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ผลงานวิชาการ 
ล าดับที ่ ชื่อผลงาน บทบาท ปี พ.ศ. ประเภท

ผลงาน 
การเผยแพร่ แหล่งทุน 

1 โครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
พิพิธภัณฑ์ของไทย  
(ได้รับรางวัล ค่าของแผ่นดิน จากคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ  ประจ าปี 2564) 

หัวหน้า
โครงการ 

2562-
2564 

โครงการวิจัย สุชาติ แสนพิช, พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ และพิ
สิษฐ์ ณัฏประเสริฐ. (2563). การสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิติ ทางโบราณคดโีดยใช้
เทคนิคโฟโตแกรมเมตรี กรณศีึกษา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา. 
Thailand Research Expo : 
Symposium 2020. กรุงเทพฯ: ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ. 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์

2 โครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงอาคาร
ไปรษณีย์กลางบางรัก www.vrthailandpist.com 

หัวหน้า
โครงการ 

2563 โครงการ www.vrthailandpist.com บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

หัวหน้า
โครงการ 

2563 โครงการ http://vr.stou.ac.th มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

4 การเขียนหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 การสร้างสารใน
งานสารสนเทศ ประมวลสาระชุดวิชา 13202 การ
สื่อสารในงานสารสนเทศ 

ผู้เขียนร่วม 2562 หน่วยการ
เรียนรู้ของ 

มสธ. 

สุชาติ แสนพิช. (2562). หน่วยท่ี 7 การ
สร้างสารในงานสารสนเทศ. ใน ประมวล
สาระชดุวิชา การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
หน่วยท่ี 1-7. (พิมพ์ครั้งท่ี 2, น.1-58). 
นนทบุรี:  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

 

5 การเขียนหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 12 การใช้
โปรแกรมส าเร็จเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
ประมวลสาระชุดวิชา 13203 การวิจัยเบื้องต้นทาง
สารสนเทศศาสตร ์

ผู้เขียนร่วม 2563 หน่วยการ
เรียนรู้ของ 

มสธ. 

สุชาติ แสนพิช. (2563). หน่วยท่ี 12 การใช้
โปรแกรมส าเร็จเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศ
ศาสตร์. ใน ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัย
เบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยท่ี 8-
15. (พิมพ์ครั้งท่ี 1, น. 1-45). นนทบุรี:  

 



ล าดับที ่ ชื่อผลงาน บทบาท ปี พ.ศ. ประเภท
ผลงาน 

การเผยแพร่ แหล่งทุน 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

6 การพัฒนาระบบหุ่นยนตส์นทนาดว้ย Line 
Messaging API ในการเรยีนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

หัวหน้า
โครงการ 

2561 โครงการวิจัย สุชาติ แสนพิช และพัฒนา ศริิกุลพิพัฒน์. 
(2564). การพัฒนาระบบหุ่นยนตส์นทนา
ด้วย Line Messaging API ในการเรียนรู้
แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช  (รายงานผลการวิจัย).  
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัสถาบัน
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

7 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมลัติมเีดียความจริง
เสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบัดโรค 

ผู้ร่วมวิจยั 2561 โครงการวิจัย อภิญญา สนกนก และสุชาติ แสนพิช. 
(2561). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
มัลตมิีเดยีความจริงเสมือนส าหรับการนวด
ไทยเพื่อบ าบัดโรค (รายงานผลการวิจัย).  
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

เงินงบประมาณแผ่นดิน : ทุน
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
2561 (งบบูรณาการวิจยัและ
นวัตกรรม) 

8 การพัฒนามัลติมีเดียความจริงเสมอืนส าหรับการเรยีน
การสอนทางไกลของ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 

ผู้ร่วมวิจยั 2561 โครงการวิจัย 1. A. Sonkanok, S. Saenpit. (2018). 
Needs For Development Of 
Augmented Reality Multimedia For 
Distance Education Of Sukhothai 
Thammathirat Open University. 
EDULEARN18 Proceedings, pp. 1070-
1076. 
2. A. Sonkanok, S. Saenpich (2019) 
Development Of Augmented Reality 
Multimedia For Distance Education 

ทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
2561 



ล าดับที ่ ชื่อผลงาน บทบาท ปี พ.ศ. ประเภท
ผลงาน 

การเผยแพร่ แหล่งทุน 

Of Sukhothai Thammathirat Open 
University. Iceri2019 Proceedings, pp. 
1934-1939. 

9 โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์เสมือน
แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน: 
กรณีศึกษา 10 พิพิธภัณฑ์ของไทย 

หัวหน้า
โครงการ 

2560 โครงการวิจัย saenpich, suchart, sirikulpipat, P., & 
Nadprasert, P. (2020). Development 
Virtual Museum Interactive 
Application with 360-Degree and 3D 
scans Virtual Reality Technology: 
Case study 10 Museums of Thailand. 
Journal of Information Science, 
38(1), 42-58. 
https://doi.org/10.14456/jiskku.2020.3 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

10 การพัฒนาดิจิตอลวิดีโอปฏิสมัพันธ์แบบอินโฟกราฟิก
บนเว็บเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 2559 โครงการวิจัย สุชาติ แสนพิช, พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ และพิ
สิษฐ์ ณัฏประเสริฐ. (2569). การพัฒนา
ดิจิตอลวดิีโอปฏสิัมพันธ์แบบอินโฟกราฟิก
บนเว็บเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ปริญญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. Veridian 
E-journal, Silpakorn  
University, 12(6), 1086-1096.   

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัสถาบัน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

11 การพัฒนาการ์ดเกมมวยไทยเพื่อสง่เสริมการออก
ก าลังกาย 

หัวหน้า
โครงการ 

2557 โครงการวิจัย สุชาติ แสนพิช, พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ และพิ
สิษฐ์ ณัฏประเสริฐ. (2557). การพัฒนา
การ์ดเกมมวยไทยเพื่อส่งเสรมิการออกก าลัง
กาย. Veridian E-journal, Silpakorn 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 



ล าดับที ่ ชื่อผลงาน บทบาท ปี พ.ศ. ประเภท
ผลงาน 

การเผยแพร่ แหล่งทุน 

University, 10(1), 1454-1466.   
12 การสอนพื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

โปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์. วารสาร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Education and 
Communication Technology (ECT Journal) 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เล่มที่ 9 ปี 2557 
หน้า 45-54 

ผู้เขียน 2557 บทความ
วิชาการ 

สุชาติ แสนพิช. (2557). การสอนพื้นฐาน
การโปรแกรมคอมพิวเตอรด์้วยโปรแกรม
ภาษาแบบใช้ภาพสญัลักษณ์. วารสาร ECT 
Journal (Education and 
Communication Technology) ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 9(8), 45-
54. 

 

13 การพัฒนาโปรแกรมการเช่ือมโยงรูปปากในการออก
เสียงพูดภาษาไทยส าหรับการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ  

หัวหน้า
โครงการ 

2552 โครงการวิจัย สุชาติ แสนพิช และอนุชิน ฉัตรชินรัตน์. 
(2552). การพัฒนาโปรแกรมการเช่ือมโยง
รูปปากในการออกเสยีงพูดภาษาไทยส าหรับ
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ (รายงาน
ผลการวิจัย).  มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

14 หนังสือการผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ  
 

ผู้เขียนหลัก 2552 หนังสือ สุชาติ แสนพิช และสืบศิริ แซ่ลี้. (2552).  
หนังสือการผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ. 
มหาสารคาม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

 

15 หนังสือการออกแบบสื่อนฤมติเบื้องต้น  ผู้เขียนร่วม 2552 หนังสือ สืบศิริ แซล่ี้ และสุชาติ แสนพิช. (2552).  
หนังสือการออกแบบสื่อนฤมติเบื้องต้น. 
มหาสารคาม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 
 

 



ล าดับที ่ ชื่อผลงาน บทบาท ปี พ.ศ. ประเภท
ผลงาน 

การเผยแพร่ แหล่งทุน 

16 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1205420 Digital 
Video Production (3 หน่วยกิต) สาขาสื่อนฤมติ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

ผู้เขียน 2551 เอกสาร
ประกอบการ

สอน 

สุชาติ แสนพิช. (2551). เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 1205420 
Digital Video Production สาขาสื่อนฤมิต 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
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ผลงานด้านอ่ืนๆ 

- ผู้ผลิตรายการ แอนิเมชั่น เรื่อง พญาคันคาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)  

- รางวัลชนะเลิศ True Innovation Awards 2014 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผลงาน Playing is Learning พ.ศ. 2555 

- ผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง พญาคันคาก ทุนสนับสนุนจากส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจ าปี พ.ศ. 2553  

- รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น ด้านการวิจัย พ.ศ. 2550 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อการเรียนการสอน โครงการ TAM-Camp Competition 2006  

- ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ประจ าปี 2564 ประเภทโครงการ จากโครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย 

 
 
 
 
 
 


