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ความเชี่ยวชาญ
สมบัติของโลหะและโลหะผสมที่ใชผลิตเครื่องประดับ โลหะเงินสเตอรลิงและโลหะมีคา กระบวนการ
ผลิตเครื่องประดับ การกัดกรอน การเคลือบผิวและการปรับปรุงคุณภาพผิวเครื่องประดับ การรับรูความรูสึกที่
มีตอวัสดุ
Precious Metals and Alloys, Corrosion, Jewelry Processing, Surface Coating, Materials
Perception
ผลงานที่ไดรับรางวัล
รางวัลชนะเลิศระดับปริญญาโท Thainox Metallurgy Award 2003
หัวของานวิจัย “สมบัติทางกลและความตานทานการหมองของโลหะผสมเงิน 92.5% - ทองแดง –
แมงกานีส” อาจารยที่ปรึกษา: อาจารย ดร. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Research Article)
Munpakdee A, Supansomboon S, Wongsriruksa S, Pongpun N, Phinichka N. Effect of ZrSiO4
and Bi2O3 on the Properties of Borosilicate Enamels for Jewelry. Srinakharinwirot
Science Journal 2016; 32(2): 97-106.
Wilkes S, Wongsriruksa S, Howes P, Gamester R, Witchel H, Conreen M, Laughlin Z,
Miodownik M. Design tools for interdisciplinary translation of material experiences.
Mater Des 2016; 90: 1228-1237.
Howes PD., Wongsriruksa S, Laughlin Z, Witchel HJ, Miodownik M. The Perception of
Materials through Oral Sensation. PLoS ONE 2014; 9(8): e105035.
Wongsriruksa S, Howes P, Conreen M, Miodownik M. The use of physical property data to
predict the touch perception of materials. Mater Des 2012; 42: 238-244.
Nisaratanaporn E, Wongsriruksa S, Pongsukitwat S, Lothongkum G. Study on the
microstructure, mechanical properties, tarnish and corrosion resistance of sterling
silver alloyed with manganese. Mater Sci Eng A 2007; 445–446: 663-668.
สุภิญญา วงษศรีรักษา. อิทธิพลของธาตุแมงกานีสที่มีตอสมบัติทางกลและความตานทานการหมองของโลหะ
เงิน สเตอรลิง. World of gold, jewelry & watches magazine ฉบับที่ 45, กรกฎาคม – สิงหาคม 2547
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Proceeding)
Wongsriruksa S, Laughlin Z, Naumann F, Conreen M, Miodownik MA. Investigating the
acoustic properties of materials with tuning forks. MINET Conference:
measurement, sensation and cognition. National Physical Laboratory; 2009;
London, UK. p.124-126.
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3. ตํารา/หนังสือ
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร, สุภิญญา วงษศรีรักษา, สิริวรรณ สกุลตันเจริญชัย. คูมือ แนวทางแกไขขอบกพรองใน
ชิ้นงานหลอเครื่องประดับ. กรุงเทพฯ: สวนอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม; 2549.
ขจีพร วงศปรีดี, สุภิญญา วงษศรีรักษา, ปริชญา ขจิตกาญจน. เทคนิคหลอพรอมฝงพลอย. กรุงเทพฯ:
โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น (โครงการจรัส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2549.
สมชาย มนัสเกียรติกุล, สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ, สุภิญญา วงษศรีรักษา. เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.
กรุงเทพฯ: โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น (โครงการจรัส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;
2549.
4. งานบริการวิชาการ
- วิทยากรรับเชิญในการฝกอบรมหลักสูตร “การพิจารณาปญหาการผลิตเครื่องประดับ” จัด
โดย บริษัท รอยอิซัลจํากัด 29 เมษายน 2560
- วิทยากรรับเชิญในการฝกอบรมหลักสูตร “การแกไขปญหาในกระบวนการหลอ
เครื่องประดับ” จัดโดย ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 8-10 กุมภาพันธ 2560
- วิทยากรรับเชิญในการฝกอบรมหลักสูตร “การแกไขปญหาในกระบวนการหลอ
เครื่องประดับ” ธันวาคม 2559 จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- วิทยากรรับเชิญในการฝกอบรมหลักสูตร “การแกไขปญหาในกระบวนการหลอ
เครื่องประดับ” 17-19 ธันวาคม 2557 จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
- วิทยากรรับเชิญ เรื่อง “วัตถุดิบ ขอควรทราบและพึงระวังสําหรับการผลิตเครื่องประดับ”
และ “การตรวจสอบและแนวทางแกไขปญหาของเสียในแผนกเทียน” ในการฝกอบรม
หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพและคุณภาพเครื่องประดับเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 19-21
มีนาคม 2557 จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- วิทยากรรับเชิญ เรื่อง “ความรูพื้นฐานดานการหลอเครื่องประดับ” 2 มีนาคม 2547 จัดโดย
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีการหลอและการอบชุบสําหรับการผลิต
เครื่องประดับ” 16 กันยายน 2547 งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 34
- วิทยากรรับเชิญในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการวิเคราะหสาเหตุของการ
เสียหายในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ” 23-24 กันยายน 2547 จัดโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- ที่ปรึกษาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกผูประกอบการดานเครื่องประดับ โครงการ
ยกระดับเทคโนโลยีและการจัดการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จัดโดย กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2547 2548 และ 2549
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- วิทยากร โครงการอบรมความรูดานการหลอเครื่องประดับเบื้องตน ครั้งที่ 1 จัดโดย
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนาคม
2548
- วิทยากรรับเชิญ เรื่อง “กระบวนการผลิตเครื่องประดับ” โครงการเสริมสรางผูประกอบการ
รายใหม สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 29 พฤษภาคม 2548 จัดโดยสมาคมผูคาอัญมณี
ไทยและเครื่องประดับ
- วิทยากร โครงการอบรมความรูดานการหลอเครื่องประดับเบื้องตน ครั้งที่ 2 จัดโดย
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 สิงหาคม
และ 4 กันยายน 2548
- วิทยากรรับเชิญ เรื่อง การวิเคราะหและตรวจสอบปญหาเทียน โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
ดานการผลิตเครื่องประดับ โครงการใหการบริการปรึกษาแนะนําเชิงลึกดานการผลิตใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2,3,9,10 กุมภาพันธ
2549
- วิทยากรรับเชิญ เรื่อง “กระบวนการผลิตเครื่องประดับ” โครงการเสริมสรางผูประกอบการ
รายใหม สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 16 พฤษภาคม 2549 จัดโดยสมาคมผูคาอัญมณี
ไทยและเครื่องประดับ
- วิทยากร เรื่อง “ความรูพื้นฐานดานโลหะวิทยาและการหลอเครื่องประดับ” ในงานสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแกพนักงานของบริษัท อาร เอฟ อิมพอรต เอ็กซพอรต จํากัด 29 กรกฎาคม
และ 5 สิงหาคม 2549
- ที่ปรึกษา เทคนิคการชุบเครื่องประดับและเทคนิคหลอพรอมฝงพลอย โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น (โครงการจรัส) โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
1. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการรับรูของกลุมลูกคาในประเทศที่มีตอรูปรางคิวบิกเซอรโคเนียและ
รูปแบบแหวนโลหะสีตางๆ แหลงทุนวิจัยจากงบประมาณรายจายจากเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปงบประมาณ 2558 (หัวหนาโครงการ)
2. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการรับรูของกลุมลูกคาในประเทศที่มีตอเครื่องประดับบรอนซที่ผาน
กระบวนการอะโนไดซ แหลงทุนวิจัยจากงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประจําปงบประมาณ 2558 (หัวหนาโครงการ)

