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สรุปการด าเนินงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ส านักวิชา จ านวนอาจารย์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสนอ 

ผลการด าเนินงาน (โครงการ) 

เสร็จสมบูรณ์ เกือบเสร็จ เสร็จครึ่งหนึ่ง เสร็จบางส่วน เสร็จเล็กน้อย 
ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 80 41 31 - - 1 - 9 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 45 7 4 2 - - - 1 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 41 37 31 3 1 - - 2 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 149 74 57 7 - 2 - 8 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 35 29 26 1 1 - - 1 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 24 27 18 7 - - - 2 

รวม 374 215 167 20 2 3 - 23 

 
 หมายเหตุ   1. รายละเอียดโครงการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของแต่ละส านักวิชา  และโครงการที่เสนอในปี พ.ศ. 2558 ปรากฏใน  Website และสามารถ Download File ได้ที่  
   http://web.sut.ac.th/das/  
  2. ข้อมูลสรุปการด าเนินงานได้มีการปรับเพิ่มไปจากที่แจ้งสภาวิชาการทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2558                     
   เนื่องจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  
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สรุปประเภทผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2557 

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 2 1 3 1 - 1 - 1 9 41 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม - 4 - 1 - 1 - - - - 1 7 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 17 4 - 3 1 1 1 2 1 2 37 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 3 40 4 2 9 3 1 1 1 2 8 74 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 4 1 2 - 11 8 2 - - - 1 29 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 9 1 1 3 3 3 - - 1 2 27 

รวม 19 91 13 5 29 17 7 3 3 5 23 215 

 
 หมายเหตุ   1. รายละเอียดโครงการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของแต่ละส านักวิชา  และโครงการที่เสนอในปี พ.ศ. 2558 ปรากฏใน  Website และสามารถ Download File ได้ที่  
   http://web.sut.ac.th/das/  
  2. ข้อมูลสรุปการด าเนินงานได้มีการปรับเพิ่มไปจากที่แจ้งสภาวิชาการทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2558                  
   เนื่องจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  
 

http://web.sut.ac.th/das/images/stories/PDF/1-Lecturer_1-project/2557/02-PresentProj2558.pdf


C:\USERS\USER\DESKTOP\พี่จุ๋ม\วาระสภาวิชาการ-ปรับปรุง(สวว.ส่งข้อมูลเพิ่ม) (1).DOC 

สรุปจ านวนผลงาน/ประเภทผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2558 

ตารางที่ 1  สรุปจ านวนอาจารย์/ผลงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2557 

จ านวนอาจารย์/ผลงาน ปี พ.ศ. 
 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
- ปฏิบัติงานทั้งหมด (คน) 212 208 213 223 231 253 275 293 322 337 359 375 374 
- เสนอโครงการต้นปี (คน) 202 179 162 167 176 170 167 172 177 187 194 191 207 
- ขอเปลี่ยนโครงการ (คน) 27 24 17 17 18 30 14 10 13 13 10 4 3 
- เสนอผลงานปลายปี (คน) 174 151 160 179* 176 182* 181* 182* 182* 192* 202* 221* 215* 
- ผลงาน (ชิ้น) 201 171 178 203 186 184 180 185 182 192 202 221 215 

     หมายเหตุ : *ปลายปี/ระหว่างปีมีอาจารย์เสนอผลงานเพิ่มเติม จ านวนจึงมากกว่าต้นปี 
 

 ตารางที่ 2  สรุปประเภทผลงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2558  

ประเภทผลงาน ปี พ.ศ. 
 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558* 
1.   รายงานการวิจัย 49 24 13 16 18 13 16 17 16 15 23 13 19 19 
2.   บทความวิจัยตีพิมพ์ 23 43 56 48 42 50 59 54 67 74 98 91 91 94 
3.   บทความวิชาการตีพิมพ์ 20 2 9 10 9 12 8 10 6 11 8 15 13 6 
4.   หนังสือ/ต ารา 12 14 10 17 8 8 8 8 4 7 7 7 4 10 
5.   เอกสารประกอบการสอน 33 41 44 47 57 38 38 48 36 43 28 34 29 25 
6.   สื่อเพื่อการสอน 21 10 19 7 6 3 7 9 5 10 10 19 18 16 
7.   เอกสารบริการวิชาการ 10 8 8 6 3 - - 2 2 6 2 3 7 3 
8.   งานบริการวิชาการ 19 13 6 11 7 7 8 8 4 4 5 7 3 5 
9.   สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร 4 7 3 6 7 8 2 3 4 6 4 3 3 6 
10. อ่ืน ๆ 10 9 10 19 14 16 11 7 6 5 3 4 5 2 
11. ไม่ส่งแบบประเมิน - - - 16 15 29 23 19 32 11 14 25 23 - 

รวม 201 171 178 203 186 184 180 185 182 192 202 221 215 186 
หมายเหตุ  :  * ปี 2558 เป็นสรุปข้อเสนอโครงการ ยังมิใช่สรุปผลงาน  
 

ส านักวิชา จ านวนข้อเสนอโครงการผลงาน 
 ปี พ.ศ. 2558 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 29 
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 11 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 36 
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 62 
5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 22 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 

รวม 186 
 
หมายเหตุ   1. รายละเอียดโครงการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของแต่ละส านักวิชา  และโครงการที่เสนอในปี พ.ศ. 2558 
  ปรากฏใน Website และสามารถ Download File ได้ที่ http://web.sut.ac.th/das/  
 2. ข้อมูลสรุปการด าเนินงานได้มีการปรับเพิ่มไปจากที่แจ้งสภาวิชาการทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
  7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
  ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2557 
  ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์  มีจ านวนผลงานทัง้สิ้น 41 โครงการ ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 31 โครงการ 
ด าเนินการเสร็จบางส่วน 1 โครงการ และไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 9 โครงการ ดังรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 
ส านักวชิาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  9  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ศ. ดร.ไพโรจน ์ สัตยธรรม The Modelling of Motor insurance clam. 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทความวิจยัตีพิมพ์  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

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

บทความวิจยัตีพิมพ์  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.เจษฎา  ตัณฑนชุ รายงานการวิจัย การวิเคราะห์สญัญาณ
รบกวนในการถ่ายภาพคลื่นเสยีงความถี่สูง 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

4. ผศ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ ์ ประมวลสาระรายวิชาแคลคูลัส 2 
(103102)  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เสร็จบางส่วน) 

5. ผศ. ดร.อรชุน  ไชยเสนะ เรารักการคิดคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

งานบริการวิชาการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. Asst. Prof. Dr. Eckart Schulz Lecture Notes in Measure Theory  
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

หนังสือ/ต ารา 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. ผศ. ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์ Mathematics Model of Stock Price 
via a Fractional Brownian Motion 
Model with Adaptive Parameters 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. อ. ดร.สายันต์  แก่นนาค า 
 

Numerical Solutions of 2D 
nonlinear PDEJ using Kansa’ s 
mosh less method and the search 
for optional radial basic factor  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9. อ. ดร.รัฐฉัตร  ฉัตรพัฒนศิริ Publication on Economic Dynamics 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี  จ านวน 2 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ศ. ดร.เจมส์  เกตุทัต-คาร์นส ์ Expression and enzymatic 

properties of rice (Oryzu sativa L.) 
monolingual 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

The paper is accepted for 
publication 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. รศ. ดร.อนันต ์ ทองระอา ผลงานวิจัยตพีิมพ์ในวารสารวชิาการ
นานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา  จ านวน 11โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

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

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่เก่ียวข้อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. รศ. ดร.ยุพาพร  ไชยสีหา Chockchalermwong D, Rozenboim 
I, El Halawani ME, Chaiseha Y 
(2015). Dopamine and prolactin 
involvement in the maternal care 
of chicks in the native Thai hen 
(Gallus domesticus). General and 
Comparative Endocrinology 212: 
131-144. (JIP=2.674) 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัได้รับการตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. รศ. ดร.สินีนาฏ  ศิริ ผลงานวิจัยตพีิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลงานวิจัยตพีิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. รศ. ดร.หนูเดือน  เมืองแสน รายงานการวิจัย เร่ือง ความหลากหลาย
ชนิดของไลเคนในปา่ชุมชนและ
โบราณสถานแห่งนครชัยบุรนิทร์ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ได้รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. รศ. ภกญ. ดร.นวลน้อย  จูฑะพงษ์ รายงานการวิจัย “ฤทธิ์ของลูกใต้ใบต่อ
หน้าที่ของไมโตคอนเดรียในตบั หนูขาว” 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. ผศ. ดร.พงศ์เทพ  สุวรรณวารี Using SWAT to Assess the Critical 
Areas and Nonpoint Source… 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ  ธาน ี Life cycle assessment of pacific 
white shrimp (Penacus Vannamei) 
farming system in Trang province, 
Thailand  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

เป็นส่วนหนึ่งของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งจบการศึกษา 
1 คน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. ผศ. ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ สื่อการสอน เร่ือง โครงร่างของเซลล์ และ
เมตริกซ์นอกเซลล์ 
(ประเภทผลงาน สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อการสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9. ผศ. ดร.พาณี  วรรณนิธิกุล เนื้อเยื่อพื้นฐานของสัตว์และเซลล์ที่ถูก
กระตุ้นได ้
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ  สื่อสิ่งพมิพ)์ 

สื่อสิ่งพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

10. อ. ดร.พงษ์ฤทธิ ์ ครบปรัชญา เอกสารประกอบการสอน Biotechnology  
ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

11.อ. ดร.ผ่องพรรณ  ประสารกก สายสัมพนัธ์ทางวิวฒันาการในสตัว์สะเทิน
น้ าสะเทินบก 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  จ านวน 4 โครงการ  
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. ผศ. ดร.ปิยดา  เงินสูงเนิน เซลล์เม็ดเลือดและการสร้างเซลล์เม็ดเลือด 
ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารฉบับสมบูรณ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.อภิชาติ  เงินสูงเนนิ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลงานวิจัยตพีิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. อ. ดร.ราเชนทร ์ โกศัลวิตร บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. อ. ดร.นฦวรรณ  เสาวคนธ์ ผลงานวิจัยตพีิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทความได้รับการตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน  3 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.ด ารัส  ดาราศักดิ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
ผลงานได้รับการตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.พรเทพ  ราชนาว ี Gender Differences in Rowing 
Strategy  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตีพิมพ์หรือน าเสนอในการ
ประชุมวชิาการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3.  อ. ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี IGF-1 and Life span  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จ านวน  2 โครงการ  

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.ทัศนีย ์ เสาวนะ การตรวจคุณภาพน้ าดื่มที่ผา่นเคร่ืองกรอง

น้ าและตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติใน
เขต จ. นครราชสีมา 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

1. ผศ. ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง รายงานการวิจัยทางจุลชีววิทยา เล่มรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษา
ลักษณะเฉพาะของเล็กตินที่มีฤทธิท์างชวีภาพ
จากเห็ดที่รับประทานได้ (Characterization 
of bioactive lectins from edible 
mushrooms) 187 หน้า 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

เล่มรายงานการวิจัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล  จ านวน 3 โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. รศ. ดร.สุวิทย์  อ๋องสมหวัง บทความตีพิมพ์ใน SUT Journal  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.ทรงกต  ทศานนท ์ บทความวิจยัตีพิมพ์  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความได้รับการตีพิมพ์ หรือตอบรับให้
ตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.สัญญา  สราภิรมย ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตีพิมพผ์ลงานและหรือน าเข้า
เสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาต ิ
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ จ านวน 1 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. Prof. Dr. Joewono  Widjaja Experimental verifications of noise 

suppression in retinal recognition by 
using compression-based joint 
transform correlator  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

Peer-reviewed publication  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2557 
  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มจี านวนผลงานทั้งสิ้น 7 โครงการ ด าเนนิการเสร็จสมบูรณ ์ จ านวน 4 โครงการ 
ด าเนินการเกือบเสร็จ จ านวน 2 โครงการ และไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ ดังรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 5 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ วิทยุชายแดนไทยกับบทบาทด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

(เกือบเสร็จ) 

2. ผศ. ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล A Travel Itinerary Palmer under 
Time Constraints  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.ธรา  อ่ังสกุล การพัฒนาระบบส่วนบุคคลส าหรับแนะน า
สถานทีท่่องเที่ยว 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล เทคโนโลยสี าหรับการค้นหาเชิง
ความหมาย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

(เกือบเสร็จ) 

5. ผศ. ดร.หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง การตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีการจัดการ  จ านวน  1 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1 บทความที่มี Impact Factor 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง สื่อ Mobile Content  

(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 
ชิ้นงานสื่อ Mobile Content เสร็จ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2557 
  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มีจ านวนผลงานทั้งสิ้น 37 โครงการ ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 31 โครงการ 
ด าเนินการเกือบเสร็จ จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการเสร็จครึ่งหนึ่ง จ านวน 1 โครงการ และไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
จ านวน 2 โครงการ ดังรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  จ านวน  9  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ศ. ดร.ปิยะดา  อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ ์ บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ 

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

2. ผศ ดร.ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร วิทยากรหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ ์
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

3. ผศ. ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน การศึกษาอบรมหลักสูตรการปลูกพืชโดย
ไม่ใช้ดิน 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

จ านวนผู้เข้าอบรมรวมไม่ต่ ากว่า 30 คน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.สุดชล  วุน้ประเสริฐ การพัฒนาวิธีการให้น้ าแบบประหยัดและ
การให้ปุ๋ยในระบบน้ าในการผลติพริกและ
มะเขือเทศ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ได้รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. ผศ. ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ ์“การ
พัฒนาการปลูกทานตะวนั” 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ 1 ฉบับ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. ผศ. ดร.เรณู  ข าเลิศ ข้อเสนอโครงการเดิม 
โครงการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์พืชสี พืช
อาหาร และพืชสมนุไพรบางชนดิที่พบใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 
 
ข้อเสนอโครงการใหม่ 
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนวชิาการ
ขยายพันธุ์พชื 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

(เกือบเสร็จ) 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  จ านวน  9  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

7. อ. ดร.รุจ  มรกต ตีพิมพ์ผลงานวจิัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ผลงานวจิัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. อ. ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย ข้อเสนอโครงการเดิม 
เอกสารประกอบการสอนวิชาอุตุนิยมวิทยา
การเกษตร 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 
 
ข้อเสนอโครงการใหม่ 
การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวชิาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9. อ. ดร.ณัฐธิญา  เบือนสันเทียะ Infrared micro spectroscopy : 
methods for determining cassava 
leaf biochemical composition 
response to plant growth 
promoting rhizobacterium, Bacillus 
subtilis CaSUT007 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  จ านวน  11 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.ปราโมทย ์ แพงค า ตีพิมพ์ผลงานวจิัยระดับนานาชาติ 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
ได้ผลงานการวิจัยทีส่ามารถตีพิมพ์ระดับ
นานาชาต ิ
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. รศ. ดร.พงษ์ชาญ  ณ ล าปาง น าเสนอรายงานการวิจัยในการประชุม
นานาชาติ AAAP 2014, Jogyakata, 
Indonesia. 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

1. รายงานการวิจัยได้รับการยอมรับให้   
น าเสนอในที่ประชุม 

2. น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม AAAP 
2014 ได้แล้วเสร็จ 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
3. รศ. ดร.วิศิษฎ์พร  สุขสมบัต ิ บทความวิจยัตีพิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
ตีพิมพ์ผลงานวจิัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. รศ. ดร.สุรินทร  บุญอนันธนสาร บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความทางวชิาการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. ผศ. นสพ. ดร.บัญชร  ลิขิตเดชาโรจน์ บทความวชิาการ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

เอกสารบริการวิชาการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 



C:\USERS\USER\DESKTOP\พี่จุ๋ม\สรุปโครงการ ปี 2557.DOC 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  จ านวน  11 โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

6. ผศ. ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย ์ บทความวิจัยตีพิมพ์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตอบรับตพีิมพ์และเข้าร่วม
ประชุมวชิาการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. ผศ. ดร.สุทิศา  เข็มผะกา บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. ผศ. ดร.อมรรัตน์  โมฬี เอกสารประกอบการสอน วิชา Animal 
Breeding by Additive Gene Effect 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เสร็จครึ่งหนึ่ง) 
 

9. ผศ. น.สพ. ดร.ภคนิจ  คุปพิทยานันท ์ Hybrid Equines  
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ)์ 

ได้บทความวิชาการตีพิมพ์ 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

10. อ. ดร.วิทธวัช  โมฬ ี Effect of Free-range rasing system 
on growth performance and carcass 
traits of “Korat Meat Chickens” 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

11. อ. ดร.สมร  พรชื่นชวูงศ ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  จ านวน  9  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.จิรวัฒน ์ ยงสวัสดิกุล บทความวิจนัตีพิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทความได้รับการตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. รศ. ดร.มาโนชญ ์ สุธีรวัฒนานนท์ การยื่นของสิทธิบตัร 2 รายการ 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร) 

การยื่นของสิทธิบตัร 2 รายการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.ปิยะวรรณ  กาสลัก ข้อเสนอโครงการเดิม 
บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
ที่มี peer review และมี Impact factor 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
 
ข้อเสนอโครงการใหม่ 
รายงานการวิจัย 5 โครงการ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม Optimum Condition of Beta-Cyamin 
Colorant Production… 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

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

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

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ ์1 
โครงการวิจัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. ผศ. ดร.สุเวทย์  นิงสานนท ์ การตอบสนองทีไ่วเกินต่ออาหาร (Food 
Hypersensitivity)  
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

ได้ตีพิมพ์บทความทางวชิาการเผยแพร่ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. อ. ดร.ธนาวิทย์  กุลรัตนรักษ ์ เอกสารประกอบการสอน เร่ือง อุณหพล
ศาสตร ์
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9. อ. ดร.พัชรินทร์  ศิริงาน เอกสารประกอบการสอน เร่ือง 
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทีส่ าคัญ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เกือบเสร็จ) 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวน  8  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ศ. ดร.หนึ่ง  เตียอ ารุง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
1 inter-publication 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. รศ. ดร.มณฑารพ  ยมาภัย การตีพิมพ์ผลงานวจิัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ 3 เรื่อง ในวารสาร
นานาชาต ิ
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. รศ. ดร.มารินา  เกตุทัต-คาร์นส ์ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

1 International publication 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. รศ. ดร.อภิชาติ   บุญทาวนั การแยกกรดแล็คติกควบคู่กับ
กระบวนการหมักด้วยระบบการ
ตกตะกอนนอกถังหมัก 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

(เกือบเสร็จ) 

5. ผศ. ดร.สุนทร  กาญจนทว ี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อ
รับปริญญาเอกร่วมสถาบนักับฝรั่งเศส 
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ : ความเข้มแข็ง
งานวิจัยบัณฑิตศึกษา) 

1. มีนักศึกษาจาก มทส. ไปท าวิจัยที่เป็น
 ส่วนหนึง่ของวทิยานิพนธ ์จ านวน 1 ราย 
2. มีคณาจารย์จาก มทส. และฝรั่งเศส
 แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกนั      
 เพื่อสร้างงานวิจัย จ านวน 5 ราย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวน  8  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

6. ผศ. ดร.เขมวิทย์  จันต๊ะมา 2.3-Butanediol Production From 
Maltodrextrin by Metabolically 
Engineering Klebsiella oxytoca 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร) 

สิ่งประดษิฐ์/สทิธิบัตร 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. ผศ. ดร.พรรณลดา  ติตตะบุตร บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1 International publication 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
 

8. อ. ดร.ปริญญา  น้อยสา การตีพิมพ์ผลงานวจิัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

การตอบรับตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาต ิ
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2557 
  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มีจ านวนผลงานทั้งสิ้น 74 โครงการ ด าเนนิการเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 57 โครงการ 
ด าเนินการเกือบเสร็จ จ านวน 7 โครงการ ด าเนินการเสร็จบางส่วน จ านวน 2 โครงการ และไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
จ านวน 8 โครงการ ดังรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  จ านวน  2  โครงการ  

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ผศ. ดร.เทวรัตน์  ตรีอ านรรค การผลิตและตีพิมพ์บทความวิจยั 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทความวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์/น าเสนอ
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 
1 บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. อ.วันวิสาข์  ทวีชืน่สกุล เอกสารประกอบการสอน วชิา 521464 Dairy 
Process Engineering  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ไม่มกีารรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง  จ านวน  4  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห Impact of accident severity factors 

and loss values of clashes on 
expressers in Thailand    
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความ 1 บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.รัฐพล  ภู่บุบผาพันธ ์    การผลิตและตีพิมพ์บทความวิจยั 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

3. อ.กาญจน์กรอง  สุอังคะ เอกสารประกอบการสอน 522411 
Simulation for Logistics 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

4. อ.ณัฐภรณ์  เจริญธรรม การน าเสนอบทความวชิาการระดับชาติ/
นานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จ านวน  10  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ Tool Sequence Analysis and 

Performance Prediction in the 
Wafer Fabrication Process               
(International Journal of System 
Applications, Engineering & 
Development. Vol8,2014, pp.268-276)  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

สามารถตีพิมพบ์ทความวิจัยใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จ านวน  10  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

2. รศ. ดร.นิตยา  เกิดประสพ The Discovery of Top-k-DNA 
Frequent Pattern with approximate 
Method (Malaysian Journal of Computing, 
Vol.2, No.2, November/December 
2014, Article No.3) 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว การจัดท าสื่อเพื่อการสอนวิชา 
Computer Statistics  
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อการสอนวิชา Computer 
Statistics อย่างน้อย 4 บท 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.คะชา  ชาญศิลป ์ เอกสารประกอบการสอนปฏิบตักิาร วิชา 
523101 และ 523201 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอนปฏิบตักิาร 
จ านวน 2 รายวิชา  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. ผศ. ดร.พิชโยทัย  มหัทธนาภิวฒัน ์ เอกสารประกอบการอบรมนักเรียน
คอมพิวเตอร์โอลิมปิก เรื่อง Number Theory  
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

ได้เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง 
Number Theory  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. ผศ. ดร.ชาญวิทย์  แก้วกส ิ ระบบซอฟต์แวร์ไอยรา คลสัเตอร์ 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร) 

จดลิขสิทธิ์ระบบซอฟต์แวร ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. ผศ.สมพันธุ ์ ชาญศิลป ์ บทความตีพิมพ์ 1 ฉบับ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

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

เอกสารตีพิมพ์บทความวชิาการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9. อ.ศรัญญา  กาญจนวัฒนา ผลิตบทความวิจัยตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

10. อ. สุภาพร  บุญฤทธิ ์ บทความวิจยัเร่ือง Extracting a 
possible 3D Line Drawing Object 
from a 2D Image using Rule-Based Approach  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ์  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จ านวน  9  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ศ. ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตย์กุลชัย การผลิตและเผยแพร่ผลงานวจิยัด้านตัว

ดูดซับคาร์บอนและพลังงาน 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จ านวน  9  โครงการ (ต่อ) 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2. รศ. ดร.เอเดรียน  ฟลัด Writing International Conference paper 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.ฉลองศรี  ฟลัด การศึกษาการถ่ายเทมวลของของไหล 
Non-Newtonian ในท่อ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

บทความวิจยัระดับปริญญาตร ี
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.พนารัตน์  รัตนพาน ี บทความวิจยัด้านกระบวนการท าบริสทุธิ์
กรดแล็กติก  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

(เกือบเสร็จ) 

5. ผศ. ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 
Chemical Engineering Thermodynamics 
/Chemical Engineering Thermodynamics II 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพร้อมใช้งานในภาค
การศึกษาที่ 1/2557 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. Asst. Prof. Dr. Boris  Golman Lecture Notes for Undergraduate 
Course on Ceramic Powder 
Processing 526205. Part II Advanced 
Power Processing.  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

Quality of final lecture notes 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. อ. ดร.ธีระสุต  สุขก าเนิด บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

(เกือบเสร็จ) 

8. อ. ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ ผลของปริมาณผงซิลิกาจากเถ้าแกลบต่อ
การเกิดขึ้นของซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ บทความวิจัย
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

บทความวิจยัในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9. อ. ดร.อรรถพล  มณีแดง เอกสารประมวลสาระรายวชิาการแยก
ล าดับขัน้แบบสมดุล 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอนที่เป็นรูปเล่ม
สมบูรณ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  จ านวน  6  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง บทความวิจยัตีพิมพ์  

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.ศิริรัตน์  ทับสูงเนิน  รัตนจันทร์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ์ 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  จ านวน  6  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

3. ผศ. ดร.สุขเกษม  วัชรมัยสกุล บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์ 

ได้บทความวิจัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.สุธรรม  ศรีหล่มสัก ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ เรื่อง 
เคลือบพลึก  
(ประเภทผลงาน : สื่อเพ่ือการสอน) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

5. อ. ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์ 

ผลงานตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. อ. ดร.อนุรัตน์  ภูวานค า ประมวลสาระรายวิชา วิศวกรรมเซรามิก 
เบื้องต้น 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เกือบเสร็จ) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  จ านวน  4  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล การตีพิมพ์บทความวิจัย 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.ชุติมา  พรหมมาก การตีพิมพ์บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล การตีพิมพ์บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. อ. ดร.ธนเสฎฐ์  ทศดีกรพัฒน์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน 10 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 

NECTEC eCamp คร้ังที่ 14  
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

1.  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
2.  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ YECC 1 ทีม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.เผด็จ  เผ่าละออ Electrical Chock Dangerous for 
Human in Flooding Situation  
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ)์ 

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่
บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. ดร.บุญเรือง  มะรังศรี   บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจยัตีพิมพ์อยา่งน้อย 1 บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน 10 โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

4. ผศ. ดร.กองพล  อารีรักษ์ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ 1 บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. ผศ. ดร.กองพัน  อารีรักษ์ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. ผศ. ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัได้รับการตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. ผศ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ ครุภัณฑ์ตน้แบบ : สถานปีฏบิัติการ
อิเล็กทรอนิกส์ของแหล่งจา่ยก าลงัไฟฟา้คงที่  
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ  สร้างครภุัณฑ์
ต้นแบบเพื่อใช้ในรายวิชา 529321 30 ชุด) 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 เอกสารวชิาปฏบิัติการ 529321 Applied 
Electronic circuit Lab. 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. อ. ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง บทความวิจยั 1 บทความ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

มีบทความวิจยัตีพิมพ์อย่างน้อย 1 
บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9. อ.สุดารัตน์  ขวัญอ่อน ตีพิมพ์บทความวิจัยเผยแพร ่
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จ านวน 6 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ศ. ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข การศึกษาการเคลื่อนตัวด้านข้างของ

ก าแพงดินเหล็กเสริมแบกทานดว้ยวิธีไฟ
ไนต์อิลลิเมนต ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัเผยแพร่ในงานสัมมนา/
วารสารวชิาการ 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. รศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร การวางแผนโครงการก่อสร้างทีม่ีข้อจ ากัด
ด้านทรัพยากรด้วยเงื่อนไขความสัมพันธ์ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ได้รับการตอบรับเข้าร่วมประชมุและ
น าเสนอผลงานได้รับการตีพิมพใ์นเอกสาร
การประชุมหรือวารสารที่เก่ียวขอ้ง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย ์ การตรวจสอบคานคอนกรีตอัดแรง
บางส่วนส าเร็จรูปที่ถูกเสริมก าลงัตัดด้วย
ลวดแบบไม่อัดแรง 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในงาน
ประชุมวชิาการหรือวารสารวชิาการ
ระดับประเทศ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จ านวน 6 โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

4. รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร การสร้างแผนที่น้ าท่วม 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ์ จ านวน 1 
บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. ผศ. ดร.ปรียาพร  โกษา  Effect of Climate change on Runoff 
in the Upper Mun River Basin, 
Thailand  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 1 บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. ผศ. ดร.พรพจน์  ตันเส็ง บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  จ านวน  7  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. รศ. ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา สื่อเพื่อการสอน รายวิชา เทคโนโลยีพื้นผิว 

(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 
ได้สื่อการสอนทีท่ันสมยั 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.อุษณีย์  กิตก าธร บทความวิจยั Biosorption of Cu and Zn 
from Aqueous Solution by 
Rhodopsudomonas  boonkerdii SP. 
Strain NS20 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

(เกือบเสร็จ) 

3. ผศ. ดร.ฐาปนีย ์ พัชรวิชญ ์ ได้บทความวิจัยตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. อ. ดร.รัตน  บริสุทธิกุล พัฒนาต าราเรียน รายวิชา Transport 
Phenomena  
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

(เกือบเสร็จ) 

5. อ. ดร.สงบ  ค าค้อ รายงานการวิจัย 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

(เสร็จบางส่วน) 

6. อ. ดร.สารัมภ์  บุญมี โครงการพัฒนาสื่อการสอน e-learning 
รายวิชา Foundry Engineering  
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

(เกือบเสร็จ) 

7. อ.ปัญญา  บัวฮมบุรา เอกสารประกอบการสอน Physical 
Metallurgy III (Alloy Steels)  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ผู้เรียนและผู้ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนนี้ มีความรู้ความเข้าใจ
ในเหล็กกล้าผสมประเภทต่าง ๆ บทบาท
ของธาตุผสมในเหล็กกล้าและขอ้จ ากัด
ของเหล็กกล้าคาร์บอนปกติ (Plain 
Carbon Steel)  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวน  9  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. ผศ. ดร.จรียา  ยิ้มรัตนบวร Assessing Water Quality of Rural 
water supply in Thailand. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

จ านวนบทความน าเสนอ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร น าเสนอบทความวชิาการระดับชาติ/
นานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

จ านวน 1 บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

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

มีบทความวชิาการเผยแพร่ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ.สนั่น  ตัง้สถิตย ์ การบ าบดัด้วยดนิ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

5. อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์ การน าเสนอบทความวชิาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

น าเสนอบทความวชิาการ 1 ครั้ง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. อ. ดร.พัชรินทร์  ราโช การประเมินการออกแบบระบบผลิต
ประปา 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความ 1 บทความ ในการประชุม
วิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
 

7. อ. ดร.ชนัตถ์  โชคเจริญรัตน ์ A combined chemical and biological 
approach to transforming and 
mineralizing PAHs in runoff water  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

สามารถ Submit บทความวิจัยกับ 
International Journal ให้กับ editor   
เพื่อรอ peer review ได ้
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 Improving the Treatment of non-
aqueous phase TCE in TCE in low 
permeability zones with 
permanganate   
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ 
(Journal of Hazardous Material) 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. อ. ดร.นิตยา  บุญเทียน น าเสนอบทความวชิาการระดับชาติ/
นานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทความวชิาการตีพิมพ์ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  จ านวน  7  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ศ. ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร Mechanical and hydraulic 

performance of sludge-mixed 
cement grout in rock fracture. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
  

2. รศ.เกรียงไกร  ไตรสาร Advanced Drilling Engineering 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เกือบเสร็จ) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  จ านวน  7  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

3.  ผศ. ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล เอกสารประกอบการสอน รายวชิา 
534309 การปฏิบัติการผลิต 
(Production Operations) 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เสร็จบางส่วน) 

4.  อ. ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ การเผยแพร่บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทความวิจยั 1 บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. อ. ดร.บัณฑิตา  ธีระกุลสถิตย์ การเผยแพร่บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ได้บทความวิจัยอย่างน้อย 1 บทความ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6.  อ. ดร.เดโช  เผือกภูมิ หนังสือ/ต ารา รายวิชา 538303 
Geotechnique 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

หนังสือ/ต ารา ประกอบการสอน รายวิชา 
538303 Geotechnique จ านวน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

7. อ. ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร ์ The petrographic, geomechanical 
and chemical properties of 
carbonate rocks  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทความวิจยัตีพิมพ์ 1 ฉบบั 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2557 
 ส านักวิชาแพทยศาสตร์  มีจ านวนผลงานทั้งสิน้ 29 โครงการ ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 26 โครงการ 
ด าเนินการเกือบเสร็จ จ านวน 1 โครงการ ด าเนินการเสร็จครึ่งหนึ่ง จ านวน 1 โครงการ และไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
จ านวน 1 โครงการ ดังรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ผศ. พญ.นพร อ้ึงอาภรณ์ Mobile Content โภชนาการส าหรับเด็ก 

(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 
Mobile Content 1 เร่ือง  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. อ. พญ.อัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง Mobile Content  
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

มีสื่อประกอบการเรียนการสอน Mobile 
Content 1 เร่ือง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา จ านวน 3 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. นพ. ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม มะเร็งและความผดิปกติทางพนัธุกรรม 

(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 
ความพอใจและระดับความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านอณชูีววิทยาของมะเร็ง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. อ. ทนพ. ดร.สนอง สุขแสวง สื่อการสอนสองภาษา เร่ือง HBA1c 
เครื่องมือส าหรับการวินิจฉัยเบาหวาน 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อประกอบการเรียนการสอนสองภาษา
เร่ือง การใช้ HBA1c ส าหรับวนิิจฉัย
เบาหวาน จ านวน 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 HbAIc as a tool for DM diagnosis 
(Thai-English)  
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อการสอนสองภาษา 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน จ านวน 5 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. นพ. Ryan A. Loyd Family Medicine Residency 

Course Outline 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม Family 
Medicine Residency curriculums  
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. อ. พญ.สีขาว เชื้อปรุง ถอดบทเรียนเร่ือง  “เมื่อหมอครอบครัว
ไปซีเกมส”์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทความได้ลงในวารสารธรรม(ะ)ชาติ
บ าบดั สนบัสนุนโดยส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. ผศ. พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ รายงานการวิจัยเร่ืองภาวะโภชนาการ
ผู้สูงอายุ จงัหวัดสุรินทร ์
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานวิจัยทีไ่ด้รับการรับรอง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน จ านวน 5 โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

4. อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล เอกสารประกอบการสอนรายวชิา  
เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวพิากษ์ 
(Medical ethic & Critical thinking) 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา 
จ านวน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. ผศ. พญ.พักตร์วิมล  ศุภลักษณศึกษากร การเฝ้าระวังและการสอบสวนทาง
ระบาดวทิยา 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การเฝ้า
ระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา 
จ านวน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์  จ านวน 4 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. นพ.ศุภกฤต อุยวัฒนกุล หนังสือการซักประวัติและตรวจร่างกาย

ช่องท้อง (The abdomen) 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

2. อ. พญ.กุลศิริ เตียนศรี เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความ
ผิดปกติของผนงัหน้าท้องแต่ก าเนิด 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. อ. นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี Effects of probiotic for 
Helicobacter pylori eradication 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาต ิ
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล 
 

Sign & Symptoms in 
Gastrointestinal system 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  จ านวน 1 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. พญ.ปัทมา ทองดี ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด

ทางสูติศาสตร ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทความทางวชิาการได้ตีพิมพ์ในหนังสือ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จ านวน 1 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. นพ.สุวิทยา เธียรประธาน Mobile application for android  

(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 
สื่อการสอนเสริมนอกบทเรียน 
ออร์โธปิดิกส์ 1 ชุด 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จ านวน  3  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. อ. นพ.สราวุธ สุขสุผิว สื่ อการฟั งประกอบรายวิช าระบบ
ประสาท 3 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อการสอนฟังเสริมนอกบทเรียนระบบ
ประสาท 1 ชุด 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. อ. นพ.ณัฐพล อันนานนท์ Common Skin Infections 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. อ.พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด หนังสือประกอบการสอนระบบหัวใจ
และหลอดเลือด 2 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  จ านวน  3  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. อ. นลิน  สิทธิธูรณ์ Using butterfly pea anthocyanin 

as pH indicator 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความตีพิมพ์ในงานประชุมวชิาการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง แหล่งน้ าส าหรับ
ผลิตน้ าประปา 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เรื่อง 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. อ. ดร.ชื่นจิต  ชาญชิตปรีชา สรุปรายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษา
คุณลักษณะเบื้องต้นของขยะหอม 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

(เสร็จครึ่งหนึ่ง) 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จ านวน 7 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการท างานห้องเย็น 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

คูม่ือการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการท างานห้องเย็นที่
จัดท าแล้วเสร็จ  1  เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. อ. ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ 
(Occupational Medicine) 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อการสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

3. อ. ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล เอกสารประกอบการสอน และสื่อเพื่อการ
สอนรายวิชา Industrial Process and Hazards 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน/    
สื่อเพื่อการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน และสื่อเพื่อ 
การสอนตามหัวข้อดังกล่าว จ านวน 1 ชุด 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จ านวน 7 โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

4. อ. พิรัชฎา มุสิกะพงศ์ เอกสารประกอบการสอน Industrial 
Hygiene Sampling & Analysis 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา  
จ านวน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ เอกสารอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานส าหรับพนักงานใหม่” 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

เอกสารประกอบการอบรม (เอกสาร
บริการวิชาการ) จ านวน 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

6. อ.ดร.ขนิษฐา มีวาสนา รายงานการวิจัยเร่ือง การศึกษา
เปรียบเทียบวอเตอร์และคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

(เกือบเสร็จ) 

7. อ.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน เอกสารประกอบการสอน หัวข้อความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับงานเชื่อม 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน หัวข้อความปลอดภัย
ในการท างานส าหรับงานเชื่อม 1 ชุด 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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 โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2557 
 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนผลงานทั้งสิน้ 27 โครงการ ด าเนนิการเสร็จสมบูรณ ์ จ านวน 18 โครงการ 
ด าเนินการเกือบเสร็จ จ านวน 7 โครงการ และไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ ดังรายละเอียด
โครงการ ดังนี ้

 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน  27 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.  ผศ. ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ตามการ

รับรู้ของบัณฑิตและผู้ใช้บณัฑิตของสักวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

2. ผศ. ดร.รวมพร  คงก าเนิด บทความวิจยั การวิเคราะห์สถานการณ์
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการสุขภาวะชมุชน 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

(เกือบเสร็จ) 
 

 การจัดการภาวะน้ าหนักเกินส าหรับวัยรุ่น 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 
(เพิ่มระหว่างปี) 

หนังสือ/ต ารา 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
 

3. ผศ. ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย Lived experience of Patients 
Receiving Hemodialysis treatment 
for ESRD : A Qualitative Study  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

งานวิจยัได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี
ฐานข้อมูลสากลและมี impact factor 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

4. ผศ. ดร.นฤมล  สิงห์ดง Five Years Survival Rate of Tuberculosis 
among Household and Community contacts 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

(เกือบเสร็จ) 

 พฤติกรรมป้องกันวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรค
ปอดในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย : 
แบบจ าลองสมการโครงสร้างของ
การศึกษาภาคตัดขวาง 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

5. อ. ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน ์ บทความวชิาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ เร่ือง การตรวจสอบเชิงสามเส้า 
(Triangulation) 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

(เกือบเสร็จ) 

6. อ. ดร.ปัทมา  วาจามัน่ การพัฒนาชุดอุปกรณ์วัดสายตาในชุมชน (VA 
: Test Kit) 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

มีชุดอุปกรณ์วัดสายตาที่ให้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน  27 โครงการ (มีต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

7. อ. ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์บทความวิจัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

8. อ. ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค ์ โปรแกรมประยุกตบ์นโทรศัพท์มือถือเพื่อการ
เสริมสร้างสุขภาพหญิงตัง้ครรภ ์
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ นวัตกรรม) 

1. จ านวนผู้ download  โปรแกรมไปใช ้ 
   งานจริง 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

9.ผศ. ดร.กัตติกา  ธนะขว้าง Thanakwang, K., Thiganjana, W., & 
Konggumned, R. (2014). Psychometric 
properties of the Thai version of the 
Diabetes Distress Scale in diabetic 
seniors. Clinical interventions in Aging, 
9, 1353 - 1361. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์บทความวิจัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 Thanakwang, K., Tsaramalai, S., & 
Hatthakit, U. (2014). Development and 
Psychometric testing of active aging 
scale for Thai adults. Clinical 
interventions in Aging, 9, 1211 - 1221. 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์บทความวิจัย 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

10.อ. ดร.ศักดา  ข าคม ผลิตและพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
(วิดีทัศน์ เร่ือง การสร้างสัมพันธภาพเพื่อ
การบ าบดั เป็นสื่อการสอน รายวิชา 
703201 การพยาบาลสุขภาพจติและจิต
เวช 1 และรายวชิา 703303 ปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อการสอน 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

11.อ. พ.อ. หญิง ดร.วัลลภา  บญุรอด ข้อเสนอโครงการเดิม 
เอกสารประกอบการสอนวชิา 619414 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 
 
ข้อเสนอโครงการใหม ่
การพฒันาศักยภาพด้านการสอนส าหรบั
พยาบาลพี่เลี้ยง 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

เอกสารบริการวิชาการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน  27 โครงการ (มีต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

12. อ. ร.อ. หญิง ชุติมา  ทองวชิระ รายงานการวิจัย เร่ือง ความชุกและปัจจัย
ที่มีความสัมพนัธ์กับภาวะสมองเสื่อมของ
ผู้สูงอาย ุ
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
 

13. อ.วาริธร  ประวัติวงศ์ การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เกือบเสร็จ) 

14. อ.ทัดขวัญ  มธุรชน การบาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

(เกือบเสร็จ) 

15. อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ติดเชื้อ 
HIV ระยะที่ 2 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัย 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 การพัฒนาระบบ RM (Risk 
Management) ในหน่วยบริการ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

รายงาน/แนวทางปฏิบัติในการดูแล
ผู้รับบริการเสี่ยงสูง 1 เล่ม 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 การพัฒนาสื่อการสอนวชิาการพยาบาล : 
วีดิโอการคลอด 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อการเรียนการสอนชุดการท าคลอดปกติ 
1 ชุด (VDO) 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

16. อ.ลักขณา  ไชยนอก  เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 705304 
การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 3 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

รูปเล่มเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
705304 การพยาบาลครอบครัวและผดุง
ครรภ์ 3 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

17. อ.รัชดาภรณ์  ใจอ้าย รายงานการวิจยั เรื่อง การเสริมสรา้งสุขภาพ
ด้านพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน่ตอนต้น 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

(เกือบเสร็จ) 

18. อ.ภรณี  อนุสนธิ การศีกษาพฤติกรรมแสวงหาการดูแล
สุขภาพ แหล่งสนับสนุน และการ
สนับสนนุทางสังคมของผู้ดูแล 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

(เกือบเสร็จ) 

19. อ.กชกร  เพียซ้าย เอกสารการสอนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
 

20.อ.จินตนา  ตาปนิ บริการวชิาการงานป้องกันและควบคมุการตดิเชื้อ 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 
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ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน  27 โครงการ (มีต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

21.อ.ศรัญญา  จุฬาร ี บทความวชิาการ เรื่อง ประสบการณ์ของ
หมอขวัญจ้ า : ผู้น าฝา่ยจิตวิญญาณ 
(Experience of Moh Kwan Jum : 
The spiritual guided leader) 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

22.อ.สิริกร  ขาวบุญมาศิริ สุขภาพจิตของบุคคลในครอบครัวที่มีอายุ
ระหว่าง 0 - 6 ขวบ ในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

(เสร็จสมบูรณ์ 100%) 

 
 



C:\USERS\USER\DESKTOP\พีจุ่ม๋\สรุปการเสนอโครงการ ปี 2558.DOC 

 โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2558 
  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  7  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ศ. ดร.ไพโรจน ์ สัตยธรรม ผลงานวิจัยตพีิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีฐานข้อมูล 

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

letters (or emails) from journals  

3. ผศ. ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รบัการตอบรับเพื่อให้ตีพมิพบ์ทความวิจัย 
ในการน าเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการหรือวารสารวชิาการ  

4. ผศ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ ์ ประมวลสาระรายวิชาแคลคูลัส 2 
(103102)  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประมวลสาระ รายวชิา 103102 
แคลคูลัส 2 

5. ผศ. ดร.อรชุน  ไชยเสนะ เรารักการคิดคณิตศาสตร์  
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

ได้ท าบริการวิชาการ 

6. Asst. Prof. Dr. Eckart Schulz Publication in International Journal  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

Acceptance of Paper 

7. อ. ดร.สายันต์  แก่นนาค า 
 

การพัฒนาประมวลสาระรายวชิา 103113 
คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวนั 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

เอกสารแล้วเสร็จ พร้อมใช้ประกอบการสอน 
ในภาคการศึกษาที่ 1/59 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี  จ านวน 2 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ศ. ดร.เจมส์  เกตุทัต-คาร์นส ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
The paper accepted and/or  
published  

2. รศ. ดร.อนันต ์ ทองระอา ผลงานวิจัยตพีิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาต ิ

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา  จ านวน 8 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. รศ. ดร.ยุพาพร  ไชยสีหา ผลิตคู่มือปฏิบัติการ 3 บทปฏบิตัิการ 

(Nervous system and sense organs, 
Frog anatomy, และ Reproductive 
and endocrine systems) ส าหรับ
รายวิชา 101109 Principles of Biology 
Laboratory II  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้คู่มือปฏิบัติการ 

2. รศ. ดร.สินีนาฏ  ศิริ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ 

3. รศ. ดร.หนูเดือน  เมืองแสน รายงานการวิจัย 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ได้รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

4. รศ. ภกญ. ดร.นวลน้อย  จูฑะพงษ์ Antioxidant, α - glucosidase 
inhibitory activity and subchronictoxicity 
of Derris, reticulate extract: its 
antidiabetic potential.  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

5. ผศ. ดร.พงศเ์ทพ  สุวรรณวารี บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
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ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา  จ านวน 8 โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ  ธาน ี Carbon Mass flow from pacific White 
Srimp (Penacus Vannamei) Production 
Using Life Cycle Assessment in 
Songkhla Province, Thailand. 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาเอก 
1 คน 

7. อ. ดร.พงษ์ฤทธิ ์ ครบปรัชญา เอกสารประกอบการสอน 
ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอน 

8. อ. ดร.ผ่องพรรณ  ประสารกก บทความวิจยัตีพิมพ์เก่ียวกับโครงสร้างทาง
พันธุกรรมของสัตว์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ผลงานได้รับการตีพิมพ ์

 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  จ านวน 4 โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผศ. ดร.ปิยดา  เงินสูงเนิน กระดูกอ่อน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารฉบับสมบูรณ ์

2. ผศ. ดร.อภิชาติ  เงินสูงเนนิ Gross anatomy of neck  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 

3. อ. ดร.ราเชนทร ์ โกศัลวิตร บทความวิจยัตีพิมพ์วารสารตา่งประเทศ
อย่างน้อย 1 บทความ หรือรายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ 1 เร่ือง 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ 1 เรื่อง หรือ รายงาน
การวิจัย 1 ฉบับ 

4. อ. ดร.นฦวรรณ  เสาวคนธ์ รายงานการวิจัย การสัมผัสสารฟอร์มัลดี
ไฮด์ของนักศึกษาแพทย์และอาจารย์
ในขณะปฏิบัติการในห้องมหกายวิภาค
ศาสตร ์
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์

 
 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน  3 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. รศ. ดร.ด ารัส  ดาราศักดิ ์ ฝึกจิตพิชิตกอล์ฟ 

(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 
หนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 

2. ผศ. ดร.พรเทพ  ราชนาว ี กลยุทธ์การพายเรือกรรเชียง 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ 

3.  อ. ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี NEAT and Alzheimer’ s disease  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
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ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จ านวน 1 โครงการ  

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผศ. ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง การจัดเตรียมรายงานการวิจัยทางจลุชีววิทยา

เพื่อตีพิมพ์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล  จ านวน 3 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. รศ. ดร.สุวิทย์  อ๋องสมหวัง บทความวิจยัตีพิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
ตีพิมพ์ผลงานตามเปา้หมาย 

2. ผศ. ดร.ทรงกต  ทศานนท ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

รายงานได้รับ/ยอมรับ ให้ตีพิมพ์อย่างน้อย 
1 ชิ้น 

3. ผศ. ดร.สัญญา  สราภิรมย ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยติพิมพ์ มากกว่า 2 
บทความ และน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดบัชาต ิ

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ จ านวน 1 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. Prof. Dr. Joewono  Widjaja Holographic particle  Sizing 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
Publication  
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 โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2558 
 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 4 โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. รศ. ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ วิทยุชายแดนไทย - มาเลเซีย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยั 1 บทความ ตีพิมพ์ 

2. ผศ. ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล การปรับปรงุประสิทธิภาพระบบวางแผน 
การท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขบังคับด้านเวลา 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ ์

3. ผศ. ดร.ธรา  อ่ังสกุล การพัฒนาระบบวางแผนท่องเที่ยวภายใต้
เงื่อนไขบังคับดา้นพลังงาน 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

4. ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล ระบบถามตอบเชิงความหมาย 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัย จ านวน 1 เล่ม 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีการจัดการ จ านวน 3 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา การพัฒนาคุณภาพการบริการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิน่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ 1 เล่ม 

2. ผศ. ดร.กาญจนา  สุคัณธสิริกุล การพัฒนาศักยภาพการตลาดบริการของ
โฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานในจังหวัด
นครราชสีมา 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ได้รายงานการวิจยั 

3. อ. ดร.วรพจน์  สุทธิสัย อิทธิพลของการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัย 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 2 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผศ. ดร.อิศรา  ประมูลศุข ตีพิมพ์บทความวิชาการที่อยู่บนฐานข้อมูล

สากล 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้ research article บนฐานข้อมูลสากล 

2. อ. ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง E-learning Course  
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาในการเรียน และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อชิ้นงาน
สื่อการสอน 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 2 โครงการ   
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. อ. ดร.บุรทิน  ข าภิรัฐ บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่
เป็นที่ยอมรับ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

2. อ. ดร.เทพทวี  โชควศิน ทริเวียลิซึมกับความจริง (Trivialism and Truth)  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1. เข้าใจและสามารถตอบปัญหาประเด็น
 ปัญหาทริเวียลิซึมต่อความจริงได้ 
2. ได้ผลงานที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่            
 ต่อวงวิชาการในรปูแบบบทความวิจัย 
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2558 
 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  จ านวน 8 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ศ. ดร.ปิยะดา  อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ ์ บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
ได้บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1 เรื่อง 

2. ผศ. ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยั 1 เรื่อง 

3. ผศ. ดร.ณัฐธิญา  เบือนสนัเทียะ การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
นานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ การน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ) 

น าเสนอผลงานทางวชิาการเสรจ็สิ้น 

4. ผศ. ดร.เรณู  ข าเลิศ โครงการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์พืชสี พืช
อาหาร และพืชสมนุไพรบางชนดิที่พบใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ 1 ฉบับ 

5. ผศ. ดร.สุดชล  วุน้ประเสริฐ บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้ผลงานตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

6. ผศ. ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน การอบรมหลักสูตรการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

จ านวนผู้เข้าอบรม 

7. อ. ดร.รุจ  มรกต บทความวิจยัตีพิมพ์ หรือเอกสารวิชาการ 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ผลงานวิจัยตพีิมพ์หรือเอกสารวิชาการ 

8. อ. ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  จ านวน 11 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. รศ. ดร.ปราโมทย ์ แพงค า ตีพิมพ์ผลงานวจิัยระดับนานาชาติ ด้าน

โภชนาศาสตร์ของแพะ-แกะ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้งานวิจัยทีส่ามารถตีพิมพ์ระดบั
นานาชาต ิ

2. รศ. ดร.พงษ์ชาญ  ณ ล าปาง น าเสนอผลงานวิจัยใน 66th Annual 
Meeting of EAAP 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

เสนอผลการวิจัยได้แล้วเสร็จ 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  จ านวน 11 โครงการ (ต่อ) 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
3. รศ. ดร.วิศิษฎ์พร  สุขสมบัต ิ ตีพิมพ์ผลงานวจิัยในวารสารนานาชาติ 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
ตีพิมพ์ผลงานวจิัยในวารสารนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. รศ. ดร.สุรินทร  บุญอนันธนสาร การเสริมอินุลินและแก่นตะวนัในอาหาร
ปลานิล 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัย 

5. ผศ. นสพ. ดร.บัญชร  ลิขิตเดชาโรจน์ เอกสาร KM เร่ืองไก่พื้นเมือง 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

เอกสารเผยแพร่ในเว็บไซด์สาขาวิชา 

6. ผศ. ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย ์ รายงานการวิจัย 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ได้รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์1 เล่ม 

7. ผศ. ดร.สุทิศา  เข็มผะกา บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 

8. ผศ. ดร.อมรรัตน์  โมฬี เอกสารประกอบการสอน วิชา Animal 
Breeding by additive Gene Effect  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอนที่เสร็จ
สมบูรณ์ 1 เล่ม 
 

9. ผศ. น.สพ. ดร.ภคนิจ  คุปพิทยานันท ์ บทความทางวชิาการตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ)์ 

ได้บทความวิชาการตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

10. อ. ดร.วิทธวัช  โมฬ ี รายงานการวิจัย เร่ือง ผลของการเลี้ยงไก่
ไข่แบบปล่อยต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต
คุณภาพไข่ ปริมาณคลอเรสเตอรอลและ
องค์ประกอบของกรดไขมันในไข่  
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ได้รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์1 เรื่อง 
 

11. อ. ดร.สมร  พรชื่นชวูงศ ์ เขียนบทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ ์

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  จ านวน  9  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. รศ. ดร.จิรวัฒน ์ ยงสวัสดิกุล Fish Proteins and Peptides  

(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 
ได้ต ารา/หนังสือ 

2. รศ. ดร.มาโนชญ ์ สุธีรวัฒนานนท์ การยื่นขอรับสิทธิบตัร 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร) 

การขอรับสิทธิบัตร 

3. ผศ. ดร.ปิยะวรรณ  กาสลัก บทความวิจยัตีพิมพ์ 2 เรื่อง  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้ผลงานตีพิมพ์ 2 เรื่อง 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  จ านวน  9  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

4. ผศ. ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้ผลงานตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

5. ผศ. ดร.สุนันทา  ทองทา บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตีพิมพ ์

6. ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัได้รับการเผยแพร่ 

7. อ. ดร.ธนาวิทย์  กุลรัตนรักษ ์ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมดุลพลังงาน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอน เร่ือง สมดุล
พลังงาน 

8. อ. ดร.พัชรินทร์  ศิริงาน เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทีส่ าคัญ 
(Foodborne Pathogens) : กลุ่ม
แบคทีเรียแกรมลบ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอน 

9. อ. ดร.ปัทมาวดี  เกียรติเบญจกุล เอกสารประกอบการสอน เร่ือง เคมีของ
สารให้กลิ่นรส 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอน 

 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวน 8 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ศ. ดร.หนึ่ง  เตียอ ารุง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
1 inter-publication 

2. รศ. ดร.มณฑารพ  ยมาภัย การผลิต recombinant antibody เพื่อ
ตรวจการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร) 

จ านวนแอนติบอดีตัดต่อพนัธุกรรมที่ได้
พัฒนาขึ้น 

3. รศ. ดร.มารินา  เกตุทัต-คาร์นส ์ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

1 International publication 
 

4. รศ. ดร.อภิชาติ  บุญทาวนั การผลิตเชื้อเพลิงชวีภาพส าหรับ
เครื่องยนต์ก๊าชเทอร์ไบด์จากวัสดุทาง
การเกษตร 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีค่า 
Impact Factor มากกว่า 2.0 

5. ผศ. ดร.สุนทร  กาญจนทว ี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อ
รับปริญญาเอกร่วมสถาบนักับฝรั่งเศส 
(ประเภทผลงาน : อื่น ๆ : ความเข้มแข็ง
งานวิจัยบัณฑิตศึกษา) 

1. มีนักศึกษาจาก มทส. ไปท าวิจัยที่เป็น
 ส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์เพื่อรับปรญิญาเอก
 ร่วมสถาบัน จ านวน 2 ราย 
2. มีคณาจารย์จาก มทส. และฝรั่งเศส
 แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกนั เพื่อสร้าง
 ความเข้มแข็งงานวิจัย จ านวน 6 ราย 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวน 8 โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผศ. ดร.เขมวิทย์  จันต๊ะมา การจัดท าเอกสารประกอบค าสอนวิชา
เทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประมวลสาระรายวชิา 

7. ผศ. ดร.พรรณลดา  ติตตะบุตร บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1 International publication 
 

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

การตอบรับตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาต ิ
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2558 
 

ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  จ านวน  1  โครงการ  
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผศ. ดร.เทวรัตน์  ตรีอ านรรค บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์/น าเสนอ
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 
1 บทความ 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จ านวน 9 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. รศ. ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ การผลิตบทความวิจัยตีพิมพ ์

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ  

2. รศ. ดร.นิตยา  เกิดประสพ การผลิตบทความวิจัยตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

3. ผศ. ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว สื่อเพื่อการสอนวิชา Numerical 
Analysis (523472) 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อเพื่อการสอนวิชา Numerical 
Analysis จ านวนอยา่งน้อย 5 บท 
  

4. ผศ. ดร.คะชา  ชาญศิลป ์ ระบบบริหารจัดการการสอนออนไลน์
เคลื่อนที่ขนาดใหญ ่
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

ระบบบริหารจัดการการสอนออนไลน์
เคลื่อนที่ขนาดใหญ่ 1 ระบบ 

5. ผศ. ดร.พิชโยทัย  มหัทธนาภิวฒัน ์ เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 
523435 Software Process 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอนวิชา Software 
Process ที่สมบูรณ ์
 

6. ผศ. ดร.ชาญวิทย์  แก้วกส ิ ระบบจัดการคลาวด์ Aiyara Cloud 
System 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร) 

ได้รับการจดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร ์

7. ผศ.สมพันธุ ์ ชาญศิลป ์ บริการวิชาการแก่หน่วยงานรัฐภายนอก 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

จ านวนคร้ังของการให้บริการไม่ต่ ากว่า 3 
คร้ัง 

8. อ. วิชัย  ศรีสุรักษ์ การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ไอยราคลัสเตอร์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

เอกสารตีพิมพ์บทความวชิาการ 

9. อ. สุภาพร  บุญฤทธิ ์ ผลิตบทความวิจัยทางด้าน Pattern 
Recognition  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ์  

 



C:\USERS\USER\DESKTOP\พีจุ่ม๋\สรุปการเสนอโครงการ ปี 2558.DOC 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จ านวน  9  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. ศ. ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตย์กุลชัย การผลิตผลงานวิจัยและการเผยแพร่
บทความวิจยัด้านถ่านกัมมนัต์และ
พลังงานจากชีวมวล 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ซึ่งเปน็ที่ยอมรับใน
วิชาชีพ อย่างน้อย 1 บทความ 

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

The article. 

3. ผศ. ดร.ฉลองศรี  ฟลัด การเตรียม Zeolite ที่มีคุณสมบัติ 
Hydrophobicity และทดสอบการดูดซับ
เอทานอล 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัย 

4. ผศ. ดร.พนารัตน์  รัตนพาน ี บทความวิจยัด้านการออกแบบและ
ประเมินต้นทุนการผลิตเอสเทอร์ของกรด
แล็กติก 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

5. ผศ. ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ บทความวิจยัจากงานวิจยัด้านการดูดซับ 
(Adsorption)  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัที่ไดรบัการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารวชิาการนานาชาติ 

6. Asst. Prof. Dr. Boris  Golman Research paper for International 
Conference  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

The article  

7. อ. ดร.ธีระสุต  สุขก าเนิด Mathematical Modeling of Color Removal 
in Sugar Syrup by Pulsed-bed GAC 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

จ านวน บทความอย่างน้อย 1 บทความ 

8. อ. ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ Catalytic dehydration of bioethanol 
to bioethylene using  SUZ-4 zeolite 
as a catalyst  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ 1 บทความ 

9. อ. ดร.อรรถพล  มณีแดง บทความวิจยัตีพิมพ์ในทีป่ระชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ์ในทีป่ระชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ จ านวน 1 ฉบับ 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  จ านวน  2  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผศ. ดร.สุขเกษม  กังวานตระกูล ตีพิมพ์บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์ 

ได้ตีพิมพ ์

2. อ. ดร.อนุรัตน์  ภูวานค า การตีพิมพ์บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์ 

ได้บทความวิจัย 1 บทความ 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  จ านวน  3  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. รศ. ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล การตีพิมพ์บทความวิจัย 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 
บทความอย่างน้อย 2 บทความ 

2. ผศ. ดร.ชุติมา  พรหมมาก การตีพิมพ์บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยั อย่างน้อย 1 บทความ 

3. ผศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล การตีพิมพ์บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความอย่างน้อย 2 บทความ 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน  9  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. รศ. ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 

NECTEC eCamp  
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 34 คน 
2. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกอบวงจร
 อิเล็กทรอนิกส์ YECC 1 ทีม ประกอบด้วย
 นักศึกษาพี่เลีย้ง 2 คน นักเรียนร่วมคา่ย 2 คน 

2. ผศ. ดร.เผด็จ  เผ่าละออ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

ได้บทความวิชาการอย่างต่ า 1 ผลงาน 

3. ผศ. ดร.บุญเรือง  มะรังศรี   บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยตีพิมพ์ 1 บทความ 

4. ผศ. ดร.กองพล  อารีรักษ์ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1 บทความ 

5. ผศ. ดร.กองพัน  อารีรักษ์ ต าราวิชาระบบควบคุม 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

ได้ต ารา ระบบควบคุม 1 เล่ม 

6. ผศ. ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัฉบับเต็มในการประชุม
วิชาการ 

7. ผศ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ Solar Cells 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

ได้ต ารา 1 เล่ม 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน  9  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

8. อ. ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง บทความวิจยั 1 บทความ หรือ รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

มีบทความวิจยัตีพิมพ์อย่างน้อย 1 
บทความ หรือมีรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์
ดังกล่าวอย่างน้อย 1 เล่ม 

9. อ.สุดารัตน์  ขวัญอ่อน ตีพิมพ์บทความวิจัยเผยแพร ่
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จ านวน 6 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ศ. ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข การศึกษาการก าลังตา้นทานแรงฉุดของ

เหล็กเสริมแบกทานในดินเหนียวจาก
เหมืองแม่เมาะ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัเผยแพร่ในงานสัมมนา/
วารสารวชิาการ 1 เรื่อง 

2. รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร การพัฒนาแบบจ าลอง distributed 
hydrologic model  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

มีแบบจ าลอง เขียนโดยโปรแกรม 
MATLAB ส าหรับใช้กับลุ่มน้ าตา่ง ๆ และ
มีบทความวิจยัตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

3. รศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร การวิเคราะห์ผลของความคละของ
รายการความต้องการที่มีต่อปรมิาณเศษ
การตัดเหล็กเส้น 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1. ได้รับการตอบรับเข้าร่วมประชมุและ
 น าเสนอผลงาน 
2.  ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม
  ทางวชิาการ 

4. รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย ์ Influence of Concentric and 
Eccentric Loads on Bucking of 
Fixed-End Supported Pultruded 
FRP Channel Beams   
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในงาน
ประชุมวชิาการหรือวารสารวชิาการ
ระดับประเทศ 

5. ผศ. ดร.ปรียาพร  โกษา  การศึกษาปริมาณตะกอนที่ไหลลงอ่างเก็บ
น้ าล าตะคอง 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ จ านวน 1 บทความ 

6. ผศ. ดร.พรพจน์  ตันเส็ง การทดสอบแบบจ าลองทางกายภาพเพื่อ
ศึกษากลไกการปักของก าแพงกนัดิน
เสาเข็มรูปตัวแอล 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  จ านวน  8  โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผศ. ดร.อุษณีย์  กิตก าธร โลหะวิทยาการอบชบุทางความร้อน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

รูปเล่ม หรือ เว็บไซด์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. ผศ. ดร.ฐาปนีย ์ พัชรวิชญ ์ เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 
531303 Mechanical Metallurgy 
Laboratory (ภาษาอังกฤษ) 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
531303 Mechanical Metallurgy 
Laboratory (ภาษาอังกฤษ) และเผยแพร่
ทาง website ของสาขาวิชา 

3. อ. ดร.รัตน  บริสุทธิกุล พัฒนาต าราเรียน รายวิชา Transport 
Phenomena ต่อจากปีการศึกษาก่อน 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

100% 

4. อ. ดร.สงบ  ค าค้อ เอกสารประกอบการอบรมวิชาการ 1 เรื่อง 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

เอกสารประกอบการอบรม 1 เร่ือง 

5. อ. ดร.สารัมภ์  บุญมี พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา 531422 
Casting Technology  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ผลประเมินจากนักศึกษา ดีมาก 

6. อ. ดร.ปัญญา  บัวฮมบุรา การบริการวิชาการโครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้ทางด้านโลหะให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(ประเภทผลงาน : งานบริการวิชาการ) 

เป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้
ทางดา้นโลหะและเอกสารประกอบการ
อบรม/บรรยาย 

7. อ. ดร.ภูษิต  มิตรสมหวัง สื่อฝึกปฏิบัติการจ าลองปญัหาทาง
วิศวกรรมด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

1. เกิดสื่อฝึกปฏิบัติใหม่ 1 ชิ้น 
2. นักศึกษาสามารถจ าลองปัญหาทาง
วิศวกรรมอย่างง่ายได้ โดยใชโ้ปรแกรม   
ไฟไนต์เอลิเมนต ์

8. อ. ดร.วราภรณ์  ปิยวิทย์ ตีพิมพ์บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวน  8  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผศ. ดร.จรียา  ยิ้มรัตนบวร รายงานการวิจัย 

(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 
รายงานการวิจัย 1 เล่ม 

2. ผศ. ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร น าเสนอบทความวชิาการระดับชาติ/
นานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

จ านวน 1 บทความ 

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

มีบทความวิจยัเผยแพร่ 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวน  8  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

4. อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์ การน าเสนอบทความวชิาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

น าเสนอบทความวชิาการในการประชุม
วิชาการระดบัชาติ หรือนานาชาติ 1 คร้ัง 

5. อ. ดร.พัชรินทร์  ราโช Potential for Synthesis of Chelating 
Fibers and sorption of Aqueous 
Heavy Metals  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความ 1 บทความ  
 

6. อ. ดร.ชนัตถ์  โชคเจริญรัตน ์ Laboratory Scale 2D Experimental 
Investigation of ISCO using slow-
release persultate activated with 
zero-valent iron   
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

สามารถ Submit บทความวิจัย 
International journal เพื่อรอการ 
peer-review ได้ 

 A combined chemical and 
biological approach to transforming 
and mineralizing PAHs in runoff 
water  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบั
นานาชาต ิ

7. อ. ดร.นิตยา  บุญเทียน น าเสนอบทความวชิาการระดับชาติ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิชาการตีพิมพ์) 

บทความวชิาการตีพิมพ์ 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  จ านวน  7  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ศ. ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1 ฉบับ 

(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 
บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  

2. รศ.เกรียงไกร  ไตรสาร การเผยแพร่ผลงานวิจัย และ/หรือ จัดท า 
Advanced Drilling Engineering ให้เสร็จสมบูรณ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทความวิจยั 1 บทความ และเอกสาร
การสอน 1 เล่ม ใช้สอนระดบัปริญญาตรี 
120 คน (Drilling Engineering) ปริญญาโท 
5 คน (Advanced Drilling Engineering) 

3.  ผศ. ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล เอกสารประกอบการสอน รายวชิา 
534308 การปฏิบัติการผลิตปิโตรเลียม 1 
(Petroleum Production Engineering I) 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม  

4.  อ. ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ การเผยแพร่บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทความวิจยั 1 บทความ 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  จ านวน  7  โครงการ (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

5. อ. ดร.บัณฑิตา  ธีระกุลสถิตย์ การเผยแพร่บทความวิจัย 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทความวิจยัอย่างน้อย 1 บทความ 

6.  อ. ดร.เดโช  เผือกภูมิ การเผยแพร่บทความวิจัย  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทความวิจยัตีพิมพ์ 1 ฉบบั 

7. อ. ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร ์ บทความวิจยัตีพิมพ ์
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

บทความวิจยัตีพิมพ์ระดบัประเทศหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2558 
 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผศ. พญ.นพร อ้ึงอาภรณ์ ปัจจัยเสี่ยงของมารดาต่อภาวะทารก

น้ าหนักตัวน้อยกว่าอายุครรภ์และ
มากกว่าอายุครรภ์ในโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ผลงานตีพิมพ์ 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน จ านวน 5 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. อ. นพ. Ryan A. Loyd Ultrasound Screening for 

Cholangiocarcinoma  
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

Acceptance for Publication 

2. อ. พญ.สีขาว เชื้อปรุง เครื่องออกก าลังกายส าหรับผูป้ว่ย
อัมพาตทั้งตัว รูปแบบ2 (SUT 
Exercise machine for 
Quadriplegia patient (model2)) 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร) 

เครื่องออกก าลังกาย ส าหรับผูป้ว่ย
อัมพาตทั้งตัวที่ใช้ได้จริงและผูป้ว่ยพึง
พอใจกับอุปกรณ์นี้ 

3. ผศ. พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ Research article : GIS for 
prevention in liver fluke, 
Thailand 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

งานวิจยัที่ตีพิมพ ์

4. อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล รายงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(ประเภทผลงาน : เอกสารบริการวิชาการ) 

1. ความส าเร็จแต่ละหน่วยงานไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 80 
2. ผู้รับบริการ มีค่า BMI รอบสะโพก 
 หรือค่าไขมันลดลงร้อยละ 50 
3. นักศึกษาจิตอาสามีความรู้และทักษะ
 ด้านอาหาร สุขภาพจิตการขับขี ่และ
 เพศสัมพันธ์ได้อยา่งถูกต้อง มากกว่า
 ร้อยละ 80 

5. ผศ. พญ.พักตร์วิมล  ศุภลักษณศึกษากร เอกสารประกอบการสอน ระบาดวิทยา
และชีวสถิติ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน ระบาดวิทยา 
และชีวสถิติจ านวน 1 เล่ม 
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ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์  จ านวน 2 โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. อ. นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี ประมวลสาระรายวิชาระบบย่อยอาหาร 
2 (Digestive system II) 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

ท าเป็นรปูเล่ม 4 สี ปกแข็ง และมีเลขรหัส
ของหนังสืออย่างสมบูรณ์ รวมทัง้ไดรับ
ความสนใจจากนักศึกษาแพทย ์

2. อ. พญ.กุลศิริ  เตียนศรี เอกสารประกอบการสอน รายวชิา 
601302 ระบบย่อยอาหาร 2 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

มีเอกสารประกอบการสอน ก่อนวันที่ 30 
กันยายน 2558 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  จ านวน 1 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. อ. พญ.ปัทมา ทองดี Mobile Content เรื่อง การซักประวัติ

ทางนรีเวชวิทยา 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อ Mobile Content 1 เรื่อง 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จ านวน 1 โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. อ. พญ.กัณฐิกา  วศินพงศ์วณิช Mobile Content 

(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 
Mobile Content 1 เรื่อง 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จ านวน  3  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. อ. นพ.สราวุธ สุขสุผิว สื่อการสอน เรื่อง หัตถการการเจาะน้ า

ไขสันหลัง 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อ Video จ านวน 1 เรื่อง 

2. อ. นพ.ณัฐพล อันนานนท์ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบ
เลือด 2 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน PBL ระบบ
เลือด 1 ชุด 

3. อ. พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด Mobile Content เร่ือง การซักประวัติ
ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อ Mobile Content 1 เรื่อง 

 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  จ านวน  2  โครงการ 

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. อ. นลิน  สิทธิธูรณ์ สื่อการสอน เรื่อง การทดสอบการตกตะกอน 

30 นาท ี
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

สื่อการสอน Mobile Content จ านวน  
1 เรื่อง 

2. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง คุณลักษณะ
ของน้ า 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เรื่อง 
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ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จ านวน 7 โครงการ 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร สื่ออิเลคทรอนิกส์ประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชา 618352 เทคโนโลยีความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เรื่อง รถยก 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

1. สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อประกอบ          
 การเรียนการสอนรายวิชา 618352 
2. เทคโนโลยีความปลอดภัยในงาน
 อุตสาหกรรม ที่จัดท าแล้วเสร็จ 1 เรื่อง 

2. อ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนา บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ 1 บทความ 

3. อ. ดร.เฉลิมสิริ  เทพพิทักษ์ เอกสารประกอบการสอน Ergonomics & 
Work Psychology  
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ได้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชานี้ 
จ านวน 1 เล่ม 

4. อ. ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ การผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์ เร่ือง 
สภาพแวดล้อมในการท างานดา้นกายภาพ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่ออิเลคทรอนิกส์ 1 วิชา ส าเร็จ 100% 
สามารถลิงคผ์่านศูนยน์วัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาได้ 

5. อ. ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล เอกสารประกอบการสอนชีวสถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน  

6. อ.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์ บทความวิจยัตีพิมพ์ทีน่ าเสนอในงาน
ประชุมวชิาการ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์

7. อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ ส านักงานสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบตาม
หลักการยศาสตร์ 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1. มีพนักงานเข้าร่วมโรงการ > 50 คน 
2.  80% มีระดับความเม่ือยล้ากลา้มเนื้อ
  น้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C:\USERS\USER\DESKTOP\พีจุ่ม๋\สรุปการเสนอโครงการ ปี 2558.DOC 

 โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  ประจ าปี  2558 
 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน 26 โครงการ   

ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1.  ผศ. ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ โครงการต ารา “การพยาบาลครอบครัว

และการผดุงครรภ์” 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

1. ประมวลสาระประกอบการสอน 
2. ต าราที่พฒันามาจากผลการวิจัยและ
 ประมวลสาระประกอบการสอน 

2. ผศ. ดร.รวมพร  คงก าเนิด เอกสารค าสอน เร่ือง การจัดการปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อยในระดบัปฐมภูมิ 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

หนังสือแล้วเสร็จ จะได้น าไปใชส้อนกับ
นักศึกษาพยาบาล 

3. ผศ. ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย Concept Analysis of the Health 
Literacy  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ)์ 

ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลและมี 
impact factor  

4. อ. ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน ์ ประมวลสาระรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 ใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน 

5. อ. ดร.ปัทมา  วาจามัน่ ผลิตเอกสารประกอบการสอน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

มีเอกสารประกอบการสอนวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนครบทุกหัวข้อที่
รับผิดชอบ และวชิาชีวสถิติและระบาด
วิทยาทางการพยาบาล 

6. อ. ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

7. ผศ. ดร.นฤมล  สิงห์ดง บทความวชิาการเรื่อง The Effect of a 
community based intervention on 
Hypertension Control in rural Thailand : 
A pilot study  
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัแล้วเสร็จ และได้รบัการ
ตอบรับเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จากวารสาร
ที่มี impact factor และอยู่ในฐานข้อมูล
สากล  

8. ผศ. ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค ์ โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเสริมสรา้งสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ ์(PREG-CAL 30) ภาษาลาว 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร) 

จ านวนผู้ download  โปรแกรม 
 

9. ผศ. ดร.กัตติกา  ธนะขว้าง บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาต ิ
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1. ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ใน 
    วารสารวชิาการระดบันานาชาติ       
    อย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. ได้น าเสนอผลงานวิจยัในการประชุม 
    วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
    ทางดา้นการพยาบาล ดา้นผูสู้งอายุ   
    หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน 26 โครงการ  (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

10.อ. ดร.ศักดา  ข าคม ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์และพลังสุขภาพจิตของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

บทความรายงานการวิจัยผลการใช้
กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์และพลังสุขภาพจิตของศึกษา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี

11.อ. พ.อ. หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอด การพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมการสอน
แบบเอ้ืออาทรของอาจารย์พยาบาล ส านักวชิา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

1. ปิดโครงการได้ตามเป้าหมาย 
2. น าเสนอผลงานในระดับชาติหรือ
 นานาชาต ิ
3. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคณุภาพ 

12. อ.จินตนา  ตาปนิ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 701216 
ปฏิบัติการในห้องทดลองการพยาบาลพื้นฐาน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

คู่มือทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน 

13. อ.ณัฏจิรา  วินิจฉัย การตรวจภายในช่องคลอด 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่ 3 ทีฝ่กึ
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุง
ครรภ์ 3 สามารถตรวจภายในชอ่งคลอด
เพื่อประเมินสภาพ และความกา้วหน้า
ของผู้คลอดได้อย่างน้อย 70 %  

14. อ.ทัดขวัญ  มธุรชน ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อภาวะ
สุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ละการ
ตระหนักรู้เก่ียวกับตนเอง 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 1 เร่ือง 

15. อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ติดเชื้อ 
HIV (ผู้ป่วยเอดส์) 
(ประเภทผลงาน : รายงานการวิจัย) 

รายงานการวิจัย 1 เล่ม 

 สื่อการสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อการสอน 1 เรื่อง 

16. อ.ภรณี  อนุสนธิ เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลเด็ก 1 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน และผลการ
ประเมินโดยนักศึกษา 

17. อ.ภัทรภร  สฤษชสมบัต ิ กลอนล าวัคซนี 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

นักศึกษาสามารถท าข้อสอบเก่ียวกับ
วัคซีนได้มากกว่า 80% 

18. อ.รัชดาภรณ์  ใจอ้าย บทความวิจยัตีพิมพ์ เรื่อง ความตอ้งการ
บริการสุขภาพทางเพศที่เปน็มิตรกบัเยาวชน 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

บทความวิจยัตีพิมพ ์

19. อ.ลักขณา  ไชยนอก นวัตกรรมเครื่องบดยาไฟฟา้ 
(ประเภทผลงาน : สิ่งประดษิฐ/์สิทธิบตัร) 

1. เครื่องบดยาไฟฟา้ 1 เคร่ือง 
2. การจดอนุสิทธบิัตร 
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ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน 26 โครงการ  (ต่อ) 
ผู้เสนอโครงการ ชื่อโครงการ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

20. อ.วรรษชล  พิเชียรวิไล เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการพยาบาล
เด็กและวัยรุน่ 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม 

 การพฒันาสื่อการสอนวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน่ 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดโีอ 1 ชุด 

21. อ.วาริธร  ประวัติวงศ ์ การช่วยฟื้นคนืชีพขัน้สูง (Advance 
cardiovascular Life Support, ACLS) 
(ประเภทผลงาน : สื่อเพื่อการสอน) 

ความพึงพอใจ, ความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อสื่อการสอนมากกว่าร้อยละ 80 

22. อ.ศรัญญา  จุฬารี หนังสือ/ต ารา 
(ประเภทผลงาน : หนังสือ/ต ารา) 

เอกสารประกอบการสอนผา่นการเห็นชอบ
จากกรรมการภายนอกและผู้เรียนน าไปใช้
ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

23. อ.สมชาย  ชียจันทร ์ การผลิตเอกสารประกอบการสอน 
(ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน) 

เอกสารประกอบการสอน การพยาบาล
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน 

24. อ.สิริกร  ขาวบุญมาศิริ สุขภาพจิตของบุคคลในครอบครัวที่มีอายุ 
0-6 ขวบ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี 
(ประเภทผลงาน : บทความวิจัยตีพิมพ์) 

ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ 
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