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สรุปการด าเนินงานโครงการหนึ่งอาจารยห์นึ่งผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2556 

ส านักวิชา จ านวนอาจารย์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสนอ 

ผลการด าเนินงาน (โครงการ) 

เสร็จสมบูรณ์ เกือบเสร็จ เสร็จครึ่งหนึ่ง เสร็จบางส่วน เสร็จเล็กน้อย 
ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 80 45 33 - 1 1 - 10 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 45 20 19 - - - - 1 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 41 38 33 3 - - - 2 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 149 78 61 3 4 1 - 9 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 36 10 9 1 - - - - 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 24 30 21 4 1 - 1 3 

รวม 375 221 176 11 6 2 1 25 

 
 หมายเหตุ   รายละเอียดโครงการประจ าปี พ.ศ. 2556 ของแต่ละส านักวิชา  และโครงการที่เสนอในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏใน  Website และสามารถ Download File ได้ที ่ 
  http://web.sut.ac.th/das/ 
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สรุปประเภทผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2556 

ส านักวิชา 
ประเภทผลงาน 

รายงาน
การวิจัย 

บทความ
วิจัยตีพิมพ ์

บทความ
วิชาการตีพิมพ์ 

หนังสือ/
ต ารา 

เอกสารประกอบ 
การสอน 

สื่อเพื่อ 
การสอน 

เอกสารบริการ
วิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 

สิ่งประดิษฐ์
/สิทธิบัตร 

อื่น ๆ ไม่รายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

รวม (ผลงาน) 

1.  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 20 1 1 8 1 - 1 - - 10 45 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1 5 - 1 1 10 1 - - - 1 20 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 20 7 - - - 1 3 - 2 2 38 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4 40 5 1 15 2 - 2 1 - 9 78 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1 1 - 3 1 1 1 1 1 - - 10 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 5 2 1 9 6 - - 1 2 3 30 

รวม 13 91 15 7 34 19 3 7 3 4 25 221 

 
 หมายเหตุ   รายละเอียดโครงการประจ าปี พ.ศ. 2556 ของแต่ละส านักวิชา  และโครงการที่เสนอในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏใน  Website และสามารถ Download File ได้ที่   
  http://web.sut.ac.th/das/
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สรุปจ านวนผลงาน/ประเภทผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2557 

ตารางที่ 1  สรุปจ านวนอาจารย์/ผลงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2556  

จ านวนอาจารย/์ผลงาน ปี พ.ศ. 
 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
- ปฏิบัติงานทั้งหมด (คน) 212 208 213 223 231 253 275 293 322 337 359 375 
- เสนอโครงการต้นปี (คน) 202 179 162 167 176 170 167 172 177 187 194 191 
- ขอเปลี่ยนโครงการ (คน) 27 24 17 17 18 30 14 10 13 13 10 4 
- เสนอผลงานปลายปี (คน) 174 151 160 179* 176 182* 181*                 182* 182* 192* 202* 221* 
- ผลงาน (ชิ้น) 201 171 178 203 186 184 180 185 182 192 202 221 

     หมายเหตุ : *ปลายปี/ระหว่างปีมีอาจารย์เสนอผลงานเพิ่มเติม จ านวนจึงมากกว่าต้นปี 
 

 ตารางที่ 2  สรุปประเภทผลงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2557  

ประเภทผลงาน ปี พ.ศ. 
 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557* 

1.   รายงานการวิจัย 49 24 13 16 18 13 16 17 16 15 23 13 25 

2.   บทความวิจัยตีพิมพ์ 23 43 56 48 42 50 59 54 67 74 98 91 90 

3.   บทความวิชาการตีพิมพ์ 20 2 9 10 9 12 8 10 6 11 8 15 17 

4.   หนังสือ/ต ารา 12 14 10 17 8 8 8 8 4 7 7 7 6 

5.   เอกสารประกอบการสอน 33 41 44 47 57 38 38 48 36 43 28 34 36 

6.   สื่อเพื่อการสอน 21 10 19 7 6 3 7 9 5 10 10 19 13 

7.   เอกสารบริการวิชาการ 10 8 8 6 3 - - 2 2 6 2 3 3 

8.   งานบริการวิชาการ 19 13 6 11 7 7 8 8 4 4 5 7 5 

9.   สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร 4 7 3 6 7 8 2 3 4 6 4 3 4 

10. อ่ืน ๆ 10 9 10 19 14 16 11 7 6 5 3 4 1 

11. ไม่ส่งแบบประเมิน - - - 16 15 29 23 19 32 11 14 25 - 

รวม 201 171 178 203 186 184 180 185 182 192 202 221 200 

หมายเหตุ  :  * ปี 2557 เป็นสรุปข้อเสนอโครงการ ยังมิใช่สรุปผลงาน  
 

ส านักวิชา จ านวนข้อเสนอโครงการผลงาน 
 ปี พ.ศ. 2557 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 33 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 8 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 36 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 73 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 28 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 

รวม 200 
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2556 

 

  ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ มีจ ำนวนผลงำนทั้งสิน้  45  โครงกำร ด ำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์ จ ำนวน 33 โครงกำร 

ด ำเนินกำรเสร็จครึ่งหนึ่ง  จ ำนวน  1  โครงกำรด ำเนินกำรเสร็จบำงส่วน จ ำนวน  1  โครงกำร และไม่มีกำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน จ ำนวน 10 โครงกำร ดังรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้ 

 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  9  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. ศ. ดร.ไพโรจน ์ สัตยธรรม Ruin-Prob. Based capital of the 

discrete-time surpluses process.  

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ  

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. Prof. Dr. Serguei Melechko  Write out reviews for MR Journal (AMS) 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

Letters (e-mails) from the MR Journal 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. รศ. ดร.ประภำศรี  อัศวกุล หนังสือระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส ำหรับ

คอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง) 

(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

หนังสือปรับปรุงฉบับสมบูรณ ์

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.เจษฎำ  ตัณฑนชุ เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวชิำสมกำร

เชิงอนุพันธ ์

(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เสร็จบางส่วน) 

 

5. ผศ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ ์ ปรับปรุงเอกสำรประกอบกำรสอน 

รำยวิชำ 103101 แคลคูลัส 1 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวชิำ 

103101 แคลคูลัส 1 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. ผศ. ดร.อรชุน  ไชยเสนะ เรำรักกำรคิดคณิตศำสตร์ 

(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

เด็กได้เข้ำเรียนโดยข้อมูลอยู่ที่เทคโนธำนี 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%)  **ไม่มีตัวผลงาน 

7. Asst. Prof. Dr. Eckart Schulz Research Publication  

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

Letter of Acceptance or hardcopy 

of Publication. 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%)   

8. อ. ดร.ธิดำรัตน์  อำรีรักษ์ ผลงำนวิจัยตพีิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ์ 1 บทควำม 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%)   

9. อ. ดร.สำยันต์  แก่นนำค ำ 

 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลงำนได้รับกำรยอมรับเมื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ในวำรสำรระดบันำนำชำติ (หรือ

งำนประชุมวชิำกำรในระดับนำนำชำติ) 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%)   
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ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี  จ านวน 6 โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. ศ. ดร.กฤษณะ  สำคริก ผลงำนวิจัยตพีิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

2. ศ. ดร.เจมส์  เกตุทัต-คำร์นส ์ Paper B-glycosidase structure & 
function 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

Paper in accepted for publication 
and/or published  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

3. รศ. ดร.วินิช  พรมอำรักษ์ ผลงำนตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มกีารรายงานผลการด าเนินงาน 

4. รศ. ดร.อนันต ์ ทองระอำ กำรตีพิมพ์ผลงำนวจิัยในวำรสำรระดับ
นำนำชำต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

Research article (at less 1 paper) 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

5. ผศ. ดร.กุลวดี  รังษีวัฒนำนนท์ Adsorption of Acriflavine on HLTL  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

6. ผศ. ดร.ธนพร  แม่นย ำ สื่อเพื่อกำรสอนวิชำ 102111 เคมีพื้นฐำน 1 
(ตอนที่ 6) 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา  จ านวน  20  โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. สพญ. ดร.ศจีรำ  คุปพิทยำนันท ์ สีขนของม้ำ 

(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 
บทควำมวชิำกำรที่ตีพิมพ ์1 เร่ือง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

2. รศ. ดร.ยุพำพร  ไชยสีหำ ผลงำนวิจัยตพีิมพ์ระดับนำนำชำติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัได้รับกำรตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

3. รศ. ดร.สินีนำฏ  ศิริ ผลงำนวิจัยตพีิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

4. รศ. ภกญ. ดร.นวลน้อย  จูฑะพงษ์ Antibacterial activity of Aquilaria 
crassna leafextact against 
staphylococcus epidermidis by 
disruption of cell wall. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

บทควำมวิจยัได้รับกำรตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 Participation of citral in the 
bronchodilatory effect of gigeroil and 
possible mechanism of action.   
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

บทควำมวิจยัได้รับกำรตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 รำยงำนกำรวิจยั “กำรสกัดพลำสมดิโดยซลิิกำ
เมมเบรนคอลมัน์ทีน่ ำกลบัมำใช้ใหม่” 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    
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ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา  จ านวน  20  โครงการ  (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

5. ผศ. ดร.พงศ์เทพ  สุวรรณวำรี กำรศึกษำสมบัตทิำงเคมีและกำยภำพของดนิ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รำยงำนวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

6. ผศ. ดร.อภิชำติ  เงินสูงเนนิ Reticular Formation System  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

จัดพิมพ์เป็นเอกสำรฉบบัสมบูรณ์และใช้
ในกำรเรียนกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

7. ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ  ธำน ี บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ตีพิมพ์งำนวิจัยและนักศึกษำจบปริญญำโท 
1 คน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

8. ผศ. ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์1 ชิ้น 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

9. ผศ. ดร.เบญจมำศ  จิตรสมบูรณ์ ผลงำนวิจัยตพีิมพ์ 1 เรื่อง 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ผลงำนได้รับกำรตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

10. ผศ. ดร.พำณี  วรรณนิธิกุล เอกสำรประกอบกำรสอน เรื่อง เซลล์วทิยำพืน้ฐำน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้สื่อสิง่พิมพ์ที่เป็นเอกสำรประกอบกำรสอน 
เร่ือง เซลล์วิทยำพื้นฐำน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

11. ผศ. ดร.รุ่งฤดี  ศรีสวัสดิ ์ ผลงำนวิจัยที่ได้รับตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้ตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

12. ผศ. ดร.หนูเดือน  เมืองแสน บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้ตอบรับให้ตีพิมพ์ลงในวำรสำรวิชำกำร 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

13. ผศ. ภก. ดร.เกรียงศักดิ์  เอ้ือมเก็บ รำยงำนกำรวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จ ำนวน 1 เลม่  
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

14. อ. ดร.พงษ์ฤทธิ ์ ครบปรัชญำ กำรหมักแอลกอฮอล์โดยตรงจำกแป้งมัน
ส ำปะหลงัด้วยยสีต์ที่ผำ่นกำรดัดแปลงพนัธุ์กรรม 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทควำมวิจยัตีพิมพ์  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

15. อ. ดร.รำเชนทร ์ โกศัลวิตร บทควำมวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร
ต่ำงประเทศ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

(เสร็จครึ่งหนึ่ง) 

16. อ. ดร.นฦวรรณ  เสำวคนธ์ เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำประสำท
กำยวิภำคศำสตร ์เรื่อง สมองใหญ่ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสำรประกอบกำรสอน เรื่อง สมองใหญ่
ฉบับสมบูรณ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

17.อ. ดร.ปิยดำ  เงินสูงเนิน เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสำรฉบับสมบูรณ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

18. Dr. Paul  Grote  Studies of fossil Sciadopitys 
(Sciadopityaceae ) from Thailand  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
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ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน  2  โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. รศ. ดร.ด ำรัส  ดำรำศักดิ์ เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวชิำ 
114422 กำรออกก ำลังกำยส ำหรับบุคคล
กลุ่มพิเศษ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสำรประกอบกำรสอนที่เข้ำเล่มฉบับ
สมบูรณ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

2. อ. ดร.พรเทพ  รำชนำว ี กำรวิจัยด้ำนเรือพำย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จ านวน  3 โครงการ  

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.ทัศนีย ์ เสำวนะ เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 

108301 เรื่อง Pathogenic cocci  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 
108301 ส ำหรับภำคกำรศึกษำที่ 1/2556 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

2. ผศ. ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง ข้อเสนอโครงการเดิม 
กำรจัดเตรียมรำยงำนกำรวิจัยทำงจลุชีววิทยำ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 
ข้อเสนอโครงการใหม่ 
Sanoamuang, N., Jitjak, W., Rodtong, S., 
and Whalley, A.J.S. 2013, Gelatinomyces 
siamensis gen. sp. nov. (Ascomycota, 
Leotiomycota, incertae sedis) on 
bamboo in Thailand. IMA Fungus. 
4(1): 71-87. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

3. ผศ. ทนพญ. ดร.วิไลรัตน์  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ เอกสำรประกอบกำรสอน  เรื่อง Bacterial 
classification of physiology  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

มีเอกสำรกำรสอนเป็น PowerPoint เรื่องนี้ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล  จ านวน 4 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.สุวิทย์  อ๋องสมหวัง ข้อเสนอโครงการเดิม 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
ขอ้เสนอโครงการใหม่ 
Agricultural and Forest Landscape 
Sustainability Evaluation Using 
sustainability Indicator  
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รำยงำนกำรวิจัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    
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ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล  จ านวน 4 โครงการ (ต่อ) 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
2. ผศ. ดร.ทรงกต  ทศำนนท ์ บทควำมวิจยัทำงภูมิสำรสนเทศ 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทควำมวิจยัซึ่งได้รบักำรตอบรบัให้ตีพิมพ์
หรือได้รับกำรตีพิมพ์แล้ว 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

3. ผศ. ดร.สัญญำ  สรำภิรมย ์ บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลงำนได้รับกำรตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

4. อ. ดร.ดุษฎี  ชำญลิขิต กำรผลิตเอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำ 
106612  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ จ านวน 1 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. Prof. Dr. Joewono  Widjaja Holographic particle tracking using 

Winger-Ville distribution. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
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 โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2556 
 
  ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม มีจ ำนวนผลงำนทั้งสิน้ 20 โครงกำร ด ำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์ จ ำนวน 19 โครงกำร และ
ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1 โครงกำร ดังรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้ 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 13 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ หนังสือ “กำรเขียนบทรำยกำรส ำหรับเด็ก” 

(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 
หนังสือ/ต ำรำ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

2. ผศ.สถิตย์โชค  โพธิ์สอำด กำรพัฒนำระบบร้ำนคำ้เสมือนจริง 3 มิติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

3. ผศ.หนึ่งหทัย  ขอผลกลำง สื่อกำรสอนอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมทักษะ
กำรคิดขั้นสูงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี วิชำ กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
และกลุ่ม 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

1. สื่อเพื่อกำรสอน ด้วยระบบสร้ำงสื่อ   
 กำรสอนอัจฉริยะ สำมำรถน ำไปใช้งำน
 ได้จริงและมีคุณภำพ 
2. นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน
 สื่อเพื่อกำรสอนด้วยระบบสร้ำงสื่อกำร
 สอนอัจฉริยะ 
3. นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วย
 สื่อเพื่อกำรสอนด้วยระบบสร้ำงสื่อ
 อัจฉริยะดีขึ้น 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 สื่อในรูปแบบ Mobile Content ประเภท
วีดิโอคลิป วชิำกำรสื่อสำรธุรกิจ เร่ือง กำร
สัมภำษณ์งำน 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 สื่อในรูปแบบ Mobile Content ประเภท
ภำพนิ่ง วชิำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรทำง
กำรเมือง เรื่อง รัฐธรรมนูญ 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 สื่อในรูปแบบ Mobile Content ประเภท
ภำพเคลื่อนไหว วิชำกฎหมำยและ
จริยธรรมสื่อสำรมวลชน เร่ือง กฎหมำย
โฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    
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ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 13 โครงการ (ต่อ)  
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

 สื่อในรูปแบบ Mobile Content ประเภท
วีดิโอคลิป วชิำภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 
เร่ือง กำรใช้ลักษณะนำม 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 สื่อในรูปแบบ Mobile Content ประเภท
วีดิโอคลิป วชิำกำรเขียนบทควำมและสำร
คดี เร่ือง หนังสือพิมพ์ 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 สื่อในรูปแบบ Mobile Content ประเภท
งำนน ำเสนอภำพนิง่ วิชำกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลและกลุ่ม เรื่อง องค์ประกอบ
ของกำรสื่อสำร 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 สื่อในรูปแบบ Mobile Content ประเภท
ภำพเคลื่อนไหว วิชำเทคโนโลยกีำรสื่อสำร
ทำงกำรเมือง เรื่อง ขั้นตอนกำรลงคะแนนเสียง 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

4. อ. ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล กำรพัฒนำซอฟแวร์วำงแผนมื้ออำหำรเพื่อ
กำรควบคุมน้ ำหนัก 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัได้รับกำรตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    
 

5. อ. ดร.ธรำ  อ่ังสกุล กำรพัฒนำซอฟแวร์จ ำลองสถำนกำรณ์
กำรให้บริกำรในโรงพยำบำลจติเวช 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัได้รับกำรตีพิมพ์ 1 เร่ือง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

6. อ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนำกลู บทควำมวิจยัเร่ือง “A Method for 
Measuring Keywords Similarity by 
Applying Jaccard’ s, N-Gram and 
Vector Space”  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีการจัดการ  จ านวน  2 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวำ กำรตีพิมพ์บทควำมวิจัย เร่ือง กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจชุมชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์งำนวิจัยในวำรสำรที่มี Impact 
Factor 1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

2. ผศ. ดร.สุนิติยำ  เถ่ือนนำด ี เขียนเอกสำรวิชำ Service Options 
Management  
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

(เสร็จเล็กน้อย) 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 1 โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. อ. ดร.บุรทิน  ข ำภิรัฐ รำยงำนกำรวิจัย เร่ือง “ยุทธศำสตร์และ
ระบบบริหำรเพื่อกำรธ ำรงนักศึกษำ มทส.” 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ควำมแล้วเสร็จสมบูรณ์ของโครงกำร 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 4 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.อัญชลี  วรรณรักษ์ Investigating Move Structure of 

English Applied Linguistics Research 
Article Discussions Published in 
International and Thai Journals  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

2. รศ. ดร.ชำญณรงค์  อินทรประเสริฐ เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมครู
ภำษำอังกฤษระดับมธัยมศึกษำ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

เอกสำรบริกำรวิชำกำร 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

3. อ. ดร.ณัฏฐญำ  เผือกผ่อง สื่อในรูปแบบ Mobile Content ประเภท
ภำพนิ่ง รำยวิชำ English I เร่ือง 
Participial Adjectives  
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

สื่อเพื่อกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

 สื่อในรูปแบบ Mobile Content ประเภท
ภำพนิ่ง รำยวิชำ English I เร่ือง Present 
Perfect  
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

สื่อเพื่อกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2556 
 
  ส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีจ ำนวนผลงำนทัง้สิน้ 38 โครงกำร ด ำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์ จ ำนวน 33  โครงกำร 
ด ำเนินกำรเกือบเสร็จ จ ำนวน 3 โครงกำร และไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 2 โครงกำร ดังรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้ 
 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  จ านวน  10  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ศ. ดร.ปิยะดำ  อลิฌำณ์ ตันตสวัสดิ ์ บทควำมวิจยัตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำร 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
ได้ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

2. ผศ ดร.ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร นิทรรศกำรเห็ดสวนครัวและแปรรูปเห็ด 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

ผู้ชมงำน และควำมพงึพอใจของผู้ชม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

3. ผศ. ดร.อำรักษ์  ธีรอ ำพน กำรศึกษำอบรมหลักสูตรกำรปลูกพืชโดย
ไม่ใช้ดิน (Hydroponic) 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

ด ำเนินกำรอบรม 2 ครั้ง จ ำนวนผู้เข้ำ
อบรมรวมไม่ต่ ำกว่ำ 30 คน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

4. ผศ. ดร.สุดชล  วุน้ประเสริฐ บทควำมวิจยัตีพิมพ ์Effects of 
Fertigaton, Water Application 
Frequency and Soil Amendment 
on Tomato Production. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลงำนได้รับกำรตีพิมพผ์ลงำนใน
วำรสำรวชิำกำรซึ่งเปน็ที่ยอมรับใน
ระดับชำติ/นำนำชำติ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

5. ผศ. ดร.ฐิติพร  มะชิโกวำ บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

6. ผศ. ดร.หัสไชย  บุญจงู แบบจ ำลองกำรเจริญเติบโตและผลผลติ
ถั่วเขียวโดยใช้โครงท่อประสำทเทียม 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

7. ผศ. ดร.เรณู  ข ำเลิศ โครงกำรศึกษำวิจัยขยำยพันธุ์พืช พืชอำหำร 
และพืชสมุนไพรบำงชนิดที่พบในพื้นที่
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี - มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยสีุรนำรี  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1. จ ำนวนต้นพชืทีไ่ด้จำกกำรขยำยพันธุ์
 เพื่อปลูกกลับคืนสูป่่ำ/แจกจ่ำยให้
 ประชำชน 
2. วิธีกำรขยำยพันธุพ์ืชทีง่่ำยและมี
 ประสิทธิภำพ 
3. บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

8. ผศ. ดร.ณัฐธิญำ  เบือนสนัเทียะ The cellular components of cucumber 
seeding after primed with plant 
growth promoting rhizobacteria, 
Bacillus subtilis BS008 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

สิ่งพิมพ์ International Journal  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

9. อ. ดร.รุจ  มรกต เอกสำรบริกำรวิชำกำร 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

เอกสำรบริกำรวิชำกำร 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

10. อ. ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย   Relationship of Soybean Glycine max (L) 
Merrill Access irons Based on Physiological 
and Agro - morphological Trasks    
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  จ านวน  10 โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. รศ. ดร.พงษ์ชำญ  ณ ล ำปำง บทควำมทำงวชิำกำร เรื่อง “Role of 
Animal Welfare in Sustainable 
Development of Livestock Industry” 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

(เกือบเสร็จ) 

2. รศ. ดร.วิศิษฎ์พร  สุขสมบัต ิ Effects of Linseed Oil or Whole Linseed 
Supplementation Performance and Milk 
Fatty Acid Composition of Lactating Daily 
Cows 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับกำรตีพิมพบ์ทควำมวิจัยในวำรสำร
นำนำชำติที่มี Peer Review และมี Impact 
Factor 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

3. ผศ. ดร.ปรำโมทย ์ แพงค ำ ตีพิมพ์ผลงำนวจิัยระดับนำนำชำติเร่ือง 
Intestinal Digestibility of enriched-
protein fodders measured by mobile 
bag incubated with or without 
pepsin-HCL and three-step 
techniques  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้ผลงำนกำรวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำร
นำนำชำต ิ
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

4. ผศ. ดร.พิพัฒน์  เหลืองลำวัณย ์ Effects of Linseed Oil Supplementation on 
Performance, carcass quality and Fatty 
Acid Prattle of Crossbred Beef steers.  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับกำรตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

5. ผศ. ดร.สุทิศำ  เข็มผะกำ บทควำมวิจยัตีพิมพ์ เร่ือง The effect of 
dried peppermint (Mentha cordifolia) 
on growth performance, nutrient 
digestibility, carcass traits, antioxidant 
properties and ammonia production 
in broilers. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับกำรตอบรับ และเข้ำร่วมกำรน ำเสนอ
ผลงำนและกำรประชุม รวมถึงได้รับ
บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

6. ผศ. ดร.สุรินทร  บุญอนันธนสำร กำรสร้ำงรีคอมบิแนนท์เพื่อสร้ำงกรดไขมัน
ไม่อ่ิมตัวสูง 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลงำนวิจัยตพีิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

7. ผศ. ดร.อมรรัตน์  โมฬี ผลงำนวิจัยตพีิมพ์ระดับนำนำชำติที่อยู่ใน
ฐำน Scopus 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

(เกือบเสร็จ) 

8. ผศ. น.สพ. ดร.ภคนิจ  คุปพิทยำนันท ์ Horse How - To สีขนของม้ำ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ)์ 

ได้บทควำมวิชำกำรตีพิมพ์ 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

9. อ. ดร.วิทธวัช  โมฬ ี เอกสำรบริกำรวิชำกำร เร่ือง “คู่มือไก่เนื้อ
โครำช” 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

เอกสำรเรื่อง “คู่มือไก่เนื้อโครำช” 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    
 

10. อ. ดร.สมร  พรชื่นชวูงศ ์ บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  จ านวน  9  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. รศ. ดร.จิรวัฒน ์ ยงสวัสดิกุล Characterization of Protein Hydrolysis 
and Oder-Active Compounds of Fish 
Sauce Inoculated with Vergibacillus 
sp. SK 37 under Reduced Salt Content.  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

กำรได้รับกำรตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

2. ผศ. ดร.ปิยะวรรณ  กำสลัก กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี้ยวเสริม
สุขภำพจำกถ่ัวหมัก 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

(เกือบเสร็จ) 
95% เหลือจัดรูปแบบข้อมูลในรำยงำนให้
สมบูรณ ์

3. ผศ. ดร.มำโนชญ ์ สุธีรวัฒนำนนท ์ Silk lutein extract and its combination with 
Vit E reduce UV B – mediated oxidative 
damage to retinal pigment epithelial cells 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลงำนได้รับกำรตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

4. ผศ. ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม รำยงำนกำรวิจัยกำรพฒันำผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมเมลอน 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ได้ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเมลอน 
ผู้ประกอบกำรพึงพอใจ  
(ในรูปรำยงำนกำรวิจัย) 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

5. ผศ. ดร.สุนันทำ  ทองทำ รำยงำนกำรวิจัย 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ได้รำยงำนกำรวิจยัฉบับสมบูรณ ์1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

6. ผศ. ดร.สุเวทย์  นิงสำนนท ์ แมลง : อำหำรแห่งอนำคต (หนงัสือ
เกษตรสุรนำรี’ 57 หน้ำ 127-135) 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

ได้ตีพิมพ์บทควำมทำงวชิำกำรเผยแพร่ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

7. ผศ. ดร.รัชฎำพร  อุ่นศิวิไลย ์ Neutral dietary fiber from cassava pulp 
and heavy metals binding copacities. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลงำนวิจัยตพีิมพ์เผยแพร่ในเอกสำร
ประกอบกำรประชุมวิชำกำร 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

8. อ. ดร.ธนำวิทย์  กุลรัตนรักษ ์ ข้อเสนอโครงการเดิม 
เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำวศิวกรรม
อำหำร (เรื่อง อุณหพลศำสตร์) 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 
ข้อเสนอโครงการใหม่ 
บทควำมวชิำกำรน ำเสนอในงำน KKU-
IENC 2014 เร่ือง Ultrasound assisted 
extraction for preparation dietary 
fiber troves cassava pulp   
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทควำมวชิำกำรตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

9. อ.พัชรินทร์  ศิริงำน ข้อเสนอโครงการเดิม 
เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำจลุชีววิทยำ 
(เร่ือง ผลกระทบของกระบวนกำรแปรรูป
อำหำรต่ำง ๆ ต่อเซลล์จลุินทรีย)์ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 
ข้อเสนอโครงการใหม่ 
กำรใช้แบคเทอริโอฟำจในกำรควบคุมทำง
ชีวภำพแบคทีเรียต่อโรคในอำหำร 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทควำมวชิำกำรตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวน  9  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. ศ. ดร.หนึ่ง  เตียอ ำรุง ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1 บทควำมตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

2. รศ. ดร.โชคชัย  วนภ ู กำรให้ค ำปรึกษำในกำรออกแบบและกำร
วำงแผนกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลติน้ ำองุ่น
และผลิตภัณฑ์ (phase II) 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

3. รศ. ดร.มณฑำรพ  ยมำภัย กำรตีพิมพผ์ลงำนวิจัยด้ำนอณูเทคโนโลยีชีวภำพ
ในวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

กำรได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ ค่ำ 
impact factor ของ journal ที่ได้ตีพิมพ์
ฐำนข้อมูลที่ผลงำนไปปรำกฏอยู่ และ
จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

4. รศ. ดร.มำรินำ  เกตุทัต-คำร์นส ์ ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

1 International publication 
ในฐำนข้อมูล Scopus 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)    

5. ผศ. ดร.สุนทร  กำญจนทว ี Outbound Research Student 
Exchange 
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ : ความเข้มแข็ง
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา) 

1. มีนักศึกษำจำก มทส. ไปท ำวิจัยที่เป็น
 ส่วนหนึง่ของวทิยำนิพนธ ์จ ำนวน 1 รำย 
2. มีคณำจำรย์จำก มทส. และฝรั่งเศส
 แลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกนั      
 เพื่อสร้ำงงำนวิจัย จ ำนวน 2 รำย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) ** ไม่มีตัวผลงาน 

6. ผศ. ดร.อภิชำติ  บุญทำวัน กำรแยกกรดแล็กติกควบคู่กับ
กระบวนกำรหมักด้วยระบบกำร
ตกตะกอนนอกถังหมัก  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ผศ. ดร.เขมวิทย์  จันต๊ะมำ Metabolic Engineering of Klebsiella 
oxytoca M5a1 to produce high 
yield of 2.3-butanediol 
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ  งานวิทยานิพนธ์นักศึกษา) 

งำนวทิยำนิพนธน์ักศึกษำ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. ผศ. ดร.พรรณลดำ  ติตตะบุตร บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ์  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9. อ. ดร.ปริญญำ  น้อยสำ กำรตีพิมพ์ผลงำนวจิัยในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

กำรได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำร
นำนำชำติที่มีคำ่ impact factor 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2556 
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  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มีจ ำนวนผลงำนทั้งสิ้น 78 โครงกำร ด ำเนนิกำรเสร็จสมบูรณ์ จ ำนวน 61 โครงกำร 
ด ำเนินกำรเกือบเสร็จ จ ำนวน 3 โครงกำร ด ำเนินกำรเสร็จครึ่งหนึ่ง จ ำนวน 4 โครงกำร ด ำเนินกำรเสร็จบำงส่วน จ ำนวน 1โครงกำร 
และไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 9 โครงกำร ดังรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้ 
 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  จ านวน  1  โครงการ  

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. ดร.เทวรัตน์  ตรีอ ำนรรค กำรผลิตและตีพิมพ์บทควำมวิจยั 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทควำมวิจยัจ ำนวน 1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง  จ านวน  5  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวรำห บทควำมวิจัยตีพิมพ์ (ที่อยู่ในฐำนข้อมูล ISI) 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.รัฐพล  ภู่บุบผำพันธ ์    กำรน ำเสนอบทควำมวชิำกำรระดับชำติ/
นำนำชำต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. อ. ดร.ศิรดล  ศิริธร เอกสำรประกอบวิชำ กำรจัดกำรกำร
ขนส่งระบบรำง 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

4. อ.กำญจน์กรอง  สุอังคะ บทควำมวิจยัตีพิมพ์ โครงกำรประเมินผล
กระทบจำกช่องเก็บเงินค่ำผ่ำนทำงอัตโนมัติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ์ 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. อ.ณัฐภรณ์  เจริญธรรม บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมตีพิมพ์สมบูรณ์  1 ฉบบั 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จ านวน  11  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ Performance Analysis of Complex 

Manufacturing Process with 
Sequence Data Mining Technique  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำร  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. รศ. ดร.นิตยำ  เกิดประสพ Prototyping an Expert System Shell 
with the Logic-Based Approach 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำร 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)  

3. ผศ. ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว สื่อประกอบกำรสอนวชิำ Electronic for 
Computer Engineering  
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อกำรสอนวิชำ Electronic for 
Computer Engineering อย่ำงน้อย 4 บท 
 (เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จ านวน  11  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

4. ผศ. ดร.คะชำ  ชำญศิลป ์ วิธีกำรท ำหนำ้ต่ำงฐำนข้อมูลของมูเดิ้ลเพื่อ
กำรเข้ำถึงที่รวดเร็วขึ้น 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ์ในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ/นำนำชำติ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. ผศ. ดร.พิชโยทัย  มหัทธนำภิวฒัน ์ เอกสำรปฏิบัติกำรวิชำ Computer 
Programming for Information System 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสำรปฏิบัติกำรเพื่อใช้ในกำรสอน
ปฏิบัติกำร 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. ผศ. ดร.ชำญวิทย์  แก้วกส ิ บทควำมวชิำกำรตีพิมพ์ด้ำน Software 
Engineering  
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

ได้รับกำรตีพิมพ์ในกำรประชุมทำงวิชำกำร
ระดับชำติหรือระดับนำนำชำต ิ
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. ผศ.สมพันธุ ์ ชำญศิลป ์ ระบบสอบออนไลน์ เวอร์ชั่น 5701 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร) 

ได้ SUT-MOTS-TBMS ใหม่ 1 ระบบ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. อ. วิชัย  ศรีสุรักษ์ กำรผลิตและตีพิมพ์บทควำมวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

(เสร็จครึ่งหนึ่ง) 

9. อ.ศรัญญำ  กำญจนวัฒนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร่ือง 
ระบบปฏิบัติกำร 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

เอกสำรประกอบกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 เอกสำรประกอบกำรสอน เร่ือง ระบบ
ฐำนข้อมูลระดบัสูง 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสำรประกอบกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

10. อ. สุภำพร  บุญฤทธิ ์ ผลิตบทควำมวิจัยตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทควำมวิจัยตีพิมพ์  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จ านวน  10  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ศ. ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตย์กุลชัย กำรผลิตและเผยแพร่ผลงำนวจิยัด้ำนตัว

ดูดซับคำร์บอนและพลังงำนทดแทน 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับกำรตีพิมพผ์ลงำนจำกโครงกำรวิจัย
ในวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำติ อย่ำง
น้อย 1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. รศ. ดร.เอเดรียน  ฟลัด Writing International Conference Paper. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

The article. 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.ฉลองศรี  ฟลัด Dextran Separation From Synthetic 
raw sugar solution by Ultrafiltration.  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.พนำรัตน์  รัตนพำน ี เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวชิำ 
424312  วิศวกรรมปฏิกิริยำ 2  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เสร็จครึ่งหนึ่ง) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จ านวน  10  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

5. ผศ. ดร.อติชำต  วงศ์กอบลำภ Characterization of Single wall carbon 
Nanotubes., Engineering Journal Vol. 17 iss. 4    
(ประเภทผลงาน : บทความวจิัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัได้รับกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำต ิ1 
บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

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

Quality of final lecture notes 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. อ. ดร.กัณทิมำ  ศิริจีระชัย Current and Future Trends in 
Cooperative Education Research in 
Thailand 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

รำยงำนกำรวิจัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. อ. ดร.ธีระสุต  สุขก ำเนิด Numerical Analysis of Moisture 
Migration in a Big Bag of Sugar with 
cyclic Temperature changes.  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9. อ. ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ กำรก ำจัดสีเมทิลนีบลดู้วยกระบวนกำรโฟ
โตคะตะไลติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำ 
TiO2/SiO2 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

10. อ. ดร.อรรถพล  มณีแดง อิทธิพลของสำรลดแรงตึงผิวแบบผสมต่อ
สัณฐำนวิทยำของนำโนซิงค์ออกไซด์ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รำยงำนกำรวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  จ านวน  6  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.สุทิน  คูหำเรืองรอง Effect of Sr and Yon microstructure 

and electrical conductivity of Baceo3 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. รศ. ดร.สุธรรม  ศรีหล่มสัก เอกสำรค ำสอน เรื่อง Magnetic Property   
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

ได้เอกสำรฉบับพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.ศิริรัตน์  ทับสูงเนิน  รัตนจันทร์ เอกสำร/ต ำรำประกอบกำรสอน Ceramic 
Raw Materials  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เสร็จบางส่วน) 
 

4. ผศ. ดร.สุขเกษม  กังวำนตระกูล เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ 526404 
Refractories & Abrasives    
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสำรกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 



D:\GEN 4\GEN 4\D\MY DOCUMENTS\หน่ึงอาจารยห์น่ึงผลงาน\รายงานปี 2556 - 2557\สรุปโครงการ ปี 2556.DOC 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  จ านวน  6  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

5. ผศ. ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ กำรศึกษำพฤติกรรมกำรแพร่ตัวของรอย
ร้ำวในวัสดุเซรำมิก PZT ภำยใน
สนำมไฟฟำ้กระแสสลบั 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

ผลงำนตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. อ. ดร.อนุรัตน์  ภูวำนค ำ กำรอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
พัฒนำเนื้อดินดำ่นเกวียนส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรำมิก 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเป็นเอกสำรหรือ
เสนอผลงำนทำงวำจำ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  จ านวน  4  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.พีระพงษ์  อุฑำรสกุล กำรตีพิมพ์บทควำมวิจัย 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทควำมอย่ำงน้อย 2 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.ชุติมำ  พรหมมำก กำรตีพิมพ์บทควำมวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยั อย่ำงน้อย 1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.มนต์ทิพย์ภำ  อุฑำรสกุล กำรตีพิมพ์บทควำมวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

กำรตีพิมพ์บทควำมวิจัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์  ค ำสวสัดิ์ บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับกำรตีพิมพ์ในกำรประชุมวชิำกำร            
1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%)  

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน  10  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.อำทิตย์  ศรีแก้ว NECTEC eCamp คร้ังที่ 13 : 2013  

(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 
1.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 30 คน 
2.  นักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน YECC  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.เผด็จ  เผ่ำละออ กำรจ ำลองสนำมแม่เหล็กของมอเตอร์
เหนี่ยวน ำเมื่อพิจำรณำร่องโรเตอร์เฉียง
โดยใช้วิธไีปไนท์อิลอเมนท์แบบ 3 มิติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

มีบทควำมตีพิมพ์อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.บุญเรือง  มะรังศรี   บทควำมตีพิมพ์อย่ำงน้อย 2 บทควำม 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทควำมวิจัยอย่ำงน้อย 2 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.กองพล  อำรีรักษ์ ตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. ผศ. ดร.กองพัน  อำรีรักษ์ A novel artificial intelligence based 
controller design of the generator 
control unit in the aircraft power 
system 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้ inter journal ในฐำนข้อมูล Scopus 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน  10  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

6. ผศ. ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย ์ บทควำมวิจยัตีพิมพ์ในกำรประชุม
นำนำชำต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ์ จ ำนวน 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. ผศ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ Optical Properties of Nano-
crystalline Silicon Films Prepared by 
using SOL-GEL Spin coating Process, 
The Romanian Review Precision 
Mechanics, Optic & Mechatronics 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. อ. ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง บทควำมวิจยัตีพิมพ์ในงำนประชุมวิชำกำร
หรือในวำรสำรที่มีฐำนข้อมูลในประเทศ
หรือในระดับนำนำชำติอยำ่งน้อย 1 บทควำม 
ในงำนประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2013 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

มีบทควำมวิจยัตีพิมพ์ ในงำนประชุม
วิชำกำรระดบันำนำชำติและในวำรสำรที่มี
ฐำนข้อมูลในประเทศหรือในระดับสำกล 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 บทควำมวิจยัตีพิมพ์ในงำนประชุมวิชำกำร
หรือในวำรสำรที่มีฐำนข้อมูลในประเทศ
หรือในระดับนำนำชำติอยำ่งน้อย 1 บทควำม 
ในงำนประชุมวิชำกำร iEECON 2014 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

มีบทควำมวิจยัตีพิมพ์ ในงำนประชุม
วิชำกำรระดบันำนำชำติและในวำรสำรที่มี
ฐำนข้อมูลในประเทศหรือในระดับสำกล 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9. อ.สุดำรัตน์  ขวัญอ่อน ตีพิมพ์บทควำมวิจัย เร่ือง “ A High Step 
- DC- DC Converter for Renewable 
Energy System Applications” 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยั 1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จ านวน 5 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬำร กำรวำงแผนโครงกำรก่อสร้ำงทีม่ีข้อจ ำกัด

ด้ำนทรัพยำกรด้วยเงื่อนไขควำมสัมพันธ์ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

(เกือบเสร็จ) 

2. รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอำทิตย ์ พฤติกรรมทำงโครงสร้ำงของชิน้ส่วนรับ
แรงอัดพลำสติกเสริมเสน้ใยแบบพัลทรชูชัน่ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยำงกูร แบบจ ำลองกำรสร้ำงแผนที่น้ ำทว่ม 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทควำมวิจัยตีพิมพ์ จ ำนวน 1 
บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.ปรียำพร  โกษำ  กำรศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม
ในพื้นที่ ต. หนองระเวียง จ.นครรำชสีมำ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมเผยแพร่ในงำนสัมมนำ/       
กำรประชุมวชิำกำรระดบัประเทศ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. ผศ. ดร.พรพจน์  ตันเส็ง พฤติกรรมของระบบก ำแพงกันดินเสำเข็ม
ดินซิเมนต์ที่ใช้ระบบตัวยันแบบ top-down 
ในกำรขุดดินลึกแบบไมส่มดุลในชั้นดนิ
เหนียวอ่อน 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  จ านวน  5  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. ผศ. ดร.พรวสำ  วงศ์ปัญญำ กำรทดสอบกำรกัดกร่อน  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสำรประกอบกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.อุษณีย์  กิตก ำธร บทควำมวชิำกำรหรือวิจัย เรื่อง กำรดูดซับ
โลหะหนักด้วยแบคทีเรีย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทควำมวชิำกำรตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.ฐำปนีย ์ พัชรวิชญ ์ เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ ปฏบิัติ
กำรโลหกำรเคร่ืองกล 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสำรประกอบกำรสอน 1 ชุด 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. อ. ดร.รัตน  บริสุทธิกุล พัฒนำต ำรำเรียน รำยวิชำ Transport 
Phenomena  
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

(เสร็จครึ่งหนึ่ง) 

5. อ. ดร.สงบ  ค ำค้อ เอกสำรประกอบกำรสอน เร่ือง Physical 
Chemistry of Iron and steel 
Manufacturing  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เกือบเสร็จ) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวน  7  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ผศ. ดร.จรียำ  ยิ้มรัตนบวร บทควำมวิจยัตีพิมพ์ 3 บทควำม 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร น ำเสนอบทควำมวชิำกำร 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทควำมวชิำกำรตีพมิพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.สุดจิต  ครุจิต บทควำมวิจยั 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

มีผลงำนบทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์ Self – organized Tio2 nanotubes 
and their photo catalytic performance 
measure using spin trap ESR 
spectroscopy 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

น ำเสนอบทควำมวจิัยในกำรประชุม
วิชำกำร 1 ครั้ง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. อ. ดร.พัชรินทร์  รำโช Combined alkaline and 
recirculation pretreatment on WAS 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำม 1 บทควำม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
 

6. อ. ดร.ชนัตถ์  โชคเจริญรัตน ์ บทควำมวิจยัตีพิมพ์ในวำรสำร 
Environment Science & Technology 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
 

7. อ.นิตยำ  บุญเทียน น ำเสนอบทควำมวชิำกำร 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

บทควำมวชิำกำรตีพมิพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน  4  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. ผศ. ดร.พรศิริ  จงกล กำรเผยแพร่บทควำมวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

2. ผศ. ดร.ปภำกร  ทิพยชวำล กำรเผยแพร่บทควำมวิจัย 
 (ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

3. ผศ. ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย เขียนบทควำมวิจยั 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

4. อ.นรำ  สมัตถภำพงศ ์ สื่อกำรสอน Mobile Content เร่ือง 
“กำรออกแบบวงจรปิดแมติกควบคุมโดย
ไม่มีสัญญำณซ้ ำซ้อน” 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  จ านวน  6  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ศ. ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร บทควำมวิจยัตีพิมพ์ในวำรสำรระดับ

นำนำชำติ 1 ฉบบั 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทควำมวิจยัตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ 
1 ฉบับ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. รศ.เกรียงไกร  ไตรสำร Advanced Reservoir Engineering 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

มีนักศึกษำบัณฑิตศึกษำได้ใช้และจบวชิำนี้
ไม่ต่ ำกว่ำ 20 คน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3.  อ. ดร.ปรัชญำ  เทพณรงค์ เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวิชำ 538416 
กำรออกแบบเหมืองและกำรขุดเจำะพื้นผิว 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสำรประกอบกำรสอน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. อ. ดร.บัณฑิตำ  ธีระกุลสถิตย์ เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวชิำ 
534204 ธรณีวิทยำปิโตรเลียม   
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
รำยวิชำ 534204 จ ำนวน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5.  อ. ดร.เดโช  เผือกภูมิ เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวชิำ 
538303 Geotechnique 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสำรประกอบกำรสอน 1 ฉบบั 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. อ. ดร.อำนิสงส์  จิตนำรินทร ์ เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวชิำ 
538201 Physical Geology  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 
539201 Physical Geology  
จ ำนวน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน  3  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ผศ. ดร.กีรติ  สุลักษณ์ ตีพิมพ์บทควำมวิจัยระดบัชำต ิ

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

2. อ. ดร.ชโลธร  ธรรมแท้ แบบจ ำลอง Stall-Delay แบบใหม่ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

3. อ. ดร.อำทิตย์  คูณศรีสุข กำรตีพิมพ์บทควำมวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จ านวน  1  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. ดร.สมศักดิ์  ศิวด ำรงพงศ์ กำรรีไซเคิลเศษเมลำมีน 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2556 
 
  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มีจ ำนวนผลงำนทัง้สิ้น 10 โครงกำร ด ำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์ จ ำนวน 9 โครงกำร 
ด ำเนินกำรเกือบเสร็จ จ ำนวน 1  โครงกำร ดังรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้ 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์   จ านวน  1  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. นพ.สรำวุธ  สุขสุผวิ/                 

อ. พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด/             
อ. พญ.ปัทมำ  ทองด ี

กำรบริกำรด้ำนสุขภำพ ศูนยป์ฏบิัติกำร
ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข มทส. 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

เอกสำรบริกำรวิชำกำร CD 1 ชดุ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จ านวน  4  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ผศ.พรพรรณ  วัชรวิทูร สื่อเพื่อกำรสอนรำยวิชำ 618344 กำร

บริหำรควำมปลอดภัยในงำนอุตสำหกรรม 
(Industrial Safety Management)  
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อกำรสอนรำยวิชำ 618344 กำร
บริหำรควำมปลอดภัยในงำนอุตสำหกรรม 
ที่จัดท ำแลว้เสร็จ 1 เล่ม และแผน่ CD 
บันทึกข้อมูล 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. อ.สุมำลี  เบือนสนัเทียะ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเจ้ำหนำ้ที่ควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนระดบับรหิำรและ
หัวหน้ำงำน/บริหำร และคณะกรรมกำร
ควำมปลอดภัย 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

1. มีสถำนประกอบกำรเข้ำร่วมจ ำนวน 5 บริษัท 
2. มีพนักงำนเข้ำร่วม จ ำนวน 100 คน 
3. จัดฝึกอบรม Public Training/In house 
 training จ ำนวน 2 ครั้ง 
4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำ
 อบรม 80% 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. อ. ดร.ขนิษฐำ  มีวำสนำ เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำควำม
ปลอดภัยด้ำนสำรเคมี 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

นักศึกษำใช้เอกสำรประกอบกำรสอนที่
จัดท ำขึ้นนี้มำกกว่ำ 80% ของนักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. อ.พิรัชฎำ  มสิกะพงศ ์ บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 
(เพิ่มระหว่างปี) 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาแพทยศาสตร์  กุมารเวชศาสตร์  จ านวน  2  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. อ. พญ.อัชฌำ  พงศ์พิทักษ์ด ำรง โครงกำรโรงเรียนแพทย์สรำ้งเสริมสุขภำพ  
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา)                                                

หนังสือ Health Variety 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. อ. พญ.พัชรำภรณ์  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง กำรศึกษำควำมชุกของโรคภูมิแพ้ใน
นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รำยงำนกำรวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน  จ านวน 2 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. พญ.สีขำว  เชื้อปรุง หนังสือสร้ำงสุขภำพแบบองค์รวมด้ำน

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา)          
(เพิ่มระหว่างปี)                                       

หนังสือ/ต ำรำ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 SUT Health Checkup Online  
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สทิธิบตัร)          
(เพิ่มระหว่างปี)                                       

(เกือบเสร็จ) 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์  พยาธิวิทยา  จ านวน 1 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. ทนพ. ดร.สนอง  สุขแสวง สร้ำงเสริมสุขภำพแบบมีจังหวะ (Rhythm 

for Health Promotion) 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา)          
(เพิม่ระหว่างปี)                                       

หนังสือ/ต ำรำ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2556 
 
  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ มีจ ำนวนผลงำนทั้งสิน้ 30 โครงกำร ด ำเนนิกำรเสร็จสมบูรณ์ จ ำนวน 21 โครงกำร 
ด ำเนินกำรเกือบเสร็จ จ ำนวน 4 โครงกำร ด ำเนินกำรเสร็จครึ่งหนึ่ง จ ำนวน 1 โครงกำร ด ำเนินกำรเสร็จเล็กน้อย จ ำนวน 1 โครงกำร
และไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน  3  โครงกำร ดังรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้ 

 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน  30 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.  ผศ. ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ ภำวะผูน้ ำ

และกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เสร็จเล็กน้อย) 
 

2. ผศ. ดร.รวมพร  คงก ำเนิด บทบำทพยำบำลผู้จัดกำรรำยกรณีในชุมชน 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ)์ 

บทควำมได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.จันทร์ทิรำ  เจียรณัย A Phenomenological study of Day-
to-Day Experiences of Living with 
Health Failure 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ผลงำนวิจัยได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่มี 
Impact Factor และอยู่ในฐำนข้อมูลสำกล 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. อ. ดร.วันทนำ  ถิ่นกำญจน ์ บทควำมวชิำกำรเร่ือง “กำรวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงคุณภำพ” 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ)์ 

(เกือบเสร็จ) 

5. อ. ดร.ปัทมำ  วำจำมัน่ เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรพยำบำล
อนำมัยชุมชน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

มีเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำร
พยำบำลอนำมัยชุมชน ตำมหัวข้อที่ผู้เสนอ
รับผิดชอบ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. อ. ดร.ณัฐฐิตำ  เพชรประไพ บทควำมวิจยัเพื่อตีพิมพ์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ได้ตอบรับตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. อ. ดร.นฤมล  สิงห์ดง กำรพัฒนำเครื่องมือประเมินภำวะสุขภำพชุมชน 
(SUT Community Assessment Tools)  
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สทิธิบตัร) 

ผลกำรประเมินกำรน ำเครื่องมือไปใช้ 
ควำมสะดวก และคุ้มค่ำของแบบประเมิน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 กำรใช้กระบวนกำรพยำบำลในกำร
แก้ปัญหำสุขภำพชุมชน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสำรประกอบกำรสอน ทีม่ีผลกำร
ประเมินคุณภำพเอกสำรโดยผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน และ
นักศึกษำ อยู่ในระดับดีถึงดีมำก 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. อ. ดร.จันทกำนต์  กำญจนเวทำงค ์ กำรพฒันำสื่อสมมิติ เรื่อง “กลไกกำรคลอด” 1. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 
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(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 2. จ ำนวนนักศึกษำที่ใช้สื่อสำมมิติที่พฒันำขึ้น
 ประกอบกำรศึกษำค้นควำ้ด้วยตนเอง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
 
 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน  30  โครงการ  (ต่อ) 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
9.อ. ดร.กัตติกำ  ธนะขว้ำง Kattika Thanakwang. (2013) 

Perspectives on healthy aging 
among older Thai adults: A 
Qualitative study. The Journal of 
Nutrition, Health & Aging, Volume 
17, Supplement 1, 2013: S358. In 
the 20th IAGG World Congress of 
Gerontology and Geriatrics (IAGG 
2013), June 23-27, 2013, Seoul, 
Korea. (Abstract Book) 
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ ) 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 Kattika Thanakwang.  Sang-arun 
Isaramalai, and Urai Hattakit. (2013). 
Understandings of Active ageing in 
Asian context: The perspectives of 
older Thai people. The Journal of 
Nutrition, Health & Aging, Volume 
17, Supplement 1, 2013: S358. . In 
the 20th IAGG World Congress of 
Gerontology and Geriatrics (IAGG 
2013), June 23-27, 2013, Seoul, 
Korea. (Abstract Book) 
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ ) 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 Thanakwang, K. (2013) Chapter 9: 
Poverty, perceived economic strain 
and psychological distress among 
Thai older adults, In Yeung Wei-
Jun, Jean & Yap, Mui Teng (eds), 
Economic Stress, Human Capital, 
and Families in Asia: Research and 
Policy Challenges, Series: Quality of 
Life in Asia, Vol. 4. (pp. 151-168). 
Dordrecht: Springer.  
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

หนังสือ/ต ำรำ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 กัตติกำ  ธนะขวำ้ง และ จินตนำ  รัตน
วิฑูรย์. (2556) ผลของกำรร ำไมพ้องมอง
เชิงเมืองน่ำนต่อสมรรถภำพทำงกำยและ
คุณภำพชีวิตดำ้นสุขภำพของผู้สงูอำยุหญิง
ที่ไม่ได้ออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ.พยำบำล

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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สำร, 40(2), 148-161. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

 Thanakwang, K., & Isaramalai, S. 
(2013). Productive engagement in 
older adults: A concept analysis. 
Nursing & Health Science, 15(1), 
124-130. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทควำมวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน  30  โครงการ  (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

10.อ. ดร.ศักดำ  ข ำคม เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำกำร
พยำบำลสขุภำพจติและจติเวช 2 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เกือบเสร็จ) 

 กำรพฒันำสื่อกำรสอนแบบส่งเสรมิทักษะ
กำรคิดขัน้สงูด้วยระบบสรำ้งสื่อกำรสอน
อัจฉริยะฯ (SEMC) ในรำยวชิำ 619353 
ปฏิบัติกำรพยำบำลสุขภำพจติและจิตเวช 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

กำรปะเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำโดย
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนที่ผู้สอน
สร้ำงขึ้น และผลกำรประเมินทักษะกำรคิด
ขั้นสูง (Cornell Critical Thinking) 
เปรียบเทียบก่อนและหลงั 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

11.อ. พ.อ. หญิง ดร.วัลลภำ  บญุรอด เอกสำรประกอบกำรสอน วชิำ 619413 : 
ประเดน็และแนวโน้มทำงวชิำชพีพยำบำล 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้มีควำมพึงพอใจใน
เนื้อหำสำระ และตระหนักถึงประโยชน์
น ำไปใช้ในวิชำชีพพยำบำลเมื่อเปลี่ยนถำ่ย
สู่สถำนะพยำบำลวชิำชีพในอนำคต 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

12. อ. ร.อ. หญิง ชุติมำ  ทองวชิระ สื่อกำรสอน กำรพยำบำลผู้ปว่ยไข้เลือดออก 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

(เกือบเสร็จ) 

13. อ.ทัดขวัญ  มธุรชน กำรรักษำพยำบำลผู้ปว่ยทีบ่ำดเจบ็ที่ศีรษะ
และกระดูกสนัหลัง 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เสร็จครึ่งหนึ่ง)  

14. อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล ผลงำนวชิำกำรทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์ (Poster 
Presentation ระดับนำนำชำติ ICAPP11) 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

จ ำนวนบทควำมวชิำกำร ทีไ่ด้รบักำรตอบ
รับตีพิมพ์ 1 ฉบับ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

15. อ.บัณฑิตำ  นฤมำณเดชะ ประสิทธผิลของเคร่ืองตรวจจับควำมชื้น 
(แบบไร้สำย)  
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สทิธิบตัร) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำกำร
พยำบำลเด็กและวัยรุน่ 2 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

16. อ.เพลินพิศ  พรหมรักษ์ กำรตีพิมพ์บทควำมวิชำกำร เร่ือง 
คุณภำพชีวิตผู้ป่วยไตวำยเร้ือรังระยะ
สุดท้ำยที่ได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง
อย่ำงต่อเนื่อง (Quality of life among 
End Stage Renal Disease patients 
undergoing Continuous Ambulatory 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
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Dialysis) 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ)์ 

17. อ.ลักขณำ  สุวะจันทร์ สื่อ Mobile Content เร่ือง วิธีกำรตรวจ
ภำยในเพื่อประเมินควำมกำ้วหน้ำของกำร
คลอด (Per Vagina : PV) 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

กำรเผยแพร่สื่อ Mobile Content เร่ือง 
วิธีกำรตรวจภำยในเพื่อประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรคลอด (Per Vagina 
: PV) 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน  30  โครงการ  (ต่อ) 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
18. อ.รัชดำภรณ์  ใจอ้ำย รำยงำนกำรวิจยั เรื่อง ควำมสำมำรถในกำรใช้

เทคนิคกำรสื่อสำรเพื่อกำรบ ำบดัของ
นักศึกษำพยำบำล 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

(เกือบเสร็จ) 

19. อ.ภรณี  พรำหมณ์กระโทก กำรตรวจ Reflex ในเด็ก 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

ภำพวีดีโอ (Copy CD 1 แผ่น) 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

20. อ.กชกร  เพียซ้ำย เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำกำรพยำบำล
เด็กและวัยรุน่ 1 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

21.อ.จินตนำ  ตำปนิ กำรคำสำยสวนปัสสำวะในผูป้่วยหญิง 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อกำรสอน เร่ือง กำรคำสำยสวนปสัสำวะ
ในผู้ปว่ยหญิง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

22.อ.ศรัญญำ  จุฬำร ี เอกสำรค ำสอน รำยวิชำ 702203 กำร
พยำบำลผูใ้หญ่ 1  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสำรประกอบกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

23.อ.สิริกร  ขำวบุญมำศิริ เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำกำร
พยำบำลสขุภำพจติ 2 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสำรประกอบกำรสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
 




