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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมา 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลการวิจัย การวิจัยต่อยอด การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
การผลิต นักธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การพัฒนาเครือข่ ายงานวิจัย การพัฒนานักวิจัยใหม่ การระดม
ทรัพยากรจากท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการจัดท าวารสารเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

การจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริม 
ให้บุคลากรของหน่วยงานได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยสู่หน่วยงานภายนอกและความก้าวหน้า
ทางวิชาการในสาขานั้นๆ เป็นการสร้างเครือข่ายเผยแพร่อันน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรเป็น
การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์  และเป็นการสร้างเครือข่ายการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.2 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจากภายนอก 
2. เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการและวิจัย ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
3. เพ่ือสนับสนุนการน าผลงานวิชาการและวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน 
   ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. เพ่ือสนองนโยบายการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

2. การด าเนินงาน 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2.2 วางแผนการด าเนินงาน 
 2.3 เตรียมต้นฉบับ 
 2.4 จัดท าต้นฉบับและจัดพิมพ์วารสาร 
 2.5 เผยแพร่ผลงาน 
 2.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 พิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพ์ จ านวน 31 บทความ ประกอบด้วย บทความพิเศษ 1 บทความ  
     บทความวิจัย 28 บทความ และบทความวิชาการ 2 บทความ 
 
 

(ก) 



 
 

 

3.2 จัดพิมพ์วารสารจ านวน 2 ฉบับ คือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เดือนมีนาคม 2558) และปีที ่9 ฉบับที่ 2 
             (เดือนกันยายน 2558) จ านวนฉบับละ 850 เล่ม รวมจ านวน 1,700 เล่ม 
 3.3 เผยแพร่วารสารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  444 หน่วยงาน ดังนี้ 
  3.3.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย        24  หน่วยงาน 
   3.3.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย           221  หน่วยงาน 
   3.3.3 เครือข่าย 8 มทร.                                         89  หน่วยงาน 
   3.3.4 บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ        12   ท่าน 
   3.3.5 กองบรรณาธิการบริหาร                  10 ท่าน 
   3.3.6 ผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ      57 ท่าน 
   3.3.7 เจ้าของบทความท้ังภายในและภายนอก  31 ท่าน 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายโครงการ 

 
 

(ข) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

เป้าหมายโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนบทความ       30   บทความ  31   บทความ 

2. จ านวนวารสาร 1,700  เล่ม 1,700   เล่ม 

3. จ านวนหนว่ยงานที่เผยแพร่
วารสารทั้งภายในและภายนอก 
 

         300  หนว่ยงาน 444  หน่วยงาน     
1. หน่วยงานภายใน  24  หน่วยงาน 
- 8 กอง              - 4 ส านกั  
- 9 คณะ             - 1 ศูนย์ 
- สภาวิชาการ       -  สภามหาวิทยาลยั  
2. หน่วยงานภายนอก 221   หน่วยงาน 
- มหาวิทยาลัยของรัฐ 102 หน่วยงาน 
- มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน 73 หน่วยงาน 
- หอสมุดแห่งชาติ 17 หนว่ยงาน 
- วิทยาลยัชุมชน 20  หน่วยงาน 
- ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  1  หน่วยงาน 
- ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 1 หนว่ยงาน 
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)  1  หนว่ยงาน 
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1  หนว่ยงาน 
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 หน่วยงาน 
- สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 1 หน่วยงาน 
- สมาคมส่งเสริมการวิจยั (สสว.)  1 หนว่ยงาน 
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 1 หน่วยงาน 
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1 หนว่ยงาน 
3. เครือข่าย 8 มทร.  89 หน่วยงาน 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสารฯ  110 ท่าน 
- บรรณาธกิารผู้ทรงคุณวุฒิ         12 ท่าน 
- กองบรรณาธกิารบริหาร           10 ท่าน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ  57 ท่าน 
- เจ้าของบทความ                    31 ท่าน 



 
 

 

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  250,000  บาท 
 งบประมาณท่ีใช้จริง  219,949  บาท 
 5.1 ค่าวัสดุ 
  5.1.1 ค่าจ้างพิมพ์วารสารฯ (1,700 เล่ม)   168,300   บาท 
  5.1.2 ค่าวัสดุส านักงาน       13,980  บาท 
  5.1.3 ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับ     29,960     บาท 
 5.2  ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าแสตมป์   7,709    บาท 
 

 *ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความทั้งภายในและภายนอก รวมเป็นเงินทั้งหมด             
82,200 บาท   ใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
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สารบัญ 

เร่ือง                หน้า 
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สารบัญเรื่อง                  
การด าเนินงาน                 1 
ผลการด าเนินการ                2-9  
  
ภาคผนวก           

 

1. ข้อเสนอโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญตาราง 

 ตารางที่                 หน้า   

1. สรุปจ านวนบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร    2 
   จ าแนกตามหน่วยงานและ ประเภทบทความฉบับเดือนมีนาคม 
   และเดือนกันยายน ประจ าปี 2558                             
2. สรุปจ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร    4 
    ปี 2550-2558 จ าแนกตามหน่วยงานและประเภทบทความ 

 3. ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2557 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์  5 
            และเทคโนโลยี  (เฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) 

4. รายชื่อบทความในวารสารวิชาการและวิจัย  มทร.พระนคร    6-7 
  ปีที่ 9 ฉบับที ่1 เดือนมีนาคม 2558 

5. รายชื่อบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร     8-9 
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญภาพ 

 ภาพที่                   หน้า   

1. แสดงจ านวนบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร      4 
   จ าแนกตามหน่วยงานและ ประเภทบทความฉบับเดือนมีนาคม 
   และเดือนกันยายน ประจ าปี 2558                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

การด าเนินงาน 
1. ข้ันตอนการจัดพิมพ์วารสาร 

1.1 ขออนุมัตโิครงการ  
1.2 ประสานงานกับโรงพิมพ์เพ่ือท าใบเสนอราคาประกอบจัดพิมพ์เล่มวารสาร 
1.3 ขออนุมัตจิัดจ้างพิมพ์วารสารฯ  โดยประสานกองคลังในการด าเนินการจัดจ้างพิมพ์วารสารฯ 
1.4 ติดต่อโรงพิมพ์เพ่ือมารับใบสั่งจ้างไปท าตราสาร  
1.5 รวบรวมและจัดส่งต้นฉบับถึงโรงพิมพ์ 
1.6 พิสูจน์อักษรของบทความ 
1.7 จัดพิมพ์วารสาร 
1.8 ท าหนังสือขอเบิกค่าจ้างพิมพ์วารสาร 
1.9 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อจัดส่งวารสารฯและท าหนังสือขอล้างเงินยืมหลังจากจัดส่ง 
     วารสารฯ ภายใน 7 วัน 
1.10 ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ 
1.11 สรุปผลและจัดท ารายงาน 

2. ขั้นตอนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบบทความ 

 2.2 ส่งบทความให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับความสอดคล้องของเนื้อหาบทความ 
              กับสาขาที่เปิดรับ 

2.3 ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ 
2.4 จัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความประจ าวารสารฯ กรณีผู้ประเมินใหม่ 
2.5 จัดท าหนังสือส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ถึงผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ 
2.6 ติดตามผลประเมินกลับมาภายในระยะเวลา 1 เดือน   

 2.7 ท าหนังสือแจ้งการแก้ไขบทความถึงเจ้าของบทความ 
 2.8 ตรวจสอบเนื้อหาสาระของบทความที่แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ 
 2.9 รวบรวมต้นฉบับบทความให้กรรมการด้านภาษาพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

2.10 รวบรวมต้นฉบับบทความที่พิสูจน์อักษรแล้วส่งโรงพิมพ์ฯ 
2.11 ท าหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความถึงเจ้าของบทความ     
2.12 โรงพิมพ์ฯ จัดส่งวารสารฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.13 กรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.14 น าใบส่งของ เพื่อด าเนินการท าเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้โรงพิมพ์ฯ 

 

3. ขั้นตอนการเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
 3.1 ขออนุมัติการส่งวารสารฯ 
        3.2 จัดส่งวารสารเพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

-1- 



 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. การจัดพิมพ์วารสาร 
1.1 จัดพิมพ์วารสารฯ จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 850 เล่ม รวมจ านวน  1,700 เล่มคือ  

1.1.1 วารสารวชิาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558                                  
1.1.2 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

1.2 มีบทความท่ีส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความพิเศษ 1 บทความ  
บทความวิจัย 25 บทความ และบทความวิชาการ 2 บทความ รวมจ านวน 31 บทความ จ านวนบทความ
จ าแนกตามหน่วยงาน และประเภทบทความ ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  สรุปจ านวนบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จ าแนกตามหน่วยงานและประเภท  
                บทความฉบับเดือนมีนาคม และฉบับเดือนกันยายน ประจ าปี 2558 
 
 

 
 

บทความพิเศษ 
(เรื่อง) 

บทความวิจยั 
(เรื่อง) 

บทความวชิาการ 
(เรื่อง) 

รวม
บทความ 

ฉบับที ่1 ฉบับที ่2 ฉบับที ่1 ฉบับที ่2 ฉบับที ่1 ฉบับที ่2 (เรื่อง) 
อธิการบดี 1 - - - - - 1 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - - 1 - - 1 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - - - 1 - - 1 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - - - - - - - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - - 

คณะบริหารธุรกิจ - - - 1 - - 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - - - - - 

คณะศิลปศาสตร์ - - - - - - - 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น - - - - - - - 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ - - - - - - - 

หน่วยงานภายนอก - - 13 12 1 1 27 

รวม 1 - 13 15 1 1 31 
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1.3 เผยแพร่วารสารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก 444 หน่วยงาน ดังนี้ 
 1.3.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 24 หน่วยงาน 
 1.3.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 221 หน่วยงาน 

1) มหาวิทยาลยัของรัฐ 102  หน่วยงาน 
2) มหาวิทยาลยัเอกชน/วิทยาลยัเอกชน 73  หน่วยงาน 

  3) หอสมุดแห่งชาติ 17 หน่วยงาน 
4) วิทยาลัยชุมชน  20  หน่วยงาน 

         5) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  1  หน่วยงาน 
         6) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 หน่วยงาน 
  7) ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   1  หน่วยงาน 
  8) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  1  หน่วยงาน  
  9) ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  1 หน่วยงาน 
  10) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  1 หน่วยงาน 
  11) สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.)   1 หน่วยงาน 
  12) สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  1 หน่วยงาน 
  13) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1 หน่วยงาน 
 1.3.3 เครือข่าย 8 มทร. 89 หน่วยงาน 
 1.3.4  ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร ผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ 110 ท่าน 
    1) บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ   12   ท่าน 
    2) กองบรรณาธิการบริหาร              10   ท่าน 
    3) ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ     57   ท่าน 
    4) เจ้าของบทความภายในและภายนอก 31   ท่าน 
 

  1.4 เปรียบเทียบจ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร .พระนคร ตั้ งแต่                              
ปี พ.ศ. 2550 – 2558 จ าแนกเป็นบทความพิเศษ 17 บทความ บทความวิจัย (ภายใน) 62 บทความ บทความ
วิจัย (ภายนอก) 134 บทความ  บทความวิชาการ (ภายใน) 10 บทความ บทความวิชาการ (ภายนอก) 32 บทความ                  
ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 สรุปจ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปี 2550-2558 
               จ าแนกตามประเภทบทความ 
 

 

 

        
 
 
ภาพที่ 1 แสดงจ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย ปี 2550-2558 จ าแนกตามประเภทบทความ   
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2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

บทความพิเศษ (บทความ) 

บทความวิจยัภายใน(บทความ) 

บทความวิจยัภายนอก 

บทความวิชาการภายใน 

บทความวิชาการภายนอก 

รวม 

ล าดับท่ี ป ี
 

บทความพิเศษ 
(บทความ) 

บทความวิจัย         
ภายใน 

(บทความ) 

บทความวิจัย 
ภายนอก 

(บทความ) 

บทความวิชาการ 
ภายใน 

(บทความ) 

บทความวิชาการ 
ภายนอก 

(บทความ) 
1. 2550 2 9 10 3 1 

2. 2551 2 9 10 1 3 

3. 2552 2 10 8 1 - 

4. 2553 2 4 17 - 6 

5. 2554 2 7 15 - 6 

6. 2555 2 8 14 2 4 

7. 2556 2 6 17 2 5 

8. 2557 2 6 18 1 5 

9. 2558 1 3 25 - 2 

รวม 17 62 134 10 32 

จ า
นว

นบ
ทค

วา
ม 

       ปี พ.ศ. 



 
 

 

 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน  
 1) เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 

Citation Index Centre,TCI Centre) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งวารสารกลุ่มนี้เป็น
วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2562) ประกาศผลเมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2558     
  2) มีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย (Thai-journal Impact Factors)          
เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555-2557 เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ที่มีการจัดท า
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI นี้ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร วารสาร มทร.อีสาน วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับไม่ปรากฏค่า 
Impact Factors วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และวารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ไม่สามารถค านวณค่า Impact Factors ปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555-2557 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และ 
              เทคโนโลยี                                 

 
 

หมายเหตุ : N/A* หมายถึง ไมส่ามารถค านวณค่า Impact  Factors   เฉลี่ยได้เนื่องจากมีค่า Impact  Factors  
                                  ไม่ครบ 3 ปี    
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ชื่อวารสาร ISSN 

 
Thai-Journal Impact  

Factors 
เฉลี่ยตั้งแต่  

ปี 2555-2557 
วารสาร มทร.อีสาน 1906-215X 0.055 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1906-1889 0.288 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี 1686-8420 N/A* 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1906-6627 0.010 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 1906-0432 0.067 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบรุ ี 2229-1547 N/A* 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 1685-5280 0.032 



 
 

 

ตารางที่ 4 รายชื่อบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2558 
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน 

S017 บทความพิเศษ 
การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
นักศึกษา 

รองศาสตราจารย์สภุัทรา  โกไศยกานนท ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R164 บทความวิจัย 
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค  
เพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งร้านเอฟ แอนด์ บี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นส.กัญชญานิศ  ศรีนุกูล 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R165 ทัศนคติต่อการอนุรักษ์งานใบตอง ดอกไม้ เครื่องสด 
ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

นายอัครพล  ไวเชียงค้า 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R166 การสร้างหนังสือภาพนูนเรื่อง การมัดเมคราเม่ ส าหรับผู้
ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

นส.กติกา  กระกรกุล 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R167 การพัฒนาลวดลายผ้าไหมอัลลูยซมีกรณศีึกษา กลุ่มทอ
ผ้าวัดบ้านกระโดนไม้แดง อ าเภอกระสัง จังหวัดบรุีรัมย ์

นายจิรเดช  สวัสดิพานิชย ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R168 การพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ าอบไทยสตูรเข้มข้น นายกิตติ  ยอดอ่อน 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R169 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าไหมมดัหมี่บาติก: 
กรณีศึกษาลวดลาย ศิลปะขอมจากปราสาทศีรขรภูม ิ

 

นส.สดุากาญจน์  แยบด ี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R170 การสร้างและประเมินการสอนของหลักสูตรฝึกอบรม
ศิษย์พระดาบส เรื่อง การติดตั้งจานดาวเทียม 
 

ผศ.อนันท์  คัมภิรานนท์ และ ผศ.จิรพันธ์  อรรถพร 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
 

R171 การผลิตแกส๊ชีวภาพและประยุกตใ์ช้ในกิจกรรมโครงการ
อาหารกลางวัน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 
จังหวัดตาก 
 

อ.ยุธนา  ศรีอุดม และคณะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 



 
 

 

ตารางที่ 4 รายชื่อบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2558  (ต่อ) 
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน 

R172 การหาค่าที่เหมาะสมทีสุ่ดเพื่อใช้ปรับตั้งเครื่องปักผ้าโดย
เทคนิคการออกแบบการทดลอง 

นายจักรกริช  ค าทีระ และ รศ.อิสรา  ธีระวัฒน์สกลุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

R173 คุณภาพน้ าและการใช้ประโยชน์แม่น้ าลี้ จังหวัดล าพูน
  

ผศ.ดร.สามารถ  ใจเตีย้ และคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

R174 
ผลกระทบของการใช้เถ้าแกลบผสมเถ้าลอยต่อคุณสมบตัิ
เชิงกลของคอนกรีต  

อ.สาโรจน์  ด ารงศลี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

R175 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเพื่อวิเคราะห์
ช้ินงานจากเงื่อนไข คมตัดเฉือนในงานแม่พิมพ์ตัดโลหะ 

 

นายประเชิญ   โพธิ์หอม  
ผศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                         
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

A042 บทความวิชาการ 
อันตรายจากน้ ามันทอดซ้ า   
    

อ.นันทิรา  หงส์ศรีสุวรรณ ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ



  

ตารางที่ 5 รายชื่อบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2558   
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน 

R176 บทความวิจัย 
การออกแบบสถานีวัดอากาศขนาดเล็กราคาประหยดั
โดยใช้โปรแกรม LabVIEW 

รศ.นภัทร  วัจนเทพินทร์ และ อ.ไชยยันต์  บุญม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
 

R177 ประสิทธิภาพของสาหร่ายหางกระรอกในการปรับปรุง
คุณภาพน้ า    

ดร.กิตติมา  วานิชกูล และคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

R178 การปรับสภาพขุยมะพร้าวเพื่อผลติแก๊สชีวภาพโดย
กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนร่วมกับมลูวัว 

นายเวสารัช สุนทรชัยบรณู ์ และคณะ 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
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R183 ศึกษาความตระหนักถึงผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน 
ที่เกี่ยวข้องกบัองค์ความรู้ ทางด้านคหกรรมศาสตร ์
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

นายเศรษฐพงศ์  อัปมะเย 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R184 ขนมปังหวานเสริมเนื้อตาลสุก   
    

นายราชันย์  อ าพันทอง 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R185 การพัฒนาแบบจ าลองการเรยีนการสอนคหกรรมศาสตร์
โดยใช้การเรียนแบบผสมผสาน ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

นส.วไลภรณ์  สุทธา และ รศ.ดร.วกิร  ตัณฑวุฑโฒ 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

R186 การพัฒนาชุดสื่อประสมส าหรับการสอนการสื่อสารทาง
แสงเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ดร.รุ่งอรณุ  พรเจริญ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน 

R187 การพยากรณ์มลูค่าการส่งออกเครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ของประเทศไทย   

ผศ.ดร.วรางคณา  กีรติวิบลูย ์
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

R188 การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนของกลุ่ม
ผู้ประกอบการข้าวแบบมสี่วนร่วม  

ผศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

R189 พฤติกรรมการใช้น้ าและไฟฟ้าของนักศึกษา            
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์ และคณะ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R190 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร 

นส.จิราภรณ์  หมอยาด ี
คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

A043 บทความวิชาการ 
การผลิตปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย ์
    

ผศ.ดร.สามารถ   ใจเตี้ย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
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