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 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 



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

 
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 



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

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 
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 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 

 


