ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ลาด ั
ชอ
บ
อาจารย์
๑ บุญมี จันทร์สวัสดิ์

คณะ
การบิน

ื่ วารสารวิชาการที่ ว ันเดือนปี ที่
ชอ
ประเภท
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ตีพม
ิ พ์
แหล่งตีพม
ิ พ์
การเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบ
การประชุมวิชาการเพือ
่
๑๖ มีนาคม
การประชุม
ั ฤทธิก
ั ฤทธิก
ผลสม
์ ารจัดการ
ผลสม
์ ารจัดการ
นาเสนอผลงานวิจัย
๒๕๕๖
วิชาการ
้
้
เรียนรู ้โดยใชปั ญหาเป็ น เรียนรู ้โดยใชปั ญหาเป็ น ระดับชาติ ประจาปี
ระดับชาติ
ึ ษา ๒๕๕๕
ฐาน และการจัดการ
ฐาน และการจัดการ
การศก
เรียนรู ้โดยวิธป
ี กติ ใน
เรียนรู ้โดยวิธป
ี กติ ใน
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
ี
รายวิชา ๐๑๓๓๗๓๐๖
รายวิชา ๐๑๓๓๗๓๐๖
เอเชย
กฎการบินด ้วย VFR
กฎการบินด ้วย VFR
ื่ ผลงานวิจ ัย
ชอ

ื่ บทความทีต
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ค่า
นา้ หน ัก
0.25

๒

สมนึก พึง่ พวก

การบิน

การพัฒนาทักษะความ
เข ้าใจความหมายของ
ั ญาณไฟ
ทัศนะสญ
สาหรับการจราจร
บริเวณสนามบิน

การพัฒนาทักษะความ
เข ้าใจความหมายของ
ั ญาณไฟ
ทัศนะสญ
สาหรับการจราจร
บริเวณสนามบิน

การประชุมวิชาการเพือ
่
นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประจาปี
ึ ษา ๒๕๕๕
การศก
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
ี
เอเชย

๑๖ มีนาคม
๒๕๕๖

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

0.25

๓

ประวิทย์ วงศว์ วิ ัฒน์

การบิน

การพัฒนาชุดกิจกรรม
เสริมสร ้างความเข ้าใจ
ความหมายคาศัพท์
เฉพาะเกีย
่ วกับน้ าหนัก
บรรทุกทางอากาศ โดย
ใชปั้ ญหาเป็ นฐาน
รายวิชาการบริหารการ
อานวยการบิน
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รายวิชาการบริหารการ
อานวยการบิน

การประชุมวิชาการเพือ
่
นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประจาปี
ึ ษา ๒๕๕๕
การศก
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
ี
เอเชย

๑๖ มีนาคม
๒๕๕๖

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

0.25
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ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ลาด ั
ชอ
บ
อาจารย์
๔ สุภกัญญา ชวนิชย์
ดร.ปริยากร มนูเสวต
กรณั ฎฐ์ สกุลกฤติ

๕

ธรรมนูญ เกียรติกาจร

คณะ
การบิน

การบิน

ื่ วารสารวิชาการที่ ว ันเดือนปี ที่
ชอ
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ตีพม
ิ พ์
การให ้บริการแก่
การให ้บริการแก่
วารสารวิชาการ
ปี ที่ 7 ฉบับที่
ผู ้โดยสารของท่า
ผู ้โดยสารของท่า
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
1 ประจาเดือน
ี
อากาศยานในการกากับ อากาศยานในการกากับ เอเชย ฉบับ
มกราคมดูแลของกรมการบินพล ดูแลของกรมการบินพล วิทยาศาสตร์และ
มิถน
ุ ายน 2556
เรือน
เรือน
เทคโนโลยี ปี ที่ 7 ฉบับ
ที่ 1 ประจาเดือน
มกราคม-มิถน
ุ ายน 2556
ื่ ผลงานวิจ ัย
ชอ

การพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใชปั้ ญหาเป็ น
ฐาน : องค์การกากับ
ดูแลกิจการบินพลเรือน

ื่ บทความทีต
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์

การพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใชปั้ ญหาเป็ น
ฐาน : องค์การกากับ
ดูแลกิจการบินพลเรือน

2

ประเภท
ค่า
แหล่งตีพม
ิ พ์ นา้ หน ัก
วารสารวิชาการ
0.25
มหาวิทยาลัย
ี
อีสเทิรน
์ เอเชย

วารสารวิชาการ
ปี ที่ 7 ฉบับที่ วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
1 ประจาเดือน
ี ฉบับ
เอเชย
มกราคมมหาวิทยาลัย
ี
วิทยาศาสตร์และ
มิถน
ุ ายน 2556 อีสเทิรน
์ เอเชย
เทคโนโลยี ปี ที่ 7 ฉบับ
ที่ 1 ประจาเดือน
มกราคม-มิถน
ุ ายน 2556

0.25

ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ลาด ั
ชอ
บ
อาจารย์
๖ ธีรพจน์ เวศพันธ์
เสกสรรค์ สุทธิสงค์
นิศากร สมสุข
กนกกร หัสโรค์
สมบัต ิ ทีฆทรัพย์

คณะ
การบิน

ื่ ผลงานวิจ ัย
ชอ
A Development of
Pyrolysis Oven for
Wood Vinegar
Production

ื่ บทความทีต
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์
A Development of
Pyrolysis Oven for
Wood Vinegar
Production

ื่ วารสารวิชาการที่ ว ันเดือนปี ที่
ชอ
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ตีพม
ิ พ์
วารสารวิชาการ
ปี ที่ 7 ฉบับที่
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
1 ประจาเดือน
ี
เอเชย ฉบับ
มกราคมวิทยาศาสตร์และ
มิถน
ุ ายน 2556
เทคโนโลยี ปี ที่ 7 ฉบับ
ที่ 1 ประจาเดือน
มกราคม-มิถน
ุ ายน 2556

ประเภท
ค่า
แหล่งตีพม
ิ พ์ นา้ หน ัก
วารสารวิชาการ
0.25
มหาวิทยาลัย
ี
อีสเทิรน
์ เอเชย

๗

อรอุมา กอสนาน
วรลักษณ์ เสถียร
รังสฤษฏิ์
อาคม แสงสง่าศรี
รัชนิกร แจ่มเจริญ

วิศวกรรมศาสตร์ การจัดทาคูม
่ อ
ื มาตรฐาน
ในการปฏิบัตงิ าน และ
การสร ้างจิ๊ กสาหรับการ
ิ้ งานพับใน
ตรวจสอบชน
กระบวนการผลิต
ึ ษา
Bracket กรณีศก
บริษัท เอส พี อี เอ็น
เตอร์ไพรส ์ จากัด

การจัดทาคูม
่ อ
ื มาตรฐาน
ในการปฏิบัตงิ าน และ
การสร ้างจิ๊ กสาหรับการ
ิ้ งานพับใน
ตรวจสอบชน
กระบวนการผลิต
ึ ษา
Bracket กรณีศก
บริษัท เอส พี อี เอ็น
เตอร์ไพรส ์ จากัด

การประชุมวิชาการ
๑๗ ตุลาคม
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสา ๒๕๕๕
หการประจาปี ๒๕๕๕
(IE Network ๒๐๑๒) ณ
โรงแรม เมธาวลัย
ชะอา จังหวัดเพชรบุร ี

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

0.25

๘

อรอุมา กอสนาน
นิศากร สมสุข
จิตลดา หมายมั่น
วรลักษณ์ เสถียร
รังสฤษฎิ์

วิศวกรรมศาสตร์ Improvement of
Preventive
Maintenance Plan for
an Automatic
Labeling System : A
Case Study of a
Carbonated Soft
Drink Industry

Improvement of
Preventive
Maintenance Plan for
an Automatic
Labeling System : A
Case Study of a
Carbonated Soft
Drink Industry

The ๒๐๑๒
๑๙-๒๑
International
ธันวาคม
Conference on
๒๕๕๕
Advanced Material
and Manufacturing
Science (ICAMMS
๒๐๑๒) เมืองปั กกิง่
สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุม
วิชาการ
ระดับนานาชาติ

0.25
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ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ลาด ั
ชอ
คณะ
บ
อาจารย์
วิศวกรรมศาสตร์
๙ นิศากร สมสุข
อรอุมา กอสนาน
จิตลดา หมายมั่น
พงษ์ ธวิ า พงษ์ พานิช

ื่ ผลงานวิจ ัย
ชอ

ื่ บทความทีต
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ื่ วารสารวิชาการที่ ว ันเดือนปี ที่
ชอ
ประเภท
ค่า
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ตีพม
ิ พ์
แหล่งตีพม
ิ พ์ นา้ หน ัก
The ๒๐๑๒
๑๙-๒๑
การประชุม
0.25
International
ธันวาคม
วิชาการ
Conference on
๒๕๕๕
ระดับนานาชาติ
Advanced Material
and Manufacturing
Science (ICAMMS
๒๐๑๒) เมืองปั กกิง่
สาธารณรัฐประชาชนจีน

Laboratory-Scale
Experimental Design
to Establish the
Optimum Conditions
for Chrome Plating
Process : A Case
Study

Laboratory-Scale
Experimental Design
to Establish the
Optimum Conditions
for Chrome Plating
Process : A Case
Study

๑๐ ธีรพจน์ เวศพันธุ์
ธีรพงศ ์ บริรักษ์

วิศวกรรมศาสตร์ Design and Fabricate
a Continuous Pork
Roaster using
infrared Heating

Design and Fabricate
a Continuous Pork
Roaster using
infrared Heating

International
๑๙-๒๑
Conference on
ธันวาคม
Frontiers of
๒๕๕๕
Mechanical
Engineering,
Materials and Energy
(ICFMEME ๒๐๑๒)
เมืองปั กกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

การประชุม
วิชาการ
ระดับนานาชาติ

0.25

ิ นธ์ อูย
่ ายโสม
๑๑ ชุตพ

วิศวกรรมศาสตร์ การเปรียบเทียบชนิด
ของจอภาพ
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
ระหว่างจอภาพทีอาร์ท ี
ี ี และแอลอีดต
แอลซด
ี อ
่
การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ าและผลกระทบ
ข ้างเคียง

การเปรียบเทียบชนิด
ของจอภาพ
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
ระหว่างจอภาพทีอาร์ท ี
ี ี และแอลอีดต
แอลซด
ี อ
่
การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ าและผลกระทบ
ข ้างเคียง

ICEEA ๒๐๑๒
๑๕-๑๖
International
ธันวาคม
Conference on
๒๕๕๕
Electrical Engineering
and Application

การประชุม
วิชาการ
ระดับนานาชาติ

0.25

4

ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ลาด ั
ชอ
บ
อาจารย์
๑๒ วรลักษณ์ เสถียร
รังสฤษฏิ์

คณะ

ื่ ผลงานวิจ ัย
ชอ

ื่ บทความทีต
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ื่ วารสารวิชาการที่ ว ันเดือนปี ที่
ชอ
ประเภท
ค่า
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ตีพม
ิ พ์
แหล่งตีพม
ิ พ์ นา้ หน ัก
๒๐๑๒ ๒nd Journal
๒๓-๒๔
การประชุม
0.25
Conference on
กรกฎาคม
วิชาการ
Innovation,
๒๕๕๕
ระดับนานาชาติ
Management and
Technology (JCIMT
๒๐๑๒ ๒nd

วิศวกรรมศาสตร์ Design of
Experiments
Approach For
Improving Wire
Bonding Quality

Design of
Experiments
Approach For
Improving Wire
Bonding Quality

วิศวกรรมศาสตร์ การประเมินท่าทางการ
ทางานของพนักงานขับ
รถโดยสารประจาทาง
้
โดยใชแบบสอบถาม
และเทคนิคกาวิเคราะห์
ท่าทางการทางาน
RULA

การประเมินท่าทางการ
ทางานของพนักงานขับ
รถโดยสารประจาทาง
้
โดยใชแบบสอบถาม
และเทคนิคกาวิเคราะห์
ท่าทางการทางาน
RULA

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย

๑๗-๑๘
มกราคม
๒๕๕๖

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

0.25

๑๔ จันทราภา พูลสนอง วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใชปั้ ญหาเป็ น
ฐาน รายวิชาหลักสถิต ิ

การพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใชปั้ ญหาเป็ น
ฐาน รายวิชาหลักสถิต ิ

การประชุมวิชาการเพือ
่
นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประจาปี
ึ ษา ๒๕๕๕
การศก

การประชุม
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
วิชาการ
ระดับชาติ

0.25

๑๓ วรลักษณ์ เสถียร
รังสฤษฏิ์
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ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ลาด ั
ชอ
บ
อาจารย์
๑๕ สมบัต ิ ฑีฆทรัพย์

คณะ

ื่ ผลงานวิจ ัย
ชอ

ื่ บทความทีต
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ื่ วารสารวิชาการที่ ว ันเดือนปี ที่
ชอ
ประเภท
ค่า
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ตีพม
ิ พ์
แหล่งตีพม
ิ พ์ นา้ หน ัก
The Journal of
กาลัง
March ๒๐๑๓ วารสาร
American Academy of
นานาชาติ
ตรวจสอบ
Busiess , Cambridge
ข ้อมูล

วิศวกรรมศาสตร์ The Applicable of
Relational Factors to
Determine the
Performance of
International Venture
(IJVs) in Thailand
Small and Medium
Enterprise

The Applicable of
Relational Factors to
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Performance of
International Venture
(IJVs) in Thailand
Small and Medium
Enterprise

๑๖ สมบัต ิ ทีฆทรัพย์

วิศวกรรมศาสตร์ An Examines of
Thailand International
Invstment Position
and The Role of
Small and Medium
Enterprises (SMEs)
Internationa Joint
venture (IJV)
Towards Thailand
Economic
Development

An Examines of
Thailand International
Invstment Position
and The Role of
Small and Medium
Enterprises (SMEs)
Internationa Joint
venture (IJV)
Towards Thailand
Economic
Development

The ๒๐๑๒
Internationa
Conference on
Contemporay
Busiess and
Management
(ICOM๒๐๑๒) ๑๐-๑๒
December ๒๐๑๒ ,
Bangkok Thailand

๑๐-๑๒
December
๒๐๑๒

การประชุม
วิชาการ
ระดับนานาชาติ

0.25

๑๗ สมบัต ิ ทีฆทรัพย์
กรกฏ เพ็ชร์หัสณะ
โยธิน
สุธน เสถียรยานนท์

ิ ธิภาพการผลิต
วิศวกรรมศาสตร์ ประสท
ของผลิตภัณฑ์อฐิ มวล
เบาจากสว่ นผสมกาก
ตะกอนน้ าตาล

ิ ธิภาพการผลิต
ประสท
ของผลิตภัณฑ์อฐิ มวล
เบาจากสว่ นผสมกาก
ตะกอนน้ าตาล

วิศวสารลาดกระบัง

ปี ที่ ๒๙ ฉบับ
ที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๕

วารสาร สมศ.

0.25
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ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ลาด ั
ชอ
บ
อาจารย์
๑๘ ชุตพ
ิ นธ์ อูย
่ ายโสม

๑๙ จิตลดา หมายมั่น
นิศากร สมสุข

๒๐ ปฏิภาณ เกิดลาภ

๒๑ ปฏิภาณ เกิดลาภ

ื่ วารสารวิชาการที่ ว ันเดือนปี ที่
ชอ
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ตีพม
ิ พ์
ึ ษาเชงิ
ึ ษาเชงิ
วิศวกรรมศาสตร์ การศก
การศก
การประชุมวิชาการ
๒๗-๒๙
เปรียบเทียบผลของการ เปรียบเทียบผลของการ เครือข่าย
มีนาคม ๒๕๕๖
้
้
ใชโคมดาวน์ไลท์ตรา
ใชโคมดาวน์ไลท์ตรา
วิศวกรรมไฟฟ้ า
ิ ค ้าต่าง ๆ ทีม
ิ ค ้าต่าง ๆ ทีม
สน
่ ต
ี อ
่ ค่า
สน
่ ต
ี อ
่ ค่า
มหาวิทยาลัย
ความสว่างเพือ
่ การ
ความสว่างเพือ
่ การ
เทคโนโลยีราชมงคล
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ครัง้ ที่ ๕
ึ ษาอาคาร
ึ ษาอาคาร
: กรณีศก
: กรณีศก
ธรรมดา วัดปั ญญานัน
ธรรมดา วัดปั ญญานัน
ทาราม
ทาราม
ี ใน
ี ใน
วิศวกรรมศาสตร์ การลดของเสย
การลดของเสย
วารสารวิชาการ EAU
ก.ค. - ธ.ค.
กระบวนการปั่ นเกลียว
กระบวนการปั่ นเกลียว
Heritage Journal
๒๕๕๕
ื ก กรณีศก
ึ ษา :
ื ก กรณีศก
ึ ษา :
เชอ
เชอ
ฉบับวิทยาศาสตร์และ
หน ้า ๖๗-๗๓
แผนกปั่ นเกลียวของ
แผนกปั่ นเกลียวของ
เทคโนโลยี ปี ที่ ๖
ื ก อุตสาหกรรมผลิตเชอ
ื ก ฉบับที่ ๒
อุตสาหกรรมผลิตเชอ
พลาสติก
พลาสติก
วิศวกรรมศาสตร์ การเปรียบเทียบการ
การเปรียบเทียบการ
การประชุมวิชาการ
๒๗-๒๙
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า เครือข่าย
มีนาคม ๒๕๕๖
ของหลอดแอลอีด ี
ของหลอดแอลอีด ี
วิศวกรรมไฟฟ้ า
กาลังสูงกับหลอดฟลูออ กาลังสูงกับหลอดฟลูออ มหาวิทยาลัย
เรสเซนต์ 36 วัตต์
เรสเซนต์ 36 วัตต์
เทคโนโลยีราชมงคล
ครัง้ ที่ ๕
วิศวกรรมศาสตร์ การประยุกต์ใช ้
การประยุกต์ใช ้
การประชุมวิชาการ
๒๗-๒๙
วิวัฒนาการของ
วิวัฒนาการของ
เครือข่าย
มีนาคม ๒๕๕๖
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้ า
ไดโอดเปล่งแสงเพือ
่
ไดโอดเปล่งแสงเพือ
่
มหาวิทยาลัย
่ งสว่าง
่ งสว่าง
การสอ
การสอ
เทคโนโลยีราชมงคล
ครัง้ ที่ ๕
คณะ

ื่ ผลงานวิจ ัย
ชอ

ื่ บทความทีต
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์
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ประเภท
แหล่งตีพม
ิ พ์
TCI

ค่า
นา้ หน ัก
0.25

TCI

0.25

TCI

0.25

TCI

0.25

ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ลาด ั
ชอ
บ
อาจารย์
๒๒ ชุตพ
ิ นธ์ อูย
่ ายโสม

คณะ

ื่ ผลงานวิจ ัย
ชอ

ื่ บทความทีต
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ึ ษาเชงิ
วิศวกรรมศาสตร์ การศก
เปรียบเทียบผลของ
ขนาดโคมดาวน์ไลท์ท ี่
มีตอ
่ ค่าความสว่างเพือ
่
การประหยัดพลังงาน
ึ ษา
ไฟฟ้ า : กรณีศก
อาคารธรรมมาตา วัด
ปั ญญานันทาราม
วิศวกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ด ้าน
เศรษฐศาสตร์ของ
เครือ
่ งอบแห ้งกระดาษ
สาพลังงานแสงอาทิตย์

ึ ษาเชงิ
การศก
เปรียบเทียบผลของ
ขนาดโคมดาวน์ไลท์ท ี่
มีตอ
่ ค่าความสว่างเพือ
่
การประหยัดพลังงาน
ึ ษา
ไฟฟ้ า : กรณีศก
อาคารธรรมมาตา วัด
ปั ญญานันทาราม
การวิเคราะห์ด ้าน
เศรษฐศาสตร์ของ
เครือ
่ งอบแห ้งกระดาษ
สาพลังงานแสงอาทิตย์

วิศวกรรมศาสตร์ ชุดทดสอบการกระจาย
๒๔ พงษ์ สวัสดิ์ คชภูม ิ
อติกร เสรีพัฒนา
แสงควบคุมด ้วยเสต็
นนท์
บปิ้ งมอเตอร์
ธนากร น้ าหอมจันทร์

ชุดทดสอบการกระจาย
แสงควบคุมด ้วยเสต็
บปิ้ งมอเตอร์

๒๓ อนิรท
ุ ธิ์ ต่ายขาว

ื่ วารสารวิชาการที่ ว ันเดือนปี ที่
ชอ
ประเภท
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ตีพม
ิ พ์
แหล่งตีพม
ิ พ์
การประชุมวิชาการ
๘-๑๐
ประชุม
เครือข่ายพลังงานแห่ง พฤษภาคม
วิชาการ
ประเทศไทย ครัง้ ที่ ๙
๒๕๕๖
ระดับชาติ
จ.นครนายก

ค่า
นา้ หน ัก
0.25

วารสารวิชาการ
ปี ที่ 7 ฉบับที่ วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
1 ประจาเดือน
ี ฉบับ
เอเชย
มกราคมมหาวิทยาลัย
ี
วิทยาศาสตร์และ
มิถน
ุ ายน 2556 อีสเทิรน
์ เอเชย
เทคโนโลยี ปี ที่ 7 ฉบับ
ที่ 1 ประจาเดือน
มกราคม-มิถน
ุ ายน 2556

0.25

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
ี ฉบับ
เอเชย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปี ที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 ประจาเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม
2555
การออกแบบสร ้างชุด
วารสารวิชาการ
๒๕ ธนากร น้ าหอมจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบสร ้างชุด
ทดสอบแรงดันไฟฟ้ า
ทดสอบแรงดันไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
ี
เบรกดาวน์ในฉนวน
เบรกดาวน์ในฉนวน
เอเชย ฉบับ
อากาศ สาหรับความดัน อากาศ สาหรับความดัน วิทยาศาสตร์และ
อากาศ -30 ถึง 30
อากาศ -30 ถึง 30
เทคโนโลยี ปี ที่ 6 ฉบับ
ปอนด์ตอ
่ ตารางนิว้
ปอนด์ตอ
่ ตารางนิว้
ที่ 2 ประจาเดือน
ระยะแกป 1 ถึง 5
ระยะแกป 1 ถึง 5
กรกฎาคม-ธันวาคม
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
2555
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ปี ที่ 6 ฉบับ วารสารวิชาการ
ที่ 2
ประจาเดือน
มหาวิทยาลัย
ี
กรกฎาคมอีสเทิรน
์ เอเชย
ธันวาคม 2555

0.25

ปี ที่ 6 ฉบับ วารสารวิชาการ
ที่ 2
ประจาเดือน
มหาวิทยาลัย
ี
กรกฎาคมอีสเทิรน
์ เอเชย
ธันวาคม 2555

0.25

ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ื่ วารสารวิชาการที่ ว ันเดือนปี ที่
ลาด ั
ชอ
ชอ
ประเภท
ื่ ผลงานวิจ ัย
ื่ บทความทีต
คณะ
ชอ
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์
บ
อาจารย์
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ตีพม
ิ พ์
แหล่งตีพม
ิ พ์
ระบบควบคุมเวคเตอร์
๒๖ ณั ฐพงศ ์ เมืองจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ ระบบควบคุมเวคเตอร์
วิศวกรรมสาร มข 39(4) 2555
วารสาร TCI
สาหรับขับเคลือ
่ น
สาหรับขับเคลือ
่ น
มอเตอร์เหนี่ยวนา 2 เฟส มอเตอร์เหนีย
่ วนา 2 เฟส
๒๗ ประภาพร กุลลิม
้ รัตน์ชวิัยศวกรรมศาสตร์ การค ้นคืนภาพโดยการ
พิจารณาน้ าหนักการ
ี ้วยการ
กระจายของสด
กระจายตัวแบบเกาส ์
ี นสาหรับฮส
ิ โตแก
เซย
ี
รมสในแบบจาลองส ี
HSV

การค ้นคืนภาพโดยการ
พิจารณาน้ าหนักการ
ี ้วยการ
กระจายของสด
กระจายตัวแบบเกาส ์
ี นสาหรับฮส
ิ โตแก
เซย
ี
รมสในแบบจาลองส ี
HSV

๒๘ บดินทร์ชาติ สุขบท
บัญชา เกิดมณี
สมบัต ิ ทีฆทรัพย์

ระบบอบแห ้งขยะมูล
ฝอยแบบงวดในสภาวะ
ความดันตา่ กว่าความ
ดันบรรยากาศปกติ
Sustainable of Small
and Medium
Business Enterprise
(SMEs) in Asean
Economic
Community (AEC)
Development and the
Competitive
Advantage of
International Joint
Venture (IJV) in
Thailand,

๒๙ Wadeecharoen,
W.,
Kanjanavanikul,
A., Pattana, W
and Teekasap, S

วิศวกรรมศาสตร์ ระบบอบแห ้งขยะมูล
ฝอยแบบงวดในสภาวะ
ความดันตา่ กว่าความ
ดันบรรยากาศปกติ
วิศวกรรมศาสตร์ Sustainable of Small
and Medium
Business Enterprise
(SMEs) in Asean
Economic
Community (AEC)
Development and the
Competitive
Advantage of
International Joint
Venture (IJV) in
Thailand,
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วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
ี ฉบับ
เอเชย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปี ที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 ประจาเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม
2555
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เบญจมิตร
วิชาการ ครัง้ ที่ 3

ปี ที่ 6 ฉบับ วารสารวิชาการ
ที่ 2
ประจาเดือน
มหาวิทยาลัย
ี
กรกฎาคมอีสเทิรน
์ เอเชย
ธันวาคม 2555

ThaiTIMA : Annual
Conference for
Managing
Technology &
Innovation towards
Business Resiliency

ประชุม
July 19-20,2012
วิชาการระดับ
นานาชาติ

26-พ.ค.-56

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

ค่า
นา้ หน ัก
0.25

0.25

0.25

0.25

ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ลาด ั
ชอ
คณะ
บ
อาจารย์
วิศวกรรมศาสตร์
๓๐ Wadeecharoen,
W.,
Kanjanavanikul,
A., and Teekasap,
S

๓๑ Wasan
Phooratsamee,
Kanokorn
Hassaro, Sombat
Teekasap, S.,

๓๒ ธีรพงศ ์ บริรักษ์
พงษ์ สวัสดิ์ คชภูม ิ

ื่ วารสารวิชาการที่
ชอ
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
Successful Factors
Successful Factors
Proceeding of
for Small and
for Small and
International
Medium International Medium International Conference on
Joint Venture
Joint Venture
Advancement of
Enterprise (SME
Enterprise (SME
Development
IJVEs in Thailand
IJVEs in Thailand
Administrative 2013Industrial Sectors,
Industrial Sectors,
Social Sciences and
Interdisciplinary
Studies,
วิศวกรรมศาสตร์ An Alternative
An Alternative
7th GMSARN
Biomass Residues
Biomass Residues
International
from Plam Oil ill for
from Plam Oil ill for
Conference 2012
Synthesis Activated
Synthesis Activated
"Green Economy with
Cabon by ZnCl2
Cabon by ZnCl2
Energy,
Activation (Feasibility Activation (Feasibility Environmental &
Study)
Study)
Social
ResponsibilityW 19-21

ว ันเดือนปี ที่
ประเภท
ตีพม
ิ พ์
แหล่งตีพม
ิ พ์
ประชุม
May 30-31, 2013
วิชาการระดับ
นานาชาติ

วิศวกรรมศาสตร์ การลดอุณหภูมก
ิ อ
่ นเข ้า
คอนเดนเซอร์เพือ
่ เพิม
่
สมรรถนะระบบปรับ
อากาศแบบแยกสว่ น
ด ้วยการใช ้ PVC Filli

ปี ที่ 6 ฉบับ วารสารวิชาการ
ที่ 2
ประจาเดือน
มหาวิทยาลัย
ี
กรกฎาคมอีสเทิรน
์ เอเชย
ธันวาคม 2555

ื่ ผลงานวิจ ัย
ชอ

ื่ บทความทีต
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์

การลดอุณหภูมก
ิ อ
่ นเข ้า
คอนเดนเซอร์เพือ
่ เพิม
่
สมรรถนะระบบปรับ
อากาศแบบแยกสว่ น
ด ้วยการใช ้ PVC Filli
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วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
ี ฉบับ
เอเชย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปี ที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 ประจาเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม
2555

19-21
December
2012

ประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

ค่า
นา้ หน ัก
0.25

0.25

0.25

ึ ษา ๒๕๕๕
งานวิจ ัยทีเ่ ผยแพร่ ปี การศก
ื่ - นามสกุล
ลาด ั
ชอ
บ
อาจารย์
๓๓ Wessapan T.,
Sutthisong S.,
Somsuk N.,
Hussaro k., and
Teekasap S

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ A Development of
Pyrolysis Oven for
Wook Vinegar
Production

วิศวกรรมศาสตร์
๓๔ Prateep
Pattanapunt,
Kanokorn
Hassaro, Tika
Bunnakand and
Sombat Teekasap
วิศวกรรมศาสตร์
๓๕ ชุลก
ี ร เสงีย
่ มงาม

๓๖ ชญานิกา ศรีวช
ิ ัย

ื่ ผลงานวิจ ัย
ชอ

ื่ บทความทีต
ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์
A Development of
Pyrolysis Oven for
Wook Vinegar
Production

ื่ วารสารวิชาการที่
ชอ
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์
ี
เอเชย ฉบับ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปี ที่ 7 ฉบับ
ที่ 1 ประจาเดือน
มกราคม-มิถน
ุ ายน 2556

ว ันเดือนปี ที่
ตีพม
ิ พ์
ปี ที่ 7 ฉบับ
ที่ 1
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