
 

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ (*ข้อมูลที่กรอกตอนขออนุมัติงบโครงการ) 

 

ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ) : รหัสโครงการ 630563 โครงการสนับสนุนค่าตรวจทานบทความระดับนานาชาติ 

หลักการและเหตผุล :  

ตามที่มหาวทิยาลัยมีเป้าหมายเพิ่ม world ranking ระดับของมหาวิทยาลัยในระบบ Webometrics ซ่ึงสถาบันวิจัยรับผิดชอบในส่วนที่เป�น excellent 

ซ่ึงเป�นค่าที่ได้จากการเผยแพร่บทความทางวิชาการสู่สากล เพื่อให้สามารถสืบค้นได้จาก Scopus หรอื Scimago รวมทั้งมีจำนวน citation เพื่อแสดงคุณภาพ

ของบทความ โดยค่า excellent มีสัดส่วนในระบบ Webometrics คิดเป�นร้อยละ 30 

 เนื่องจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทเีขียนบทความฉบับภาษาอังกฤษ มักขาดความมั่นใจในการใชภ้าษาอังกฤษ และต้องการการตรวจทานภาษาอังกฤษ

ในระดับที่ช่วยสร้างประโยคที่มีความเป�นสากลทางวิชาการ รวมทั้งป�จจุบันวารสารระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่จะมีเง่ือนไขของการรับตีพิมพ์ ต้องมีใบ 

certificate ของการตรวจแกรมม่าภาษาอังกฤษ ดังนั้นโครงการนี้จึงเสนอการรับตรวจทานและช่วยปรบัภาษาอังกฤษของนักวิจัย 

 สถาบันวิจัยเสนอโครงการ “โครงการสนับสนุนค่าตรวจทานบทความระดับนานาชาติ” เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่มสีามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้

อย่างมั่นใจ มีการสนับสนุนจากส่วนกลาง จึงนำบทความภาษาอังกฤษตรวจแกรมม่า จาก Cambridge proofreading.org (https://proofreading.org/) 

วัตถุประสงค ์: 

เพิ่มจำนวนบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในวารสารที่สามารถสืบค้นได้จาก Scopus หรือ Scimago โดยมี impact factor หรืออยู่ในระดับควอไทล์ 1 3 

 

แผนการดำเนินการ : 

1.  อาจารย์นักวิจัยกรอกใบคำร้อง และส่งบทความผ่านระบบอีเมล์ของสถาบันวิจัย  



 

2.  ส่งบทความตรวจแกรมม่าที่  https://proofreading.org 

3.  ส่งผลการตรวจภาษาให้นักวิจัย  

4.  ส่งแบบประเมินความพึงพอใจในการตรวจภาษาของ Cambridge English Proofreading 

 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์) :  

นักศึกษา :   0  คน 

อาจารย ์/ เจา้หน้าที่ :  50  คน 

ชุมชน (บุคคลภายนอก) : 0 คน 

 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้งบประมาณ) : 

นักศึกษา :   0  คน 

อาจารย ์/ เจา้หน้าที่ :  50  คน 

ชุมชน (บุคคลภายนอก) : 0 คน 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 2 ส่วนการดำเนินงาน 

 

สรุปการดำเนินการและผลการดำเนนิการ  

1. อาจาย์นักวิจยักรอกใบคำร้อง และส่งบทความผ่านระบบอีเมลล์ของสถาบันวิจัย 

2. ตรวจค่าความซ้ำซ้อนของบทความ Turn it in  

3.  ส่งบทความตรวจแกรมม่าที่ https://proofreading.org หรือส่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรง 

4.  ส่งผลการตรวจภาษาให้นักวิจัย  

 

 

 
 
 
 

 

 



 

ส่วนท่ี 3  

 

การประเมินโครงการ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ 

ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ในภาคผนวก 

จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่

ส่งขอตรวจภาษาอังกฤษ 

จำนวน 50 บทความ ป� 2563 มีจำนวนบทความระดับ

นานาชาติส่งขอตรวจภาษาอังกฤษ 

จำนวน 46 บทความ คิดเป�นร้อยละ 92 

รายช่ือบทความวิจัยที่ ส่ งขอ

ตรวจภาษาอังกฤษ 

รายช่ือบทความวิจัยที่ส่งขอ

ตรวจภาษาอังกฤษ 



 

ส่วนท่ี 4   การนำข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงแก้ไข (ถ้ามี) 

 

- ข้อเสนอแนะในการดำเนนิงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 

ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบการสนบัโครงการนี้ เพื่อให้เร่งดำเนินการพัฒนาบทความระดับอินเตอร์ได้มากข้ึน 

 

- ส่ิงที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 

วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน คณาจารย์/นกัวิจัย ในสังกัดมากข้ึน ทำให้มีการส่งบทความเพื่อขอรับการตรวจทาน

บทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

- ผลการประเมินในคราวนี้ 

เป�นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 

- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการขอรับการตรวจทานบทความระดับนานาชาติให้ได้มากข้ึน เพื่อให้คณาจารย์ตีพิมพใ์นวารสารทีม่ีคุณภาพต่อไป 

 

*หมายเหตุ ทางคณะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆได้ตามความเหมาะสม 



 

ภาคผนวก 
เอกสารแนบ 

ตารางรายช่ือบทความวิจัยที่ขอรับการตรวจบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ประจำป�งบประมาณ 2563  

 ชื่อผลงานวิจัย ชื่ออาจารย์ คณะ เร่ือง/คร้ังท่ี 

1 
Characterization and Evaluation of Ternary Complexes of Ascorbic Acid with γ-Cyclodextrin 

and Poly(vinyl alcohol) 
อาจารย์เพ็ญนภา เภสัชศาสตร ์ 1/1/2563 

2 

Selection and cultivation conditions of Bacillus thuringiensis L25.1 for poly(3-

hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) production using native rice bran waste as the main 

nutrient 

รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม เทคนิดการแพทย ์ 1/1/2563 

3 
Carbazole alkaloids as a new class of inhibitor for pancreatic cholesterol esterase from 

Clausena cambodiana leaves 
อ.ภิรักษ์ สกุลป�กษ์ เภสัชศาสตร ์ 1/1/2563 

4 

Comparative study of possibility to perform crown lengthening in molar when use root trunk 

length as a reference point between root trunk length along root surface (RT) and vertical 

dimension of root trunk (VD) 

อาจารย์วิธวินท์ เดโชศิลป์ ทันตแพทย์ศาสตร ์ 1/1/2563 

5 
Distribution of phylogenetic groups, adhesin genes, biofilm formation, and antimicrobial 

resistance of uropathogenic Escherichia coli isolated from hospitalized patients 
ดร.นิภาพร เทวาวงค์ เทคนิคการแพทย ์ 1/1/2563 

6 
Comparison of developed Dot ELISA using GroEL recombinant protein as antigen and an 

indirect hemagglutination for serodiagnosis of melioidosis รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ เทคนิคการแพทย ์ 1/1/2563 

7 
Genetic variation of Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. from Thailand based on essential oil 

compositions and internal transcribed spacer sequences 
ผศ.ดร.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ เภสัชศาสตร ์ 1/1/2563 

8 Outsourced Ground Aviation Handling Employee Satisfactions on Hollow Organization ดร.ป�ยะรัตน์ จันทรยคุล บริหารธุรกิจ 1/1/2563 

9 
Extraction, isolation and quality control of active compounds with high quantity from 

Cannabis sativa 
นางสาวฟามีรา มะดากะ เภสัชศาสตร ์ 1/1/2563 

10 Buddhism, Gender, and Sexualities: Queer Spiritualities in Thailand ผศ.ดร.วิชญาณี โอชา สถาบันการฑูต 1/1/2563 

11 
Microwave-assisted extraction and content determination of astilbin in Lysiphyllum 

strychnifolium stem 
ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 1/1/2563 

12 Effect of Eudragit® NE 40D on properties of pectin film-based polymer blends ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 2/1/2563 



 

 ชื่อผลงานวิจัย ชื่ออาจารย์ คณะ เร่ือง/คร้ังท่ี 

13 
In vitro drug release of solvent-cast polymeric films containing lidocaine/aspirin for 

transdermal drug delivery systems 
ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 3/1/2563 

14 
An in vitro study on the effects of selected natural dietary fibers from salad vegetables for 

lowering intestinal glucose and lipid absorption 
ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง เภสัชศาสตร ์ 1/1/2563 

15 Socioeconomic Impacts of Covid-19 Pandemic to the Urban Poor in Bangkok ผศ.ดร.เสาวลักษม์ กติติประภัสร์ เทคนิคการแพทย ์ 1/1/2563 

16 
Formulation Development and Evaluation of Lidocaine Hydrochloride Loaded in Chitosan-

Pectin- Hyaluronic acid Polyelectrolyte Complex for Dry Socket Treatment 
อาจารย์สุชาดา ลิ้มสิทธิชัยกุล เภสัชศาสตร ์ 1/1/2563 

17 
Development of topical oral anti-inflammatory gel containing Zanthoxylum  limonella seed 

extracted: A preclinical study 
อาจารย์สุชาดา ลิ้มสิทธิชัยกุล เภสัชศาสตร ์ 2/1/2563 

18 Optimization of the Roasting Conditions of Thai chili seasoning ดร.ขวัญหทัย แช่ทอง เทคโนโลยีอาหาร 1/1/2563 

19 

Performance of the Simple Clinical Score (SCS) and the Rapid Emergency Medicine Score 

REMS) in predicting the severity level of sepsis and mortality rate among patients with sepsis 

in the Emergency Department 

ผศ.ดร.มนพร ชาติชำนิ พยาบาลศาสตร ์ 1/1/2563 

20 
Effect of Different Resin Cements on Shear Bond Strength between Acrylic Denture Teeth 

and Resin Composite 
อาจารยภ์ัทราวดี กรษันัยรวิวงค์ ทันตแพทย์ศาสตร ์ 1/1/2563 

21 Development of spray-dried corn and tapioca starch microparticles for protein delivery ดร.จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ เภสัชศาสตร ์ 1/1/2563 

22 
Social  Innovation: Changing Systems for  Social  Enterprise Rice Center Baan Umsang 

Community in Rasisai, Srisakes Province 
ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห รัฐศาสตร ์ 1/1/2563 

23 Design and construction of a sit-to-stand support device for the elderly ผศ.ดร.จรูญรัตน์ ปรญิญาคุปต์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1/1/2563 

24 
The Process of the Design of the Rehabilitation and Development Center for the 

Homeless, Pathum Thani Province, Thailand 
ดร.ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ สถาป�ตยกรรมศาสตร์ 1/1/2563 

25 Effect of thidiazuron on Cannabis sativa L. plantlets growth and cannabinoids ผศ.ดร.ภก.ทศธน จรูญรัตน์ เภสัชศาสตร ์ 1/1/2563 

26 Development of spray-dried corn and tapioca starch microparticles for protein delivery ดร.จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ เภสัชศาสตร ์ *ตรวจรวบสอง 

27 
Organizational Citizenship behavior at a Mediator of the relationship Between ethical 

Leasdership and Employee effieinecy  
พัทร์หทัย จารุทวีผลนุกูล คณะบริหาร 

1/1/2563 

28 
The effect of lean on the operational performance of medium-sized Thai manufcturing 

Companies 
kanisorn terdpaopong คณะบัญชี 

1/1/2563 



 

 ชื่อผลงานวิจัย ชื่ออาจารย์ คณะ เร่ือง/คร้ังท่ี 

29 
Grmacrone Reduces Cisplatin-Induced Toxicity of Renal Poximal Tubular Cells via Inhibition 

of Organic Cation Transporter 
Sirima Soodvilai เภสัชศาสตร ์

1/1/2563 

30 

Performance of the Simple Clinical Score (SCS) and the Rapid Emergency Medicine Score 

REMS) in predicting the severity level of sepsis and mortality rate among patients with sepsis 

in the Emergency Department 

ผศ.ดร.มนพร ชาติชำนิ พยาบาลศาสตร ์
1/1/2563 

31 
Evaluaction of Cytotoxic activity of syzygium aromaticum extract containing a high 

acetophenone glycoside 

Tapanawan Nasomyon, Tossaton 

Charoonratana 
เภสัชศาสตร ์

1/1/2563 

32 
Dry Powder Inhalation Formulation of Chitosan Nanoparticles for Co-adminstration of 

Isoniazid and Pyrazinamide 
Narumon Changsan, Chutima Sinsuebpol เภสัชศาสตร ์

1/1/2563 

33 
Animation-AR Silhouette Model to Creat Character Identity Innovation for Computer Art Pre-

Production 

Wannaporn Chujitaporn, Chaiporn 

Panichruttiwong 
DIT 

1/1/2563 

34 
Metabolic Abnormalities among HIV infected Patients: the Rational of national Health 

Seculrity for People living with HIV 
Duangjai Duangrithi เภสัชศาสตร ์

1/1/2563 

35 
Thai CV risk score and Primary invention in Impaired Fasting Plasma Glucose or Diabete 

melitus Versus normoglycemia in Patient with Metaboloc Syndrome  
Duangjai Duangrithi เภสัชศาสตร ์

1/1/2563 

36 

Simplex lattice design for Optimizzation of the mass ratio of Curcuma long L., Curcuma 

Zedoaria  (christm.,) Roscoe and Curcuma aromatica Salice. To maximize curcuminoids 

content and atioxidant actrivitt  

Chawalit Monton เภสัชศาสตร ์
1/1/2563 

37 
Investigation on Absorption behavior of heavy metal ion through low-cost active manganese 

dioxide-modified magnetic biochar derived from palm kernel cake residual 

Panya Maneechakr & Suthep 

Mongkollertlop 
วิทยาศาสตร ์

1/1/2563 

38 
Facile in situ 5EMF Synthesis and Extraction Process from catalytic conversion os sugar under 

Sustainabkle long life cycle 

Surachai Karnjanakom & Patchiya 

Phanthong et al 
วิทยาศาสตร ์

1/1/2563 

39 
Transient Response of an infinite row of parallel cracks in a saturated porous medium Pichaya Phurkhao วิศวกรรมศาสตร์ 

1/1/2563 

40 
Effect of Drying method on the Physicochemical Characteristic of dried mucilage from 

Dictyophora indusiata 

Kanokporn Burapapadh, Phenapa 

Saokham 
เภสัชศาสตร ์

1/1/2563 

41 
Mucoadhesive chitosan and Thiolated Chitosan nanoparticles containing alpha mangostin for 

possible Colon-targeted Delivery 

Wipada Sampransit, Praneet Opanasopit, 

Benchawan Chamsai 
เภสัชศาสตร ์

1/1/2563 

42 
Determination of Lupeol, a Cytotoxic Compound Against SW620 Celles in the Extractions of 

Ha-Rak Recipe 

Pathom Somwong, Chomnapas 

Chuchote 
เภสัชศาสตร ์

1/1/2563 



 

 ชื่อผลงานวิจัย ชื่ออาจารย์ คณะ เร่ือง/คร้ังท่ี 

43 
Transient Stability Enhancement and Volatage Reguration for Power System with STAT COM 

via a backstepping -like scheme 
Adirak Kanchachanaharuthai วิศวกรรมศาสตร์ 

1/1/2563 

44 
Formulation of Development and Evaluation of Lidocaine Hydrochloride loaded on Chitosan-

Pictin-Hyaluronic acid polyelectrolyte Complec for Dry socket treatment 
Sucharat Limsitthichaikoon เภสัชศาสตร ์

1/1/2563 

45 
Effect of Eudragit® NE 40D on properties of pectin film-based polymer blends Yupaporn Sampaopan and Jirapornchai 

Suksaeree 
เภสัชศาสตร ์

1/1/2563 

46 

Design and optimization of process parameters of polyvinyl alcohol-graft-lactic acid films for 

transdermal film 

Chaowalit Monton1, Wiwat 

Pichayakorn2, and Jirapornchai 

Suksaeree3 

เภสัชศาสตร ์ *ตรวจรวบสอง 

 


