่ีมา  Elective ในโครงการ student internship program ณ สถาบนัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ระหว่าง
วนัท่ี 7 สิงหาคม-18 กนัยายน 2555 เขา้เยี่ยมชมและแลกเปล่ียนความรู้กบัศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรม
ฟ้ืนฟ ูเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2555  
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11. ศูนย์ ฯ รับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย เข้าปฏิบัติสหกจิศึกษา 
 ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟู  รับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ตามโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมประจาํภาค
เรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ เพื่อสามารถพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตให้ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานได ้ทั้งน้ี
ศูนย ์ฯ รับนักศึกษาจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ นายณัฐพล แสนภกัดี และนายศราวุธ จนัทา โดยนักศึกษาเขา้มา
ปฏิบติัสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2555 ถึง 15 กมุภาพนัธ์ 2556  
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12. อาจารย์วนัทนีย์ พนัธชาติ ร่วมพบปะพูดคุยกบัคณะผู้บริหารและนักวจัิยของศูนย์ ฯ 
 อาจารยว์นัทนีย  ์ พันธชาติ ผูอ้าํนวยการฝ่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ฝ่ายวิจยัประยุกตแ์ละบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวก ร่วมพบปะ
พดูคุยกบัคณะผูบ้ริหารและนกัวิจยัของศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟ ูเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 
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ภาคผนวกที ่2 	

สําเนาหน้าแรกผลงานตพีมิพ์	

ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ 
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