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4.2.3  รอยละของผลงานวชิาการท่ีไดรับการจดสิทธ์ิและ / หรือไดรับรองคณุภาพจากหนวยงานท่ีเชือ่ถือได 
ตออาจารยประจําและ / หรือนกัวิจัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงาน ชื่อผูทําผลงาน 
เลขท่ีลิขสิทธ์ิ 
เลขท่ีรับรอง
คุณภาพ 

วัน/เดอืน/ป 
ท่ีจัดลิขสิทธ์ิ/ได 
รับรองคณุภาพ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

1 
งานวิจยั เร่ือง การผลิตไสกรอกหมูผสม 
แครอทหรือฟกทอง 

รศ.วลัย หตุะโกวิท 139/2553 26 ก.พ.2553 

2 ตํารา การพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร รศ.วลัย หตุะโกวิท 139/2553 26 ก.พ.2553 
3 งานวิจยั เร่ือง การพัฒนาผลิตภณัฑเสนใย

กลวยในเชิงอุตสาหกรรม 
รศ.บุษรา สรอยระยา 263/2553 2 เม.ย.2553 

4 หนังสือ กระดาษจากใบออย รศ.บุษรา สรอยระยา 263/2553 2 เม.ย.2553 

5 เอกสารคําสอน วิชาโภชนาการเบื้องตน รศ.สุรีย แถวเท่ียง 141/2553 26 ก.พ.2553 

6 หนังสือ พลังงานอาหารเพือ่สุขภาพ รศ.สุรีย แถวเท่ียง 141/2553 26 ก.พ.2553 

7 
เอกสารประกอบการสอน วชิา ฟสิกส
เบ้ืองตน 

นายสุธี จนัทราขจ ี 852/2552 5 ต.ค.2552 

8 ตํารา ฟสิกส ยคุใหม นายสุธี จนัทราขจ ี 852/2552 5 ต.ค.2552 

9 เอกสารประกอบการสอน วชิา การ
แกะสลักผักผลไมและงานใบตอง 

นางคะนึงนิจ  กัณหะกาญจนะ 101/2553 9 ก.พ.2553 

10 หนังสือ ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม นางคะนึงนิจ  กัณหะกาญจนะ 101/2553 9 ก.พ.2553 

11 แบบเรียนรูดวยตนเองขนมอบจากแปงกลวย ผศ.จฑุา  พีรพชัระ 240762 14 ก.ย.2553 

12 โครงการพัฒนาขีดความสามารถดาน
ฐานขอมูลเทคโนโลยีเพื่อการถายทอด
เผยแพรผานอินเตอรเน็ต : ฐานขอมูลอาหาร
ไทย 4 ภาค 

ผศ.จฑุา  พีรพชัระ 240763 14 ก.ย.2553 

13 ภาวะการหางานทําของบัณฑติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศกึษา 2549 

ผศ.จฑุา  พีรพชัระ 240764 14 ก.ย.2553 

14 
การพฒันาผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑคุกกี้
สมุนไพรไทย 

ผศ.จฑุา  พีรพชัระ 240765 14 ก.ย.2553 

15 การพัฒนาบรรจุภัณฑขนมอบจากแปงกลวย ผศ.จฑุา  พีรพชัระ 239715 14 ก.ย.2553 

16 เอกสารประกอบการสอนวิชาเบเกอรี่ ผศ.จฑุา  พีรพชัระ 239714 14 ก.ย.2553 
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4.2.3  รอยละของผลงานวชิาการท่ีไดรับการจดสิทธ์ิและ / หรือไดรับรองคณุภาพจากหนวยงานท่ีเชือ่ถือได 
ตออาจารยประจําและ / หรือนกัวิจัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงาน ชื่อผูทําผลงาน 
เลขท่ีลิขสิทธ์ิ 
เลขท่ีรับรอง
คุณภาพ 

วัน/เดอืน/ป 
ท่ีจัดลิขสิทธ์ิ/ได 
รับรองคณุภาพ 

17 เทคนคิการเปดรานเบอเกอร่ี ผศ.จฑุา  พีรพชัระ 239713 14 ก.ย.2553 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

18 งานวิจยั เร่ือง การเปดรับส่ือการตูนญ่ีปุนท่ี
มีตอทัศนคติทางเพศของวัยรุนเขต
กรุงเทพมหานคร 

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 263/2553 2 เม.ย.2553 

19 หนังสือ การวางแผนการประชาสัมพันธ
และการรณรงค 

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 263/2553 2 เม.ย.2553 

20 ลิขสิทธ์ิ เร่ือง การเปดรับขาวสาร การใช
ประโยชน และความพึงพอใจตอขาวสาร
พลังงานทางเลือก : ศึกษากรณ ีการใชแกส
โซฮอลล เอ็นจวีี และ ไบโอดีเซล ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 240767 14 ก.ย.2553 

คณะบริหารธุรกิจ 

21 
เอกสารประกอบการสอนวิชา การใช
คอมพวิเตอรในงานธุรกิจ 

ผศ.ศิริรัตน ชํานาญรบ 852/2552 5 ต.ค.2553 

22 หนังสือ การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานธุรกิจ 

ผศ.ศิริรัตน ชํานาญรบ 852/2552 5 ต.ค.2553 

23 เอกสารประกอบการสอน การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ System Analysis and Design 

ผศ.ศุภฉัตร ศิริเธียร 852/2552 5 ต.ค.2553 

24 หนังสือ บริหารความคิด คิด-เขียน 
โปรแกรมสนกุ กับ PASCAL 

ผศ.ศุภฉัตร ศิริเธียร 852/2552 5 ต.ค.2553 

25 เอกสารประกอบการสอน วิชา การเงินการ
ธนาคาร 

ผศ.กมลวรรณ พิมพ แพทย 852/2552 5 ต.ค.2553 

26 หนังสือ การเงินธุรกจิ ผศ.กมลวรรณ พิมพ แพทย 852/2552 5 ต.ค.2553 

27 
เอกสารประกอบการสอนวิชา การใช
คอมพวิเตอรในการจัดทําบัญชี 

ผศ.ชูชัย พิทักษเมืองแมน 852/2552 5 ต.ค.2553 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงาน ชื่อผูทําผลงาน 
เลขท่ีลิขสิทธ์ิ 
เลขท่ีรับรอง
คุณภาพ 

วัน/เดอืน/ป 
ท่ีจัดลิขสิทธ์ิ/ได 
รับรองคณุภาพ 

28 หนังสือ การใชโปรแกรม Quick Book 
Premier Accountant Edition 2004 

ผศ.ชูชัย พิทักษเมืองแมน 852/2552 5 ต.ค.2553 

29 เอกสารประกอบการสอนวิชา  การบริหาร 
ธุรกิจขนาดยอม 

ผศ.ฐิตินันท พงษคะเชนทร 852/2552 5 ต.ค.2553 

30 หนังสือ บริหารองคกรอยางไรใหประสบ
ความสําเร็จ 

ผศ.ฐิตินันท พงษคะเชนทร 852/2552 5 ต.ค.2553 

31 เอกสารประกอบการสอนวิชา พฤติกรรม
องคกร 

ผศ.จิราพร มหาอินทร 101/2553 9 ก.พ.2553 

32 ตํารา การจดัการสมัยใหม ผศ.จิราพร มหาอินทร 101/2553 9 ก.พ.2553 
33 การวางแผนภาษีเงินไดนิติบุคคล แนวคิด

และกรณีศึกษา 
อาจารยพัทยา ยงชัยตระกูล - 20 ก.ค.2553 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
34 การพัฒนาบรรจุภัณฑจากกระดาษปาน

ศรนารายณเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
ผศ.อุดมวชิช พลเยีย่ม 240768 14 ก.ย.2553 

35 ฤทธ์ิตานมะเร็งและฤทธ์ิตานจุลชีพของเห็ด
และพืชสมุนไพร 

ผศ.อุดมวชิช พลเยีย่ม 239712 10 ก.ย.2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

36 
เอกสารประกอบการสอน วชิา การ
บริหารงานวศิวกรรม 

ผศ.วชัรินทร แสงมา 852/2552 5 ต.ค.2552 

37 หนังสือ การสเก็ตซแบบงานวิศวกรรม ผศ.วชัรินทร แสงมา 852/2552 5 ต.ค.2552 
38 เคร่ืองคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสตา อาจารยพลรัชต บุญมี 240766 14 ก.ย.2553 

คณะศิลปศาสตร 
39 เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียน

รายงานและการใชหองสมุด 
ผศ.ชญาภรณ กลุนิติ 852/2552 5 ต.ค.2553 

40 หนังสือ หองสมุดและสารนิเทศเพื่อ
การศึกษาคนควา 

ผศ.ชญาภรณ กลุนิติ 852/2552 5 ต.ค.2553 

41 เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ
เทคนิค 1 

ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ 102/2553 9 ก.พ.2553 

42 หนังสือ คําศัพทท่ีใชในงานแฟช่ัน  ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ 102/2553 9 ก.พ.2553 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงาน ชื่อผูทําผลงาน 
เลขท่ีลิขสิทธ์ิ 
เลขท่ีรับรอง
คุณภาพ 

วัน/เดอืน/ป 
ท่ีจัดลิขสิทธ์ิ/ได 
รับรองคณุภาพ 

43 สังคมกับเศรษฐกิจ ผศ.ทรงสริิ  วิชิรานนท 239711 10 ก.ย.2553 
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 

44 ส่ือวีดิทัศน เร่ือง การทําแบบตัดบนหุน 1 อาจารยกัญุมา ญานวิโรจน 237475 4 ส.ค.2553 

45 ส่ือวีดิทัศน เร่ือง การทําแบบตัดบนหุน 2 อาจารยกัญุมา ญานวิโรจน 237476 4 ส.ค.2553 

46 ส่ือวีดิทัศน เร่ือง การแปรรูปผลิตภัณฑผา
เหลือใช 

อาจารยกัญุมา ญานวิโรจน 237477 4 ส.ค.2553 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

47 ลิขสิทธ์ิการศึกษาจิตวิทยาสีท่ีมีผลตอผูท่ีมี
ความบกพรองทางการมองเห็นเลือนรางเพื่อ
นํามาใชในการออกแบบ 

อาจารยประชา   พิจักขณา 219116 12 ต.ค.2552 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

48 คูมือการทําวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 240769 14 ก.ย.2553 

หมายเหตุ 
 ผลงานวิชาการ หมายถึง ผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. กรณีเฉพาะ 1.ตํารา 2.หนังสือ 
 หนวยงานท่ีเชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปนระบบและประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปน
หนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการท่ีมีกระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่ง
เปนที่ยอมรับวามีความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เก่ียวของกอนการตีพิมพ ทั้งน้ี การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานวิชาการผาน
สํานักพิมพ หรือหนวยงานจัดพิมพที่เช่ือถือได จะเปนเครื่องรับรองคุณภาพใหแกงานวิชาการน้ัน 
เอกสารอางอิง 

เอกสารหลักฐานที่แสดงการไดรับการจดลิขสิทธิ์ หรือไดรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดยหนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เช่ือถือได 
ในปงบประมาณ 2553 เชน หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ หนังสือรับรองคุณภาพเปนตน 

 


