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 โครงการหน่ึงอาจารย์หน่ึงผลงาน  ประจําปี  2555 
  
สํานักวิชาวทิยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จํานวน  10  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. ศ. ดร.ไพโรจน์  สัตยธรรม Option pricing for a stochastic 

volatilely model  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ในวารสารในฐาน Scopus  

2. Prof. Dr. Serguei Melechko  Write out reviews for MR Journal  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

Letters (e-mails) from the MR Journal 

3. รศ. ดร.ประภาศรี  อัศวกุล เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
103108 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 
103108 สําหรบัภาคการศึกษาที่ 3/2555 

4. Assoc. Prof. Dr. Nikolay Moshkin   Write out reviews for MR Journal 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

Letter from the MR Journal 

5. ผศ. ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช รายการการวิจยั 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจยั 

6. ผศ. ดร.อรชุน  ไชยเสนะ ความใหม่ที่ไมอ่าจคาดคิดล่วงหน้า  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์/
งานบริการวิชาการ) 

บทความวิจัย 1 บทความ และ/หรอืการ
บริการวิชาการ 

7. Asst. Prof. Dr. Eckart Schulz Research Publication  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

Letter of Acceptance by Journal 

8. อ. ดร.ธดิารัตน์  อารีรกัษ ์ เอกสารประกอบการสอนรายวชิาความ
น่าจะเป็นและสถิต ิ
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 

9. อ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ ์ บทความวิจัยตพีิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวจิยัตีพิมพ์) 

ได้รับการตอบรบัให้ตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิชาการ 

10. อ. ดร.สายันต์  แก่นนาคํา 
 

เอกสารประกอบการสอนในค่ายเตรยีม
ความพร้อมทางวิชาการ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารจัดทําสําเร็จทันกําหนดการค่าย 
(คืนก่อนวันที่ 23 พ.ค. 55) 

 
สํานักวิชาวทิยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี  จํานวน 6 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. ศ. ดร.กฤษณะ  สาคริก ผลงานตีพิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 
ผลงานได้รับการอนุมัตใิห้ตีพิมพ์ใน
วารสารวจิัยที่ม ีImpact Factor สูง 

2. รศ. ดร.เจมส์  เกตุทตั-คาร์นส์ Publication on carbohydrate active 
enzyme  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

Acceptance or publication of paper  

3. รศ. ดร.อนันต ์ ทองระอา บทความวิจัยตพีิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ์อย่างน้อย 1 ชิ้น 

4. Assoc. Prof. Dr. Albert Schulte  บทความวิชาการตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

Publication in international journal 

5. ผศ. ดร.กุลวดี  รังษีวัฒนานนท ์ Adsorption of Acriflavine on HLTL 
and KLTL zeolite  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ์ลงในวารสารระดับ
นานาชาติ 

6. ผศ. ดร.ธนพร  แม่นยํา ส่ือเพื่อการสอนวิชา 102111 เคมีพื้นฐาน 
1 (ตอนที่ 5) 
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 

ได้แผ่น CD บันทึก file PowerPoint 
บทเรยีนเรือ่งสมดุลเคมี 
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สํานักวิชาวทิยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววทิยา  จํานวน  17  โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. รศ. สพญ. ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท ์ บทความวิชาการตีพิมพเ์กี่ยวกบัปศุสัตว์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทความวิชาการที่ตพีิมพ ์1 เรือ่ง 

2. รศ. ดร.ยุพาพร  ไชยสีหา ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ผลงานได้รับการตีพิมพ ์

3. ผศ. ดร.เบญจมาศ  จิตรสมบูรณ ์ รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ 1 เรือ่ง 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์

4. ผศ. ดร.พาณ ี วรรณนิธิกุล ส่ือเพื่อการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
และระบบหายใจ 
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 

ได้แผ่น CD บันทึกไฟล์ PowerPoint 
เรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบหายใจ 
 

5. ผศ. ดร.รุ่งฤด ี ศรีสวัสดิ์ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
111201 เรื่อง กิริยาสนองฉับพลัน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง กิริยา
สนองฉับพลัน เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ ์
 

6. ผศ. ดร.หนูเดือน  เมืองแสน คู่มือปฏิบัติการ รายวิชา 104104 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารคู่มือปฏิบัติการประกอบการสอน 
รายวิชา 104104 ที่สมบูรณ ์

7. ผศ. ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ บทความวิจัยตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพมิพ ์

8. ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ  ธานี Biodiversity of termites and their 
relationship to dry dipterocarp and 
dry evergreen ecosystems at SERS, 
Nakhonratchasima, Thailand  
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ผลงานเสนอต่อ International 
Conference และตีพิมพ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สําเร็จการศึกษา 1 คน 

9. ผศ. ภก. ดร.เกรียงศักดิ ์ เอื้อมเก็บ เอกสารประกอบการสอนรายวชิา
ปฏิบัติการเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอนรายวชิา
ปฏิบัติการเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1 
จํานวน 1 เล่ม 

10. ผศ. ภกญ. ดร.นวลน้อย  จูฑะพงษ ์ Comparison of the antioxidant and 
Cytotoxic Activities of Phyllanthus 
virgatus and Phyllanthus amarus 
extracts  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้ตีพิมพ ์

11. ผศ. ดร.พงศ์เทพ  สุวรรณวาร ี ความหลากหลายของไส้เดือนดนิใน
อุทยานแหง่ชาติทับลาน 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานวิจัย 
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สํานักวิชาวทิยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววทิยา  จํานวน  17  โครงการ  (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

12. อ. ดร.พงษฤ์ทธิ ์ ครบปรัชญา การกลายและการซ่อมแซม 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

มีเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
104203  

13. อ. ดร.ราเชนทร ์ โกศัลวิตร “The tolerance efficiency of Plants 
in TAJT-contaminated soil and rZVI-
con taminated soil.” 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ์) 

บทความวิจัยเผยแพร่ 1 บทความ ใน
วารสารต่างประเทศ 

14. อ. ดร.นฦวรรณ  เสาวคนธ์ บทความวิจัยตพีิมพ์ในวารสารหรือเสนอที่
ประชุมวิชาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ ์
หรือนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ) 

ได้รับการตอบรบัตีพิมพ์หรือไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

15. อ. ดร.อภิชาติ  เงินสูงเนิน Neuroanatomy of Cerebellum  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

จัดพิมพ์เป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์และใช้
ในการสอนบรรยาย รายวิชา 110205 
ประจําปีการศึกษา 2555 

16.อ. ดร.ปิยดา  เงินสูงเนิน เอกสารประกอบการสอน เรื่อง “เนื้อเยื่อบุผิว” 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารฉบับสมบูรณ ์

17. Dr. Paul  Grote  Biogeography of Podocarpaceae in Asia 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

The results of this research will be 
presented as an oral presentation 
at an international meeting. 

 
สํานักวิชาวทิยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  จํานวน  2  โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. รศ. ดร.ดํารัส  ดาราศักดิ ์ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 

114430 วทิยาศาสตร์กีฬาเพื่อการแขง่ขัน
ในระดับสากล 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอนที่เข้าเล่มฉบับ
สมบูรณ ์

2. อ. ดร.พรเทพ  ราชนาว ี โครงการวิจัยเรอืพาย 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

นําเสนอผลงานวิจัย 

 
สํานักวิชาวทิยาศาสตร์  สาขาวิชาจุลชีววทิยา  จํานวน  4 โครงการ  

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. รศ. ดร.ทัศนีย ์ เสาวนะ การตรวจหาสารอะฟลาท็อกซนิในวัตถุดิบ

ประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตโดยชุมชน 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์

2. ผศ. ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง การจดัเตรียมคําขอสิทธิบตัรจากผลงาน
ทางจุลชีววิทยา 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร) 

คําขอสิทธิบัตรจากผลงานวิจยัทาง       
จุลชีววิทยาที่ไดย้ื่นจดทะเบียน 

3. ผศ. ทนพญ. ดร.วิไลรัตน์  ล้ีอนันต์ศักดิ์ศิริ เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง ภูมิคุ้มกัน
บกพรอ่ง รายวิชา 108303 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

มีเอกสารการสอนเป็น PowerPoint 1 ชุด 

4. อ. ดร.นวรัตน ์ นันทพงษ ์ ส่ือการสอนปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 

ได้ file ส่ือการสอนที่เป็น VDO หรือ 
PowerPoint  
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สํานักวิชาวทิยาศาสตร์  สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล  จาํนวน 4 โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. ผศ. ดร.ทรงกต  ทศานนท ์ บทความวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความได้รับการตอบรับใหต้พีิมพ์หรอื
ได้รับการตีพิมพ ์

2. ผศ. ดร.สัญญา  สราภิรมย ์ บทความวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยไดร้ับการตีพิมพ์ลงใน
วารสารทางวิชาการ 

3. ผศ. ดร.สุวทิย์  อ๋องสมหวงั ผลงานวิจัยทางวิชาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตีพิมพผ์ลงาน 

4. อ. ดร.ดษุฎี  ชาญลิขิต การผลิตเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
106714 Urban and Regional Planning  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

1. ร้อยละของผลสัมฤทธิท์างการเรียน
 ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของความสามารถด้านการใช้
 ซอฟแวร์ GIS ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
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 โครงการหน่ึงอาจารย์หน่ึงผลงาน  ประจําปี  2555 
 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  6 โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. ผศ. ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ งานวิจัยวิทยุชายแดนไทย 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจยั 1 ฉบับ 

2. ผศ.หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง แนวทางส่งเสรมิศักยภาพของส่ือท้องถิ่น
เพื่อการส่ือสารสุขภาพในชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจยั 1 เรื่อง 

3. ผศ.สถิตย์โชค  โพธิ์สอาด ตําราวิชา การออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ตํารา) 

ตําราตีพิมพ์และจําหน่ายร้านหนังสือทั่ว
ประเทศตามจํานวนที่เหมาะสม 

4. อ. ดร.จติิมนต์  อั่งสกุล บทความวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ์ 1 บทความ 

5. อ. ดร.ธรา  อัง่สกุล งานวิจัยเชิงบูรณาการด้านสารสนเทศ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัย 1 บทความ 

6. อ. ดร.ศุภกฤษฏ์ิ  นิวัฒนากูล การค้นหาเชงิความหมายสําหรบัไม้ผล
เศรษฐกิจของไทย 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัย จาํนวน 1 เรื่อง 

 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยกีารจัดการ  จํานวน  2 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รูปเล่มรายงานที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ 

2. อ.ประภาวี  วงษ์บุตรศร ี ส่ือการสอน F7 ส่ือภาพน่ิง 
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 

สามารถทําสําเรจ็ในปี 2555 

 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  จํานวน  2  โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. อ. ดร.ธรีวทิย์  ภิญโญณัฐกานต์ หนึ่งอาจารย์หนึง่ผลงาน 

(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ตํารา) 
เกือบทั้งหมด (ประมาณ 80%) 

2. อ. ดร.อิศรา  ประมูลศุข ผลิตบทความวิจยัตีพิมพใ์น International 
Conference Proceeding  
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

ได้รับการตีพิมพ ์และเสนอผลงาน Oral 
Presentation International 
Conference  
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 โครงการหน่ึงอาจารย์หน่ึงผลงาน  ประจําปี  2555 
 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช  จํานวน  8  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. รศ. ดร.ปิยะดา  ตันตสวัสดิ ์ บทความวิจัยตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้ผลงานวิจัยตพีิมพ์ 1 เรื่อง 

2. ผศ ดร.ธวัชชยั  ทีฆชุณหเถียร วิทยากรฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
2 ครั้ง 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

ดําเนินการอบรม 2 ครั้ง จํานวนผู้เข้า
อบรมรวม  30 คน 

3. ผศ. ดร.อารกัษ์  ธีรอําพน เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การ
ผลิตพืชภาคสนาม” (302318 Field 
Work II)  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ประกอบการเรยีนการสอน ของนักศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ไม่ต่ํากวา่ 50 คน 

4. ผศ. ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวชิาการ/  
ที่ประชุมวิชาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ผลงานวิจัยตีพมิพ์ 1 เรื่อง 

5. ผศ. ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา การเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบบทความ
วิจัยตีพิมพ์/ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือ ในการประชุม
วิชาการนานาชาติ 1 ฉบับ 

6. อ. ดร.รุจ  มรกต การผลิตศัตรธูรรมชาติปราบเพล้ียแป้ง
ศัตรูมันสําปะหลัง   
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

สามารถผลิตแตนเบียน 1,300,000 ตัว  
ส่งใหก้รมส่งเสรมิการเกษตรตาม
ระยะเวลาทีก่ําหนด 

7. อ. ดร.ธรียทุธ  เกิดไทย เอกสารประกอบการสอน วิชาการ
ชลประทานและภูมิอากาศสําหรับการ
ผลิตพืช 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 5 บท 

8. อ. ดร.ณฐัธิญา  เบือนสันเทียะ Changes in cellular components of 
phytopathogenic fungi, Sclerotium 
rolfsii response to temperature 
stress 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

International publication impact 
factor ≥ 0.5 
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สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสัตว์  จํานวน  10 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. รศ. ดร.พงษ์ชาญ  ณ ลําปาง ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง “Effects of 

Stocking Density and Group Size on 

Productivity and Behavior of 

Thailand Crossbred Chicken” 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสาร

นานาชาติ 

2. รศ. ดร.วิศิษฎ์พร  สุขสมบัติ บทความวิจยัตีพมิพ์ในวารสารนานาชาติที่มี 

Peer Review และมี Impact Factor 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ

ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

3. ผศ. ดร.ปราโมทย ์ แพงคํา ตีพิมพ์งานวิชาการในวารสารนานาชาติ 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้ผลงานการวจิัยที่ตพีิมพ ์

4. ผศ. ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย ์ เอกสารประกอบการสอน รายวชิา 313425 

การจดัการพืชอาหารสัตว์และทุง่หญ้า 

(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอนทีส่มบูรณ ์

5. ผศ. ดร.สุรินทร  บุญอนันธนสาร เครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตปศุสัตว์

กับชุมชนท้องถิน่ 

(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

จํานวนเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ 

มากกว่า 20 คน 

6. ผศ. น.สพ. ดร.ภคนิจ  คุปพทิยานันท ์ ความเครียดและหลักสรีรวทิยาของ

ความเครียดกับการผลิตสัตว ์

(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารทางวชิาการที่มีคุณภาพ       

เข้าเล่มสมบูรณ ์ 

7. อ. ดร.วิทธวัช  โมฬี บทความวิจัยตพีิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ ์1 เรื่อง 

 

8. อ. ดร.สมร  พรชื่นชูวงศ์ บทความวิจัยตพีิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจยัตีพิมพ ์

9. อ. ดร.สุทิศา  เข็มผะกา การนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม

ระดับนานาชาต ิ

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตอบรบั และเข้าร่วมการ

นําเสนอผลงานและการประชุม 

10. อ. ดร.อมรรตัน ์ โมฬี บทความวิจัยตพีิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ ์1 เรื่อง 
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สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  จํานวน  8  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. รศ. ดร.จิรวัฒน์  ยงสวัสดิกุล บทความตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

การไดร้ับการตพีิมพ ์

2. ผศ. ดร.ปิยะวรรณ  กาสลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเค้ียวเสริม
สุขภาพจากถั่วหมัก 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวจิัย) 

ได้ผลิตภัณฑ์อาหารขบเค้ียวเสรมิสุขภาพ
จากถัว่หมักที่มคุีณภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค (1 สูตร) 

3. ผศ. ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท ์ ผลกระทบของโปรตีนไหมกับการยับยั้งเซลมะเรง็ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

การตพีิมพ์ในวารสารนานาชาตทิี่มี 
Impact Factor 

4. ผศ. ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม การนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระดับนานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจยัตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

5. ผศ. ดร.สุนันทา  ทองทา รายงานการวิจยั 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ได้รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ ์

6. ผศ. ดร.สุเวทย์  นิงสานนท ์ บทความตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวชิาการตีพิมพ์) 

บทความตีพิมพ/์เผยแพรท่างส่ือในรูป
ส่ิงพิมพ์ หรือส่ิงพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ 

7. อ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ ส่ือการสอน e-Learning 1 รายวิชา 
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 

มีการเปิดส่ือการสอน e-Learning 1 
รายวิชา และมีนักศึกษาเข้าใชส่ื้อการสอน 

8. อ. ดร.ธนาวิทย์  กุลรัตนรักษ ์ เอกสารประกอบการสอนวิชาวศิวกรรม
อาหาร (เรือ่ง อณุหพลศาสตร์) 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อุณหพลศาสตร์ 
 

 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จํานวน  8  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. รศ. ดร.มณฑารพ  ยมาภัย การตพีิมพ์ผลงานวิจัย 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 
จํานวนผลงานทีต่ีพิมพ์ ค่า Impact 
Factor ของวารสาร 

2. รศ. ดร.มารินา  เกตทุัต-คาร์นส์ International Publication  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตีพิมพใ์นวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus 

3. รศ. ดร.หนึง่  เตียอํารงุ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

1 Inter-publication 

4. ผศ. ดร.สุนทร  กาญจนทว ี การจดัการความรู้ด้านการวิจยัผ่านการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จากต่างประเทศ 
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ : เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา) 

1. มีนักศึกษาจากฝรั่งเศสมาปฏิบัติ
 งานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของ
 วิทยานิพนธ์ มทส. จํานวน 1 ราย 
2. มีคณาจารย์จาก มทส. และฝรัง่เศส
 แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน      
 ในการสร้างงานวจิัยรว่มกันจาํนวน 4 ราย 



D:\GEN 4\GEN 4\D\MY DOCUMENTS\หน่ึงอาจารยหน่ึงผลงาน\รายงานป  2554 - 2555\สรุปการเสนอโครงการ ป 2555.DOC 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จํานวน  8  โครงการ  (ต่อ) 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

5. ผศ. ดร.อภิชาต ิ บุญทาวัน การทําบริสุทธิ์เชิงแสงของกรดดีแล็กติก 
จากกระบวนการหมักด้วยระบบเบด
เคล่ือนที่จําลองและการทดสอบการผลิต
เม็ดพลาสติกชนิดพอลิดีแล็กตกิ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ผลิตกรดดีแล็กติกที่มีความบรสุิทธิ์เชิงแสง 
100% พร้อมทัง้สามารถผลิตเม็ดพลาสติก
ชนิดพอลิดีแล็กติกได ้

6. ผศ. ดร.เขมวทิย์  จันต๊ะมา Metabolic Engineering of Klebsiella 
oxytoca to Produce D-Lactate 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี 
Impact Factor มากกว่า 1.5 ใน 
ฐานข้อมูล Scopus  

7. ผศ. ดร.พรรณลดา  ติตตะบุตร ผลของเอทธิลีนและการใช้เชื้อแบคทีเรียที่
มีกิจกรรมของเอนไซด์ 1-amino –
cyclopropane-1-acrboxylate (ACC) 
deaminase ร่วมกับหัวเช้ือไรโซเบียม ต่อ
การเจริญของพชืตระกูลถัว่ภายใต้สภาวะ
ที่ก่อให้เกิดความเครียดกับพืช 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย/
บทความวิจยัตีพิมพ์) 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และบทความ
วิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต ิ1 ฉบับ 

8. อ. ดร.ปริญญา  น้อยสา บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

การตอบรับตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาต ิ
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 โครงการหน่ึงอาจารย์หน่ึงผลงาน  ประจําปี  2555 
 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตร  จํานวน  2  โครงการ  
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. อ. ดร.เทวรัตน์  ทิพยวิมล การผลิตและตีพิมพ์บทความวจิัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยจํานวน 1 บทความ 

2. อ.วันวิสาข์  ศรีขํา เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การพาส
เจอร์ไรซ์นม 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอน 

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมขนส่ง  จาํนวน  4  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. รศ. ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห การนําเสนอบทความวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

1 บทความ 

2. อ. ดร.รัฐพล  ภู่บุบผาพันธ์     ตีพิมพ์ผลงานวจิัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัย 1 ฉบับ ตีพิมพ์ในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
บทความตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิทําการประเมิน 

3. อ.กาญจน์กรอง  สุอังคะ การประเมินผลกระทบด้านการจราจรของ
การออกแบบชอ่งเก็บค่าผ่านทางระบบ
อัตโนมัติของประเทศไทย 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวจิัย) 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์

4. อ.ณัฐภรณ์  เจรญิธรรม การนําเสนอบทความวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความตีพิมพ ์1 ฉบับ 

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  จํานวน  10  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. รศ. ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ การผลิตและตีพิมพ์บทความวจิัย 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 
บทความวิจัยตพีิมพ์เผยแพรใ่น
วารสารวิชาการ  

2. รศ. ดร.นิตยา  เกิดประสพ การผลิตและตีพิมพ์บทความวจิัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ  

3. ผศ. ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว การพัฒนาระบบรู้จักใบหน้า 
(ประเภทผลงาน : สิง่ประดิษฐ์/สทิธิบัตร) 

ซอฟต์แวรร์ู้จกัใบหน้า 
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สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  จํานวน  10  โครงการ (ต่อ) 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

4. ผศ. ดร.คะชา  ชาญศิลป์ การนําเสนอบทความวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

1 บทความ ตพีมิพ์เผยแพร ่

5. ผศ. ดร.พิชโยทยั  มหัทธนาภิวฒัน์ เอกสารการอบรมคอมพิวเตอรโ์อลิมปิก 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

เอกสารการอบรมนักเรียนคอมพิวเตอร์
โอลิมปิก เรื่อง Recursion  

6. ผศ.สมพันธุ์  ชาญศิลป์ บทความจัยในการประชุมทางวชิาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความได้ตีพมิพ์ใน Proceeding ของ
การประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ 

7. อ. ดร.ชาญวิทย ์ แก้วกสิ บทความวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยไดรับการตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

8. อ. วิชัย  ศรีสุรักษ ์ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 523271 
Electronic for Computer Engineering 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

มีเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
523271 Electronic for Computer 
Engineering 

9. อ.ศรัญญา  กาญจนวัฒนา นําเสนอบทความวิจัยตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้ตีพิมพ์ลง Conference ทึ่เกีย่วข้องกับ
สาขาด้าน data mining ปัจจุบัน ส่งเข้า 
WSEA 2012 Conference แล้ว 
(submitted) 

10. อ. สุภาพร  บุญฤทธ์ิ บทความวิจัยตพีิมพ์ในงานประชุมทาง
วิชาการด้าน Pattern recognition  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจยัตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี  จํานวน  9  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. ศ. ดร.ชัยยศ  ตัง้สถิตยก์ุลชัย การผลิตผลงานวิจัยด้านคาร์บอนและ
พลังงานทดแทน 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจยัเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ       
อย่างน้อย 1 บทความ 

2. รศ. ดร.เอเดรียน  ฟลัด Write published conference 
proceeding article 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

I Peer reviewed article 

3. ผศ. ดร.ฉลองศร ี ฟลัด การศึกษาปฏิกริิยาในถังกวนแบบ Bath 
และติดตาม conversion ด้วยการวัดการ
นําไฟฟ้าแทนการไตเตรท 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจยั 1 ฉบับ 
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สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี  จํานวน  9  โครงการ (ต่อ) 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

4. ผศ. ดร.พนารัตน์  รัตนพาน ี การผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลของเกลือ
ต่อการสกัดกรดแล็คติกด้วยบิวทานอล
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ ์

5. ผศ. ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
Chemistry Engineering 
Thermodynamics 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม เพื่อ
ใช้สอนนักศึกษา 

6. Asst. Prof. Dr. Boris  Golman Lecture Notes (Part I) for Graduate 
Course on Advanced Chemical 
Reaction Engineering  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

Quality of final lecture notes 

7. อ. ดร.ธีระสุต  สุขกําเนิด บทความวิจัย “Modeling of Moisture 
Migration in Sugar”  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

Paper 1 บทความ 

8. อ. ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ ์ การกําจัดสีในน้าํเสียจากโรงงานผลิตผ้า
ไหมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ ์

9. อ. ดร.อรรถพล  มณีแดง การผลิตบทความวิจัยด้านการสังเคราะห์
สารอนินทรีย ์
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจยัเผยแพร ่

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมเซรามิก  จํานวน  6  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. รศ. ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง Electrical Material  

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 
เป็นบทความวิจยัตีพิมพ์หรือเสนอผลงาน
ทางวาจา 

2. ผศ. ดร.ศิริรัตน์  ทับสูงเนิน  รัตนจันทร ์ Bismuth doping and annealing 
effects on the structural and 
properties of Zno thin films. 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

การตอบรับตพีมิพ์ 

3. ผศ. ดร.สุขเกษม  กังวานตระกลู การปรับปรงุสมบัติเชิงกลของวสัดุชีวภาพ
เชิงประกอบไฮดรอกซีแอปาไทต์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตอบรบัตีพิมพ ์

4. ผศ. ดร.สุธรรม  ศรีหล่มสัก บทความตีพิมพ์ในวารสารสมาคมเซรามิกลําปาง 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตีพิมพ ์
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สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมเซรามิก  จํานวน  6  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

5. อ. ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ การศึกษาพฤติกรรมการแพร่ตวัของรอย
ร้าวในวัสดุเซรามิก PZT ภายใน
สนามไฟฟ้ากระแสสลับ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ ์

6. อ. ดร.อนรุัตน์  ภูวานคํา การจดัทําเอกสารประกอบการสอน
รายวิชา Introduction to Ceramic 
Engineering  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอนที่สําเร็จเป็น
รูปเล่ม 

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมโทรคมนาคม  จํานวน  5  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. ผศ. ดร.ชุติมา  พรหมมาก บทความวิจัยตพีิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 
บทความวิจัย อย่างน้อย 1 บทความ 

2. ผศ. ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล การตพีิมพ์บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความอย่างนอ้ย 2 บทความ 

3. ผศ. ดร.มนต์ทพิย์ภา  อุฑารสกุล การตพีิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
/ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

จํานวนผลงานอย่างน้อย 2 บทความ 

4. ผศ. ดร.ปยิาภรณ์  กระฉอดนอก การตพีิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
หรือ ที่ประชุมวชิาการนานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยอย่างน้อย 2 บทความ 

5. ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์  คําสวัสดิ์ การตพีิมพ์บทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการนานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตีพิมพใ์นการประชุมวชิาการ
นานาชาติ 

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า  จาํนวน  12  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร ระบบส่ันสะเทือนทางกลที่มีแหล่งกําเนิด

แรงกระทําเป็นมอเตอร์และแหล่งกําเนิด
การรบกวนเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า 
(ประเภทผลงาน : สิง่ประดิษฐ/์สิทธิบัตร) 

ต้นแบบพร้อมการย่ืนจดสิทธิบตัรการ
ประดิษฐ ์

2. รศ. ดร.กิตต ิ อัตถกจิมงคล เอกสารคําสอน รายวิชา Electrical 
Circuit Analysis   
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารคําสอน รายวิชา Electrical 
Circuit Analysis 1 เล่ม 
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สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า  จาํนวน  12  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

3. รศ. ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ ์ บทความวิจัยตพีิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ์ในการประชุม

วิชาการ/วารสาร ทัง้ในระดับชาติและ

ระดับนานาชาต ิอย่างน้อย 1 ชิน้ 

4. รศ. ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว Nectec ecamp ครั้งที่ 12 : 2012 

Camp หุ่นจิ๋วรว่มใจต้านมหาภัยธรรมชาต ิ 

(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 คน 

2.  นักเรยีนเข้าร่วมแข่งขัน YELL ได้รับ

 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ปี 2554 

5. ผศ. ดร.เผด็จ  เผ่าละออ ตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิชาการใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

มีบทความตีพิมพ์อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

6. ผศ. ดร.บญุเรอืง  มะรังศรี   ตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

มีบทความตีพิมพ์อย่างนอ้ย 2 บทความ 

7. ผศ. ดร.กองพล  อารีรกัษ ์ ตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

1 บทความ 

8. ผศ. ดร.กองพัน  อารรีักษ ์ ตีพิมพ์วารสารวชิาการระดับนานาชาติ ที่

อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยไดร้ับการตีพิมพใ์น Scopus 

9. ผศ. ดร.อนันท ์ อุ่นศิวิไลย์ บทความวิจัยตพีิมพ์ในการประชุม

นานาชาติ 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ์ จํานวน 1 บทความ 

10.ผศ ดร.ทิพยว์รรณ ฟังสุวรรณรักษ ์ ผลิตตํารา “อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม” 

(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ตํารา) 

ส่งสํานักพิมพ์เพื่อเผยแพร ่

11. อ. ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง งานเขยีนบทความวิจัย ตัวสังเกตอัตราเร็ว

ในระบบควบคุมวงปิดของมอเตอร์

เหนี่ยวนําสามเฟส 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

มีบทความวิจัยตีพิมพ์ 1 บทความ ลงใน

วารสารเผยแพรง่านวิจัยในระดับนานาชาติ 

(งานวิจัยช้ินนี้ไมไ่ด้รับทุนสนบัสนนุวิจัยใด ๆ ) 

12.อ.สุดารัตน์  ขวัญออ่น ประมวลสาระการสอนรายวิชา 

Electromagnetic Fields  

(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประมวลสาระการสอนรายวิชา 

Electromagnetic Fields 1 เล่ม 
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สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา  จํานวน 6 โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. ศ. ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข พฤตกิรรมการอัดตัวของดินซเีมนต์มวลเบา 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยเผยแพร่ในงานสัมมนา/
วารสารวิชาการ 1 เรือ่ง 

2. รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย ์ การศึกษาผลของขนาดมวลรวมต่อกําลัง
รับแรงอัดของพอลิเมอร์คอนกรตี 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ผลการวิจัยได้รบัการตพีิมพ์เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ
ระดับประเทศ 

3. ผศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกรู การเขียนหนังสือ “การจําลอง
กระบวนการทางอุทกวทิยา” 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ตํารา) 

ได้หนังสือ จํานวน 1 เล่ม 

4. ผศ.ศาสน์  สุขประเสริฐ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
Contact Specifications and caws for 
civil Engineering 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ใช้ในการสอนเทอม 3/2553 เรียบรอ้ย
แล้ว 

5. ผศ. ดร.วชรภูม ิ เบญจโอฬาร การสร้างแผนการตัดวัสดกุ่อสรา้งเชิงเส้น
เพื่อลดเศษในงานก่อสร้าง 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์

6. ผศ. ดร.ปรียาพร  โกษา  ตํารารายวิชาชลศาสตร์ (Hydraulics) 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ตํารา) 

เผยแพร่และใชป้ระกอบการเรยีนการสอน
ในรายวิชาดังกล่าว 

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมโลหการ  จํานวน  5  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. ผศ. ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา การทดสอบการกดักรอ่น (ตอ่เนือ่งจากปี 2554) 

(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 
ได้เอกสารประกอบการสอน 

2. อ. ดร.ฐาปนีย ์ อุดมผล เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 
431302 Mechanical Metallurgy          
(บทที่ 1-4) 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น เกรดเฉล่ีย
ดีขึ้น 

3. อ. ดร.รัตน  บรสุิทธิกุล เขียนบทความตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความ จํานวน 1 บทความ 

4. อ. ดร.สงบ  คําค้อ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Physical 
Chemistry of Iron and steel 
Manufacturing  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารและสไลด์วิชาการ 1 เรื่อง 

5. อ. ดร.อษุณีย์  กิตกําธร เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ด้านโลหกายภาพชั้นสูง 
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 

เว็บไซต์และจํานวนผู้เข้าอ่าน 
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สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  จํานวน  7  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. ผศ. ดร.จรียา  ยิ้มรัตนบวร การนําเสนอบทความวิชาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทความวิชาการ 1 บทความ 

2. ผศ. ดร.บญุชัย  วิจิตรเสถียร นําเสนอบทความวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

จํานวน 1 บทความ 

3. ผศ. ดร.สุดจิต  ครุจิต การนําเสนอบทความวิชาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

มีบทความวิจัยตีพิมพ ์

4. อ. ดร.อภิชน  วชัเรนทร์วงศ์ การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจยัตีพิมพ ์

5. อ. ดร.พัชรินทร ์ ราโช - Alkaline and carbonate recirculation 
 pretreatment of Anaerobic 
 digestion a treatment  for waste 
 activated sludge. 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 
- Effect of modified starch crosslinking 
 on Cr(VI) chemisorption  
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความ 1 เรื่อง 
 
 
 
บทความ 1 บทความ 

6. อ.นิตยา  บญุทยีน A Calibration approach towards 
reducing ASM of parameter subsets 
in phosphorous removal processes  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตพีิมพ์   

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ  จํานวน  5  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. ผศ. ดร.พรศิร ิ จงกล การเผยแพร่บทความวิจัย 

(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 
บทความวิจัยอย่างน้อย 1 บทความ 

2. ผศ. ดร.ปภากร  สูนานนท์ บทความวิจัยตพีิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทความ 1 ฉบับ 

3. ผศ. ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย การเผยแพร่บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

ได้บทความ 1 บทความที่ไดร้บัการตพีิมพ์
เผยแพร ่

4. อ. ดร.ปวรี์  ศิรริักษ ์ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
433231 Operations Research I 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ปริมาณการผลิต และการใช้เอกสาร 

5. อ.นรา  สมัตถภาพงศ์ คู่มือการสร้างแบบจําลองอุตสาหกรรม
และการบริการด้วยโปรแกรม Flexsim  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

- ยอดจําหน่าย 
- จํานวนผู้เข้ารว่ม 



D:\GEN 4\GEN 4\D\MY DOCUMENTS\หน่ึงอาจารยหน่ึงผลงาน\รายงานป  2554 - 2555\สรุปการเสนอโครงการ ป 2555.DOC 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  จํานวน  4  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. รศ. ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร แต่งตําราวิชากลศาสตร์หิน 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ตํารา) 

ตํารา 1 เล่ม 

2. รศ.เกรียงไกร  ไตรสาร เอกสารประกอบคําสอน รายวชิา    
“Well Logging”  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ผลการเรยีนรายวิชา Well Logging สอบ
ผ่านไม่น้อยกว่า 180 คน 

3.  อ. ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติ 1 ฉบับ 

4. อ. ดร.บัณฑิตา  ธีระกุลสถิตย ์ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
534203 Petroleum Industries   
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
รายวิชา 534203 จํานวน 1 เล่ม 
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โครงการหน่ึงอาจารย์หน่ึงผลงาน  ประจําปี  2555 
 
สํานักวิชาแพทยศาสตร์  สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน  จํานวน  2  โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. อ. นพ.นิวัฒน์ชยั  นามวิชัยศิรกิุล การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการพฒันา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายรุะดับท้องถิ่นใน
จังหวดันครราชสีมา ภายใต้มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพํฒนาผู้สูงอายุไทย 
(ประเภทผลงาน : หนังสอื/ตํารา/เอกสาร
บริการวชิาการ/งานบริการวชิาการ) 

1. หนังสือ บทเรียน เรื่องเล่าดีๆ จากคน
 สูงวัยใจเกินร้อยที่โคราช 
2. การนําเสนอผลการเรียนรู้
 ระดับประเทศ 

2. อ. พญ.สีขาว  เชื้อปรุง คู่มือการออกชุมชน 
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 

1. นักศึกษาแพทย์ที่เรยีนวิชาชนบทศึกษา
 ทางการแพทย์ 1 
2. สามารถเข้าถงึและใช้ส่ือ 100% ขณะ
 ออกชุมชน 

 
สํานักวิชาแพทยศาสตร์  สาขาวิชาพยาธิวทิยา  จํานวน  2  โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. ผศ. ดร.ณัฏฐวุฒิ  แก้วพทิูลย ์ การศึกษาความชุกของระยะตดิต่อพยาธิ

ใบไม้ตับในปลาวงศ์ตะเพียร ในจังหวดั
นครราชสีมา 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ์) 

1. การนําเสนอผลงานระดับชาต/ิ
 นานาชาติ 
2. การนําเสนอผลงานตีพิมพร์ะดบั
 นานาชาติ 
3. หน่วยงานสาธารณสุขที่เกีย่วขอ้ง
 นําไปใช้วางแผนป้องกัน 

2. อ. ทนพ. ดร.สนอง  สุขแสวง Spermogram  
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 

ได้ L.O. 1 เรื่อง 

 
สํานักวิชาแพทยศาสตร์  สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จํานวน  2  โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. อ. นพ.สราวุธ  สุขสุผิว พัฒนาความรู้และทักษะทางการแพทย์

ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน/
สื่อเพือ่การสอน) 

นักศึกษาแทพยใ์ช้ส่ือเพื่อประกอบการ
สอนและนอกเวลาเรียน > 90% 

2. อ.พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด พัฒนาความรู้และทักษะทางการแพทย์
ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน/
สื่อเพือ่การสอน) 

นักศึกษาแทพยใ์ช้ส่ือเพื่อประกอบการ
สอนและนอกเวลาเรียน > 90% 
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สํานักวิชาแพทยศาสตร์  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จํานวน  2  โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. อ. พญ.นพร  อึง้อาภรณ์ โครงการศึกษาภาวะโภชนาการเด็กก่อน
วัยเรยีนในจงัหวัดนครราชสีมา 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์

2. อ. พญ.พัชราภรณ์  วงศ์แกว้โพธิ์ทอง บูรณาการประสบการณ์ภาคสนาม : การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

1. นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน
 รายวิชาการเจรญิเติบโตและพัฒนาการ 
 อยู่ในเกณฑ์ด-ีดีมาก 
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
 ประเมินการเจรญิเติบโตและพัฒนาการ
 โดยดูจากสรุปรายงานที่นําส่ง            
 ได้คะแนน อยู่ในเกณฑ์ด-ีดีมาก 
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 โครงการหน่ึงอาจารย์หน่ึงผลงาน  ประจําปี  2555 
 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์   จํานวน  26  โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1.  อ. ดร.ศรเีกยีรติ  อนันต์สวสัดิ์ Promoting mental spiritual health 

among postpartum mothers to 
extent breastfeeding period 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ์) 

1. มารดาหลังคลอดร้อยละ 95 เล้ียงลูก
 ด้วยนมแม่นานกว่า 6 เดือน 
2. มารดาหลังคลอดที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่
 ทุกคนที่มีปญัหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 มีแนวทาง วธิีการ หรอืมีบุคคล
 ช่วยเหลือ แนะนําการแก้ปญัหา 

1. ผศ. ดร.รวมพร  คงกําเนิด บทความวิจัย เรื่อง การรับรู้ความรุนแรง
และการรับรู้โอกาสเส่ียงของการติดเชือ้
ทางเพศสัมพันธใ์นวัยรุ่นผู้หญิงไทย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ์) 

แยกกลุ่มวัยรุ่นที่เส่ียงต่อการตดิเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์ได ้

3. อ. ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์ ผลการจัดเมนูอาหารลดความเส่ียงการ
เกิดโรคในผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพัก
คนชรา สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

1. มีเมนูอาหารสําหรับผู้สูงอาย ุ
2. ลดความเส่ียงตอ่การเกิดโรคระดับ
 ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
 และไขมันในเลือดสูงลงจากเดมิ 

4. อ. ดร.ปทัมา  วาจามั่น การจดัการความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รอ้ยละ 100 
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

5. อ. ดร.ณฐัฐิตา  เพชรประไพ ส่ือการสอนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) 
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 

มีส่ือเผยแพร่ทาง sut e-learning ระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ใช้ส่ือ
มากกว่าร้อยละ 70 

6. อ. ดร.จันทรท์ิรา  เจียรณัย บทความตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ์) 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact 
Factor 

7. อ. ดร.นฤมล  สิงห์ดง เครือ่งมือประเมินความเส่ียงต่อการเกดิ
โรคตดิตอ่ ในผู้ปว่ยที่มีโรคเรื้อรงัแบบ 
Metabolic syndrome 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

1. ได้เครื่องมือประเมินความเส่ียงต่อการ
 เกิดโรคตดิต่อ ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรงั
 แบบ Metabolic syndrome 
2. การเผยแพร่ผลงานในเอกสารวชิาการ 
 อย่างน้อย 1 เรือ่ง 

8. อ. ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์ โปรแกรมคํานวณอายุครรภ์และคะเนวัน 
คลอดบุตร (PREG-CAL) 
(ประเภทผลงาน : สิง่ประดิษฐ์/สทิธิบัตร) 

1.จํานวนผู้ใช้โปรแกรม 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม 

9.อ. ดร.กิตตกิา  ธนะขว้าง ผลิตเอกสารประกอบการสอนวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Nursing of Adults II) 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ที่ทันสมัย และ
มีคุณภาพ 
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สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์   จํานวน  26  โครงการ   (ต่อ) 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

10.อ. ดร.ศักดา  ขําคม ประสบการณ์มีชีวิตอยู่ด้วยโรคมะเร็งเต้านม 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 
 

1. ได้รูปแบบในการส่งเสริมพัฒนา
 คุณภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม 
2. ได้แนวทางในการพัฒนาระบบบริการ
 สุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่มี
 ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองปัญหา
 และความต้องการของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 ที่เหมาะสม 

11.อ. พ.อ. หญงิ ดร.วัลลภา  บุญรอด - การพฒันาตัวบ่งช้ีรวมคุณภาพจรรยาบรรณ
 อาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาล
 สังกัดกระทรวงกลาโหม (A Development 
 of Key Performent Index of The 
 Code of Ethices in Nursing Instructors 
 for Nursing College Under The 
 Ministry Of Defense)  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจยัตีพิมพ์) 
 
- ส่ือประกอบการสอนวิชา 619413 : 
 ประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพพยาบาล  
(ประเภทผลงาน : สือ่เพือ่การสอน) 
 
 
 
 
 
 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 619413 : 
 ประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพพยาบาล  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

- ได้รับการตอบรบัการตพีิมพ์ในวารสาร
 ระดับนานาชาต ิและตอบรับการ
 นําเสนอผลการวิจัยในการประชุม
 วิชาการในสาขาวิชาชีพหรอืที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
- มีส่ือประกอบการเรยีนการสอนสําหรับ
 รายวิชานีใ้นรูปแบบใหม่ ๆ นักศึกษา
 ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้โดยตอบ
 แบบประเมินตนเองหลังการนาํไปใช้  
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และให้ขอ้มูล
 และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
 ปรับปรงุพัฒนาคุณภาพของการจัดการ
 เรียนการสอน ปีการศึกษาต่อไป 
 
- มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
 สําหรับรายวิชานี้  นักศึกษาผู้ใช้มีความ
 พึงพอใจในการใช้โดยตอบแบบประเมิน
 ตนเองหลังการนําไปใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 80 และใหข้้อมลูและข้อเสนอแนะที่
 เป็นประโยชน์ในการปรับปรงุพัฒนา
 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 
 ปีการศึกษาต่อไป 
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สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์   จํานวน  26  โครงการ   (ต่อ) 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

12. อ.วาริธร  ประวตัิวงศ์ ส่ือการสอนการสอนวิชา 619411 : ภาวะ
ผู้นําและการจัดการทางการพยาบาล 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพือ่การสอน) 

- มีส่ือประกอบการเรยีนการสอนสําหรับ
 รายวิชานีใ้นรูปแบบใหม่ ๆ นักศึกษา
 ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้โดยตอบ
 แบบประเมินหลังการนําไปใช้ไมน่้อยกว่า
 ร้อยละ 80 ผู้ใช้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
 ที่เป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงพัฒนา
 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน  
 ปีการศึกษาต่อไป 

13. อ.ทดัขวญั  มธุรชน การประเมินความเส่ียงในงานอาชีวอนามัย
และอนามัยส่ิงแวดล้อม 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

มีเล่มเอกสาร และแบบประเมินผลการ
นําไปใช้ 

14. อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล ประสบการณ์ขัน้ฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวจิัย) 

- รายงานการวิจยั จํานวน 1 เล่ม 
- การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
 พยาบาล 1 ครัง้ 

15. อ.บัณฑิตา  นฤมาณเดชะ ประสิทธิผลของเครื่องตรวจจับความช้ืน 
(แบบไร้สาย) สําหรับการป้องกนัการเกิด
แผลกดทับ 
(ประเภทผลงาน : สิง่ประดิษฐ์/สทิธิบัตร) 

เครื่องมอืตรวจจับความชื้น (แบบไร้สาย) 
ต้นแบบ 1 เครือ่ง และคําขออนุสิทธิบัตร 
1 ฉบับ 
 

15. อ.เพลินพิศ  พรหมรักษ ์ การตพีิมพ์บทความวิชาการเรือ่ง 
Concept analysis : Chronic illness 
self-management   
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทความได้รับการตอบรับและตีพิมพ ์

16. อ.ลักขณา  สุวะจันทร ์ ปัจจัยที่มอีิทธพิลต่อพฤตกิรรมการเล้ียง
ลูกด้วยนมของมารดาหลังคลอดวัยรุ่นใน
โรงพยาบาลมหาราช-นครราชสีมา 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวจิัย) 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์

17. อ.รัชดาภรณ์  ใจอ้าย เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช 1 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

รูปเล่มของเอกสาร 

18. อ.ภรณี  พราหมณ์กระโทก การศึกษาพฤติกรรมแสวงหาการดูแล
สุขภาพ แหล่งสนับสนุน และการสนับสนนุ
ทางสังคมของผู้ดูแลที่มีเด็กเจ็บป่วยด้วย
โรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดิน
หายใจวัย 1-5 ปี 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวจิัย) 

ตีพิมพ์วารสารการวิจัย 

19. อ.กชกร  เพียซา้ย ความรู้และพฤตกิรรมการดูแลตนเองของเด็ก
ป่วยโรคหอบหืดและผู้ดูแล 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจยั  
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ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

20.อ.สิริกร  ขาวบุญมาศิร ิ เอกสารประกอบการสอนวิชา Psychiatric 
and Mental Health II 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 

21.อ.ศกุนตลา  อนุเรือง งานบรกิารวิชาการทางส่ือโทรทัศน์และวิทยุ
ประเด็นเรื่องสุขภาพ 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

มีรายการโทรทศัน์ อย่างน้อย 2 ครั้ง และ
มีรายการทางวทิยุ อย่างน้อย 2 ครั้ง 

22.อ.จินตนา  ตาปิน การพฒันาส่ือการสอน เรือ่ง การป้องกันการ
แพรก่ระจายเช้ือ 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพือ่การสอน) 

ส่ือการสอน electronic เรื่องการป้องกัน
การแพร่กระจายเช้ือ สําหรับนกัศึกษา
พยาบาลศาสตร ์

23.อ.ศรัญญา  จุฬาร ี ตํารารายวิชา 702203 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
(ประเภทผลงาน : หนังสอื/ตํารา) 

- คุณภาพตํารา 
- ยอดจําหน่าย 
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