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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2564 

1. ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 56 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
ปีงบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
ปี พ.ศ.

แล้วเสร็จ 
1.  ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้ปกครอง และครู-อาจารย์ ท่ีเข้าชมงานเกษตรสรุนารี'49 ในการ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี ด้านเทคโนโลยี การเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

นายบุญช่วย บุญม ี 2549 2550 

2.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานกีฬาและสุขภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

นายสุชาติ จรรยาศริ ิ 2549 2549 

3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อส่วนการเงินและบญัชี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

นางวารี เชื้อปรุง 2549 2551 

4.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ร้อยโท นพดล  
วันเปลี่ยนส ี

2549 2550 

5.  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

นายถุงเงิน ดาวเที่ยง 2549 2551 

6.  การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ี

นางสุภารักษ์   
เมินกระโทก 

2550 2551 

7.  ปริมาณและการใช้หนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่จดัหาในช่วงปีงบประมาณ พ. ศ. 
2546 - 2549 

นางดวงใจ   
กาญจนศิลป ์

2550 2551 

8.  ผลการส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความพึงพอใจของแหล่งทุนอุดหนุน
การวิจัยจากภายนอกท่ีมีต่อมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
นักวิจัย และผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
ประจ าปี พ.ศ. 2549 

นายดามธรรม  จินากลู 2550 2552 

9.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์เมื่อจบการศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของ
นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

ศ. เกียรตคิุณ พลตรี
หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ 

2550 2553 

10.  การติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปีการศึกษา 2545 - 
2548 

นางพิกุล  ประดับศร ี 2550 2560 

11.  ปริมาณและการใช้หนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่จดัหาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2546 - 2549 ระยะที่ 2 

นางดวงใจ กาญจนศิลป ์ 2551 2551 

12.  พฤติกรรมการดื่มสรุาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
ปีการศึกษา 2551 

นายสุทธิรักษ์  ไชยรักษ ์ 2552 2553 

13.  การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ระหว่างปี พ.ศ. 
2550-2551 

นางสาวธันยกานต์  
 สินปร ุ

2552 2554 

14.  การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน
รายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 

นางศยามน  อินสะอาด 2552 2560 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
ปีงบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
ปี พ.ศ.

แล้วเสร็จ 
15.  ความต้องการและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาบอกรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางดวงใจ   
กาญจนศิลป ์

2553 2553 

16.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยสถาบันของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางนพคุณ  กสานติกลุ 2553 2554 

17.  การศึกษาศักยภาพกรรมการหอพัก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี 
สุรนารี 

นายกฤตธัช  อันช่ืน 2553 2555 

18.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการ 
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาจารย์พงษ์สิทธิ์   
บุญรักษา 

2553 2555 

19.  การประเมินคุณภาพบริการห้องสมุด  ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางสุภารักษ์  
 เมินกระโทก 

2553 2555 

20.  ความเหมาะสมของอัตราค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 

นายศราวุธ   
ป้อมสินทรัพย ์

2555 2555 

21.  การปรับตัวของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายสุทธิรักษ์  ไชยรักษ ์ 2555 2556 
22.  บทบาทของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นางสุภารักษ์   
เมินกระโทก 

2555 2556 

23.  ความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางดวงใจ   
กาญจนศิลป ์

2555 2556 

24.  คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกฤตธัช  อันช่ืน 2556 2557 
25.  ความคิดเห็นของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อ

มาตรการเชิงรุกด้านวิจัย 
นางสาวจิตตานันท์   

ติกุล 
2556 2557 

26.  ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางคนึงนิตย์  หีบแก้ว 2556 2558 

27.  การประยุกต์ใช้ Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทุน อุดหนุน
โครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต ศึกษาและงาน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาที่คณาจารย์ได้รับ
ทุนวิ จั ยจากแหล่ งทุนภายนอก สถาบันวิ จั ยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายดามธรรม  จินากลู 2556 2557 

28.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

นายจตุรวัฒน์   
ผนึกรัมย ์

2557 2558 

29.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางกานดา  ค ามาก 2557 2558 

30.  อุบัติการณ์การบาดเจ็บทางการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งท่ี 41 

นางหทัยรัตน์  ราชนาว ี 2557 2558 

31.  ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

อาจารย์ ดร.ณฏัฐญา  
เผือกผ่อง 

2557 2559 

32.  การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของนักศึกษาและคณาจารย์ 
กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

นางสุภารักษ์   
เมินกระโทก 

2557 2559 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
ปีงบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
ปี พ.ศ.

แล้วเสร็จ 
33.  การทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน และการจัดการที่

เหมาะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นางประวีณา  หอมตา 2557 2559 

34.  ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

นายสมจิน  เปยีโคกสูง 2557 2559 

35.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

นางปลื้มจิตร  บุญพึ่ง 2558 2559 

36.  รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางสาวจิตตานันท์   
ติกุล 

2558 2560 

37.  ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายในการจัดท า 
ค าของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายศราวุธ   
ป้อมสินทรัพย ์

2559 2559 

38.  ความคุ้มค่าของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

นางภัทรานิษฐ์   
ปริญญากุลเสฏฐ ์

2559 2560 

39.  การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 

นายจตุรวัฒน์  ผนึก
รัมย์ (ส่วนกิจการ นศ.) 

2560 2560 

40.  ผลของการนวดเทคนิคทางการกีฬาที่มีผลต่อการลดอาการปวด
กล้ามเนื้อจากโรคออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

นางหทัยรัตน์ ราชนาว ี
(สถานกีฬาและสุขภาพ) 

2560 2561 

41.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความคดิเห็นของ
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ในการ
บริโภคน้ าดื่ม ตรา มทส. 

นายจักร์  โนจากลุ 
(ฟาร์มมหาวิทยาลัย) 

2560 2561 

42.  ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
สุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

นางดวงใจ กาญจนศิลป ์
(ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา) 

2560 2561 

43.  ผลของการใช้รูปแบบการสมัภาษณ์แบบสถานสีอบย่อยผสมผสาน
กับการสร้างแรงจูงใจต่ออัตราการสละสิทธ์ิของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 

นางสาวสุรดา   
โนนสุภาพ (ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์) 

2555 2561 

44.  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มผีลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารีของนักศึกษาโควตา ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2555 

นางสาวรัชตา อนงค์เวช 
(ส่วนกิจการนักศึกษา) 

2555 2561 

45.  ความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

อาจารย์ ดร.ศรญัญา  
จุฬารี (ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์) 

2556 2561 

46.  ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนาร ี

รองศาสตราจารย์ ดร. 
ศรีเกียรติ  อนันต์สวสัดิ์ 
(ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์) 

2556 2561 

47.  การน าผลวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2557 ไปใช้
ประโยชน ์

นางภารดี ศริิพลไพบูลย์  
(ส่วนแผนงาน) 

2557 2562 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
ปีงบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
ปี พ.ศ.

แล้วเสร็จ 
48.  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์แปรรูปนมตรา มทส. 
นางสาวสุทธภา  
รติรัชชานนท์ (ฟาร์ม
มหาวิทยาลยั) 

2561 2562 

49.  การวิจัยและพัฒนาส านักงานลีน นายดามธรรม จินากลู 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2560 2562 

50.  การประเมินศักยภาพในการลดคาร์บอนฟุตพริ้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

นางภัทรานิษฐ์  
ปริญญากุลเสฏฐ์  (ส่วน
อาคารและสถานท่ี) 

2562 2563 

51.  การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่เนื้อโคราชของเครือข่ายเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่เนื้อโคราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายเฉลมิชัย  หอมตา  
(ฟาร์มมหาวิทยาลัย) 

2562 2563 

52.  ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางจรัญญา  สมอุดร 
(ศูนย์บริการการศึกษา) 

2563 2563 

53.  การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree 
Journal of Social Science ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2561 

นางอินทิรา  นนทชัย  
(ส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม) 

2562 2563 

54.  การศึกษาทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจ าปีการศึกษา 2562 

นางชุติมา  ไชยเสน  
(ส่วนกิจการนักศึกษา) 

2563 2563 

55.  การศึกษาความพึงพอใจเชิงเปรียบเทียบ ผลกระทบและ
พฤติกรรมการเรียนรู้จากการใช้ห้องเรียน Active Learning 
ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายพีรศักดิ์  จิ้วตั้น  
(ศูนย์บริการการศึกษา) 

2563 2564 

56.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการช าระเงินผ่านระบบ Internet 
Banking ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางสาวชุติมา   
เรืองกระโทก 
(ส่วนการเงินและบัญชี) 

2563 2564 
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2. ผลงานวิจัยสถาบันที่น าไปใช้ประโยชน์ และมี Impact ต่อมหาวิทยาลัย จ านวน 4 โครงการ แล้วเสร็จระหว่างปี 2562-2563 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
ปี พ.ศ.แล้ว

เสร็จ 
การน าไปใช้ประโยชน ์

1.  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
แปรรูปนมตรา มทส. 

นางสาวสุทธภา  รติ รั ชชานนท์  
(ฟาร์มมหาวิทยาลัย) 

2562 เชิงปริมาณ 
1. การผลิตและยอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 
2. รอบการเติมสินค้าหน้ารา้นของจุดขายมีความถี่มากขึ้น 
3. การเลือกซื้อผลติภณัฑ์แปรรูปนมของลูกค้ามีจ านวนเพิ่มข้ึน 

    เชิงคุณภาพ 
4. มีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลากหลายขึ้น 
5. มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 
6. มีการจัดระบบขนส่งได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. มียอดขายเพิม่ขึ้น 

2.  การประเมินศักยภาพในการลดคาร์บอน
ฟุตพริ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางภัทรานิษฐ์  ปริญญากุลเสฏฐ์  
(ส่วนอาคารและสถานท่ี) 

2563 1. มีการน าข้อมลูด้านพันธ์ุไม้ที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกเพือ่
ประกอบจัดท าผังภูมิทัศน์ (Land scape) ของมหาวิทยาลยั 
2. มีการบรรจุแผนการจดัท าฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ 2566 ตามพัฒนาการจัดการขยะและน้ าเสีย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 – 2573   

3.  ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางจรัญญา  สมอุดร  
(ศูนย์บริการการศึกษา) 

2563 1. มหาวิทยาลัยได้แนวทางในการปรับปรุ งการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านหลักสูตร 
2. มหาวิทยาลัยได้รับทราบปัญหาของนักศึกษา ในการน าเสนอผลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์
ได้รับทราบข้อมูลป้อนกลับ จากนักศึกษา 

4 การศึกษาทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีประจ าปีการศึกษา 2562 

นางชุติมา  ไชยเสน  
(ส่วนกิจการนักศึกษา) 

2563 เชิงปริมาณ 
1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการประชุมเพื่อให้ผู้วิจยัได้น าเสนอและท า
ความเข้าใจเรื่องการจัดกิจกรรมเพือ่เสริมสรา้งทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่
นักศึกษาในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
ปี พ.ศ.แล้ว

เสร็จ 
การน าไปใช้ประโยชน ์

2. งานต่างๆ ใน ฝ่ายกิจการนักศึกษาน าแบบทดสอบทักษะที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการประเมนินักศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมกจิกรรม เพื่อดู
พัฒนาการของทักษะในแต่ละด้าน 
3. ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชมรมต่าง ๆ ท่ีดูแลโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพื่อท าความเข้าใจในการจดักิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

    เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาทราบถึงความส าคัญของทักษะที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาและน าข้อเสนอแนะของผู้วิจัยไปปรับใช้การท า
กิจกรรมเสริมสร้างนักศึกษา 
2. ผู้บริหารส่วนกิจการนักศึกษามอบเป็นนโยบายในการปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมของบุคลากร ชมรมนักศึกษา ให้สอดแทรกและเสริมสร้างทกัษะที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21แต่ละด้านเข้าใปในกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม 

 



7 
 

3. ร่าง รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
ปีงบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
การด าเนินงาน/ปี พ.ศ. 

1 การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีระดับปริญญาตรี 
ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 
2539 - 2555 

นางสาวภฤศมน  วิสยัดี 
(ส่วนแผนงาน) 

2560/2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแกไ้ข
ตามการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom Model) 
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ดร.พันทิพา  อมรฤทธ์ิ 
(มสธ.) 

2559/2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแกไ้ข
ตามการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

4. อยู่ระหว่างด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จ านวน 5 โครงการ    

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สถานะโครงการ 

1.  การวัดคุณภาพการบริการห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย
การวิเคราะห์ความส าคัญ ความ
คาดหวัง และการรับรู้ต่อการบริการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สุนิติยา  เถื่อนนาดี   
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม) 

สัญญา ท.3/2563  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รายงานความก้าวหน้า 22 ตลุาคม 2563 (ผ่าน
ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 
แล้ว) สิ้นสดุ วันที่ 22 มกราคม 2564  
ขอขยายเวลาถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

2 ปัจจัยและแนวทางในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

นางสาวศรีวิสา  ตลับทอง 
(ส่วนทรัพยากรบุคคล) 

สัญญา ท.5/2563  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รายงานความก้าวหน้า 17 พฤศจกิายน 2563 
(เสนอที่ประชุม ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 18 
พฤษภาคม 2564) 
สิ้นสุด วันท่ี 17 มีนาคม 2564 
ขอขยายระยะเวลาถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

3 ปัจจัยท านายต่อภาวะซึมเศร้าใน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 

อาจารย์สิริกร  
ขาวบุญมาศิริ 
(ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 

สัญญา ท.7/2563  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รายงานความก้าวหน้า 1 กันยายน 2563 
(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครั้งท่ี 
4/2563 แล้ว) สิ้นสุด วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
ขอขยายระยะเวลาถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

4 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี กรณีสภาวการณ์
ไม่ปกติ 

นายสมจิน  เปียโคกสูง 
(สถานพัฒนาคณาจารย์) 

สัญญา ท.8/2563  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รายงานความก้าวหน้า ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2564 แล้ว 
สิ้นสุด วันท่ี 2 มีนาคม 2564 
ขอขยายระยะเวลา ถึง วันท่ี 2 มิถุนายน 2564 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สถานะโครงการ 

5 ความคุ้มค่าของน้ าดื่มสวัสดิการ และ
เปรียบเทียบกับซื้อน้ าดื่ม ของหอพัก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

นายกฤตธัช  อันช่ืน 
(ส่วนกิจการนักศึกษา) 

สัญญา ท.9/2563  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รายงานความก้าวหน้า 11 มกราคม 2564 
(เสนอที่ประชุมฯ ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 12 
มีนาคม 2564) 
สิ้นสุด วันท่ี 10 มีนาคม 2564 

 

5. อยู่ระหว่างด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จ านวน 3 โครงการ    

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สถานะโครงการ 

1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดหลักสูตรจุล
ชีววิทยา ระดับปริญญาตรีส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

นางกานดา  ค ามาก 
(ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 

สัญญา ท.1/2564 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  
รายงานความก้าวหน้า วันท่ี 4 มีนาคม 
2564 (เสนอที่ประชุมขอความเหน็ชอบ ครั้ง
ที่ 2/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
สิ้นสุด วันท่ี 4 พฤษภาคม 2564 

2 ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการงานของส่วนกิจการนักศึกษา 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2562 

นางปุณยวีร์  ดวงสุขสุริยะ 
(ส่วนกิจการนักศึกษา) 

สัญญา ท.2/2564 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  รายงาน
ความก้าวหน้า วันท่ี 30 มีนาคม 2564 
(เสนอที่ประชุมขอความเห็นชอบ ครั้งที่ 
3/2564 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564) 
สิ้นสุด วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือด้าน
สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพในการ
ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนาของ
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร   
วจนะทินภัทร (ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์) 

สัญญา ท.3/2564 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  รายงาน
ความก้าวหน้าวันท่ี 19 เมษายน 2564 
(เสนอที่ประชุมขอความเห็นชอบ ครั้งที่ 
3/2564 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564) 
สิ้นสุด วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 

 

6. ข้อเสนอโครงการ จ านวน 3 โครงการ   

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สถานะโครงการ 

1 ปัจจัยและสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการตก
ออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายพีรศักดิ์  จิ้วตั้น  
(ศูนย์บริการการศึกษา) 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ใน
การประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 
28 ธันวาคม 2563 แล้ว อยู่ระหวา่ง
การจัดท าสัญญา 

2 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของ
นักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี สถาบัน 
อุดมศึกษาภายในจังหวัดนครราชสีมา ปี
การศึกษา 2563 (ผู้วิจัยได้ยื่นใหม่ โดย
เปลี่ยนปีการศึกษา) 

นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์  
(ส่วนกิจการนักศึกษา) 

อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข ตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ตามที่
ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย
สถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2562 (ยกเลิก) 



9 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สถานะโครงการ 

3 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของ
นักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี สถาบัน 
อุดมศึกษาภายในจังหวัดนครราชสีมา ปี
การศึกษา 2564 (ผู้วิจัยได้ยื่นใหม่ โดย
เปลี่ยนปีการศึกษา) 

นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์  
(ส่วนกิจการนักศึกษา) 

จัดท าหนังสือแจ้งขอความ
อนุเคราะหด์ าเนินการ ตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ตามที่
ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย
สถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2562  

 
7. ยกเลิกการด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หมายเหตุ 
1 การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการพ้น

สถานภาพเนื่องจากสาเหตุการเรียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

รองศาสตราจารย์ พญ.สรญา  
แก้วพิทูลย์ (ส านักวิชา
แพทยศาสตร์) 

ยกเลิกโครงการตามมติที่ประชุมครั้งท่ี 
3/2560 เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

2 การประเมินหลักสตูรวิชาโทความเป็น
ผู้ประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
อดิศักดิ์  สุวิทวัส (ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม) 

ขอยกเลิกข้อเสนอโครงการ 

3 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุข
ของนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี 
สถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัด
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 

นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์  
(ส่วนกิจการนักศึกษา) 

มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ตามทีป่ระชุม
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2562  
ผู้วิจัยแจ้ง ขอยกเลิกโครงการ เมื่อวันท่ี 
12 กันยายน 2562 

 
8. ขอยุติโครงการ จ านวน 2 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หมายเหตุ 
1 การศึกษาโครงสร้างหน่วยงานด้าน

สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาทีใ่ช้ระบบ
วางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) 

นายปฏิภาณ  สิทธิคณุ (MIS) ยุติโครงการ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 
5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

2 การศึกษาความเป็นไปได้ของการน าระบบ
วางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) มา
ใช้ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

นายคณาพล  อมรรตันเกศ 
(MIS) 

ยุติโครงการ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 
5/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 


