
ความสาํเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
 

1. เจ้าของผลงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. ประเด็นความรู้ 

3.1  มีการศึกษาเกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
3.2 มกีารกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการวารสารให้มีคณุภาพและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพของวารสาร  
3.3 วารสารมกีารพัฒนาคุณภาพของวารสาร เน้ือหาและรูปแบบให้ได้มาตรฐาน รวมทัง้มีการออกตรงเวลา              

อย่างต่อเน่ือง ตามนโยบายการตีพิมพ์   
 

4. ความเป็นมา 
 4.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2550-ปัจจุบัน ถือเป็นภารกิจ             
ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยสู่หน่วยงาน
ภายนอกและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานั้นๆ เป็นการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ อันนําไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการของบุคลากรเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4.2 วัตถุประสงค์ 

4.2.1 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจากภายนอก 
4.2.2 เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการและวิจัยในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
4.2.3 เพ่ือสนับสนุนการนําผลงานวิชาการและวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
4.2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก                

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
4.2.5 เพ่ือสนองนโยบายการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

5. วิธีการดําเนินการ 
โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ใช้ขั้นตอนตามคู่มือการปฏิบัติงาน “งานวารสารวิชาการ

และวิจัย มทร.พระนคร” ทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานบุคลากรที่สังกัดในงาน
เผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยี กลุม่วิจัย โดยมีขั้นตอนดังน้ี





 

ขั้นตอนการดําเนนิงานการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
 

ผู้รับผิดชอบ                     ขั้นตอน                       วิธีดําเนนิการ 
 
งานเผยแพร่และ                                                                      
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
 
 
 

                                                                                                  
 

 
 
      
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

2. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ใน
วารสารฯ ถึงหน่วยงานภายในและภายนอก

5. กองบรรณาธิการ 
ตรวจข้อมูลท่ัวไป 

จบ 

A 

3. ประกาศรับสมัครต้นฉบับบทความ 

แจ้งผู้เขียน 

แก้ไข 
ไม่ผ่าน 

7. ผู้ทรงคุณวุฒิ  
พิจารณาบทความ 

6. ส่งผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ไม่ต้องแก้ไข 

แจ้งผู้เขียน 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่าน 

8. กองบรรณาธิการตอบรับบทความ 

9. จัดพิมพ์เผยแพร ่

 

1. ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพใน
การจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 
ระดับชาติ  ตามเกณฑ์เชิงคณุภาพในการ
ประเมินคุณภาพวารสารของฐานข้อมูล 
TCI 
2. ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ส่ือแผ่นพับ/
เว็บไซต์/หนังสือแจ้งเวียน 
 
 

3. ประกาศรับบทความวิจัย/บทความ
วิชาการ จากบุคลากรภายในและ
ภายนอก 
 

4. รับต้นฉบับบทความผ่านทางอีเมล์/
เอกสาร/ด้วยตนเอง 
 
 

 
5. ตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบ     
ที่กําหนด 
 
 
 
 
6. พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ         
ตามสาขาวิชาการและส่งบทความ 
เพ่ือให้พิจารณา ผ่านทางอีเมล์/ไปรษณยี์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

7. บทความต้องผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 คน 
 
 
 
 
 
8. ส่งเอกสารตอบรับบทความการตีพิมพ์ 
ระบุปีและเล่มที่ตีพิมพ์ 
9. จัดพิมพ์วารสาร ตามจํานวนท่ีกําหนด 
เผยแพร่ถึงหน่วยงานภายในและภายนอก 
รวมจํานวน 800 หน่วยงาน 
10. จัดทําและส่งหนังสือรับบรองการ
ตีพิมพ์ถึงเจ้าของผลงาน 
 

  

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคณุภาพของ        
วารสารในฐานข้อมูล TCI 

10. จัดส่งทําหนังสือรับรองการตีพิมพ์ 

4. รับต้นฉบับบทความ 

ไม่ผ่าน 

แก้ไข 

แก้ไข 



 

ขั้นตอนการดําเนนิงานการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
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ศูนย์ TCI 
  
 
 
 
 
 
 
สกว. 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. ส่งข้อมูลการดําเนินงานการจดัทําวารสาร  
ไปยังศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI 

จบ 

11.1 ส่งวารสาร ถึงศูนย์ TCI 
11.2. ศูนย์ TCI แจ้งผลวารสารเข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
11.3. ศูนย์ TCI ประกาศค่า Thai-Journal 
Impact Factors (T-JIF) ของวารสารสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11.4. ศูนย์ TCI แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
วารสารจัดอยู่ในวารสารกลุ่มท่ี 1  
 

12. สกว. แจ้งเร่ืองวารสารวิชาการและวิจัย 
มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตาม
เกณฑ์ของ สกว. อยู่ในระดับท่ี 2 ของวารสาร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
 

 
13.1 เสนอผลการดําเนินงาน  
และความสําเร็จ ถึงมหาวิทยาลัย  
13.2 ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงาน 
ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ สวพ. 
เว็บไซต์วารสาร และสื่อต่างๆ 

A 

 

12.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   
ประกาศรายชื่อและระดับเกณฑ์คุณภาพ

วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์ในประเทศ   

 

13. รายงานมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
 





  

  
 

6. ผลการดําเนินงาน 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์เชิงคุณภาพวารสารของศูนย์ TCI ดังนี้ 

 
 

7. ผลสัมฤทธิ ์
 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้ทําการกรอกข้อมูลการบริหารจัดการ
วารสารวิชาการภายในประเทศ  ย้อนหลัง 3 ปี คือ ต้ังแต่ พ.ศ.2550-2552 เพ่ือนําวารสารฯ เข้าสู่ฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
 - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แจ้งผลการได้รับคัดเลือกวารสารเข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI  เพ่ือให้วารสารฯ ได้รับการจัดทําค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงอย่างถูกต้องและต่อเน่ืองทุกปี 
 - วันที ่14 กรกฎาคม 2553 ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai Journal Impact 
Factors ประจําปี 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร               
ได้ค่า Impact Factors 0.02  
 
 
 
 

ลําดับ เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพ         
วารสารระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ TCI และ
ตรงตามสาขาวิชาท่ีเชียวชาญตามท่ีกําหนด 

2. วารสารมีกําหนดออกตรงตามเวลา กําหนดการเผยแพร่ วารสารวิชาการและวิจัย ปีละ 2 ฉบับ   
คือเดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกปี โดยออกตรงตามเวลา
ท่ีกําหนดอย่างต่อเนื่อง 

3. วารสารมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 
3 ปี 

มีการตีพิมพ์วารสาร ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบนั 

4. วารสารมี Citation ท่ีตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI มี Citation ซ่ึงสามารถตรวจสอบการรายงานค่าดัชนี
ผลกระทบการอ้างอิงวารสารได้ จากฐานข้อมูลของ TCI 

5. วารสารมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์
อย่างชัดเจน 

เกณฑ์และมีรูปแบบมีการตีพิมพ์ท่ีชัดเจน เป็นไปตามเกณฑ์
ของศูนย์ TCI  

6. วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มาจาก
หลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 

มีบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ  มาจากหน่วยงานภายนอก     
ร้อยละ 100 มีกองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

7. วารสารตีพิมพ์บทความท่ีมีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลาย
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 

บทความตีพิมพ์มาจากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก โดยในปีการศึกษา 2555 มีบทความจากหน่วยงาน
ภายใน ร้อยละ 45.20 และหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 54.80 
โดยเป็นบทความจากมหาวิทยาลัยภายนอก จํานวน  11 แห่ง  

8. วารสารมีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์
และรูปเล่มท่ีได้มาตรฐาน 

มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มเป็นไปตามเกณฑ์และกติกา       
ท่ีกําหนดครบถ้วนทุกข้อ 

9. วารสารควรมีเว็บไซต์ของวารสารหรือมีระบบการส่ง
บทความแบบออนไลน์ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง 

มีเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
http://journal.rmutp.ac.th  
และมีการปรับปรุงข้อมูลปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 



 

- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (รอบที่ 1 ครั้งที่ 1) วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสาร          
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (กลุ่มที่ 1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนับเป็น 1 ใน 59 วารสารในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศท่ีอยู่ในฐานข้อมูล เดียวกันน้ี และเป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน            
กลุ่มที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า           
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยกรุ ง เทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  - วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai Journal Impact 
Factors ประจําปี 2554 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร                   
ได้ค่า Impact Factors 0.021 
 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). ได้ประกาศรายช่ือและระดับเกณฑ์
คุณภาพวารสารท่ีตีพิมพ์ในประเทศ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพวารสารในประเทศและใช้เป็นเกณฑ์
อ้างอิงสําหรับ สกว. และหน่วยงานอ่ืน น้ัน ซึ่งวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดอยู่ในระดับที่ 2 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
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1906-0432 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 

8. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ 
1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การส่งเสริมการดําเนินโครงการและสนับสนุนงบประมาณ

การจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  อย่างต่อเน่ือง 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนดคู่มือขั้นตอนงานจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร                  

ที่ชัดเจน  
3. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบงานจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร คือ งานเผยแพร่และถ่ายทอด

เทคโนโลยี ในกลุ่มวิจัย 
4. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของ สถาบัน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ทําให้มีการพัฒนาการดําเนินโครงการที่มีคุณภาพ 
 

 

 


