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โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมา 
จากการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 

2548 งานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าลังด าเนินการอยู่และเห็นสมควรให้ด าเนินการต่อโดยถือ
เป็นเรื่องส าคัญ ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลการวิจัย การวิจัยต่อยอด การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา              
การผลิตนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การพัฒนาเครือข่ายงานวิ จัย การพัฒนานักวิจัยใหม่ การระดม
ทรัพยากรจากท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการจัดท าวารสาร เพ่ือการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือให้มี Impact factor 

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 32 บทความ ประกอบด้วย บทความพิเศษ 2 บทความ  
     บทความวิจัย 24 บทความ และบทความวิชาการ 6 บทความ 
 

(ก) 



 
 

 

3.2 จัดพิมพ์วารสารจ านวน 2 ฉบับ คือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (เดือนมีนาคม 2557) และปีที ่8 ฉบับที่ 2 
             (เดือนกันยายน 2557) จ านวนฉบับละ 1,200 เล่ม รวมจ านวน 2,400 เล่ม 
 3.3 เผยแพร่วารสารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  851 หน่วยงาน ดังนี้ 
  3.3.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย       24  หน่วยงาน 
   3.3.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย           619  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      55 ท่าน 
   3.3.7 เจ้าของบทความท้ังภายในและภายนอก  42 ท่าน 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายโครงการ 

 
 

(ข) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

เป้าหมายโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนบทความ        32   บทความ     32    บทความ 

2. จ านวนวารสาร 2,400  เล่ม 2,400    เล่ม 

3. จ านวนหนว่ยงานที่เผยแพร่
วารสารทั้งภายในและภายนอก 
 

           846  หน่วยงาน 851  หน่วยงาน     
1. หน่วยงานภายใน 24  หน่วยงาน 
- 8 กอง              - 4 ส านกั  
- 9 คณะ             - 1 ศูนย์ 
- สภาวิชาการ       -  สภามหาวิทยาลยั  
2. หน่วยงานภายนอก 619   หน่วยงาน 
- มหาวิทยาลัยของรัฐ 102 หน่วยงาน 
- มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน 73 หน่วยงาน 
- สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษา 398 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  119 ท่าน 
- บรรณาธกิารผู้ทรงคุณวุฒิ         12 ท่าน 
- กองบรรณาธกิารบริหาร           10 ท่าน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ  55 ท่าน 
- เจ้าของบทความ                    42 ท่าน 



 
 

 

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  300,000  บาท 
 งบประมาณท่ีใช้จริง  290,104  บาท 
 5.1 ค่าวัสดุ 
  5.1.1 ค่าจ้างพิมพ์วารสารฯ (2,400 เล่ม)   249,600   บาท 
  5.1.2 ค่าวัสดุส านักงาน          9,823  บาท 
  5.1.3 ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับ      17,655     บาท 
 5.2  ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าแสตมป์         13,026   บาท 
 

 *ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความทั้งภายในและภายนอก รวมเป็นเงินทั้งหมด             
70,000 บาท  ใช้งบประมาณเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย  
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สารบัญตาราง 

 ตารางที่                 หน้า   

1. สรุปจ านวนบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร    2 
   จ าแนกตามหน่วยงานและ ประเภทบทความฉบับเดือนมีนาคม 
   และเดือนกันยายน ประจ าปี 2557                             
2. สรุปจ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร    4 
    ปี 2550-2557 จ าแนกตามหน่วยงานและประเภทบทความ 

 3. ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์  5 
            และเทคโนโลยี  (เฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) 

4. รายชื่อบทความในวารสารวิชาการและวิจัย  มทร.พระนคร    6-7 
  ปีที่ 8 ฉบับที ่1 เดือนมีนาคม 2557 

5. รายชื่อบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร     8-9 
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญภาพ 

 ภาพที่                   หน้า   

1. แสดงจ านวนบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร    3 
   จ าแนกตามหน่วยงานและ ประเภทบทความฉบับเดือนมีนาคม 
   และเดือนกันยายน ประจ าปี 2557                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

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 1,200 เล่ม รวมจ านวน  2,400 เล่มคือ  

1.1.1 วารสารวชิาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557                                  
1.1.2 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 

1.2 มีบทความท่ีส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความพิเศษ 2 บทความ  
บทความวิจัย 24 บทความ และบทความวิชาการ 6 บทความ รวมจ านวน 32 บทความ จ านวนบทความ
จ าแนกตามหน่วยงาน และประเภทบทความ ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  สรุปจ านวนบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จ าแนกตามหน่วยงานและประเภท  
                บทความฉบับเดือนมีนาคม และฉบับเดือนกันยายน ประจ าปี 2557 
 
 

 
 

บทความพิเศษ 
(เรื่อง) 

บทความวิจยั 
(เรื่อง) 

บทความวชิาการ 
(เรื่อง) 

รวม
บทความ 

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

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - - - - - - 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - - - 1 - - 1 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - - 2 1 - - 3 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - - 

คณะบริหารธุรกิจ - - - - - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - - 1 - 1 

คณะศิลปศาสตร์ - - 1 - - - 1 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น - - - 1 - - 1 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ - - - - - - - 

หน่วยงานภายนอก - - 9 9 2 3 23 

รวม 1 1 12 12 3 3 32 
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ภาพที่ 1 แสดงจ านวนบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จ าแนกตามหน่วยงานฉบับเดือนมีนาคม  
             และฉบับเดือนกันยายน ประจ าปี 2557 
 

1.3 เผยแพร่วารสารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก 851 หน่วยงาน ดังนี้ 
 1.3.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 24 หน่วยงาน 
 1.3.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 619 หน่วยงาน 

1) มหาวิทยาลัยของรัฐ 102  หน่วยงาน 
2) มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน 73  หน่วยงาน 
3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  398  หน่วยงาน 
4) หอสมุดแห่งชาติ 17 หน่วยงาน 
5) วิทยาลัยชุมชน  20  หน่วยงาน 

         6) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  1  หน่วยงาน 
         7) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 หน่วยงาน 
  8) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   1  หน่วยงาน 
  9) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  1  หน่วยงาน  
  10) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  1 หน่วยงาน 
  11) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  1 หน่วยงาน 
  12) สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.)    1 หน่วยงาน 
  13) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  1 หน่วยงาน 
  14) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1 หน่วยงาน 
 1.3.3 เครือขา่ย 8 มทร. 89 หน่วยงาน 
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2 0 1 3 
0 0 1 1 1 0 

23 

32 

อธิการบดี 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

หน่วยงานภายนอก 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

บทความพิเศษ 

บทความวิจยั (ภายใน) 

บทความวิจยั (ภายนอก) 

บทความวิชาการ (ภายใน) 

บทความวิชาการ (ภายนอก) 

 1.3.4  ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร ผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ 119 ท่าน 
    1) บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ   12   ท่าน 
    2) กองบรรณาธิการบริหาร             10   ท่าน 
    3) ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ    55   ท่าน 
    4) เจ้าของบทความภายในและภายนอก 42   ท่าน 
 

  1.4 เปรียบเทียบจ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร .พระนคร ตั้ งแต่                              
ปี พ.ศ. 2550 - 2557 จ าแนกเป็นบทความพิเศษ 16 บทความ บทความวิจัย (ภายใน) 59 บทความ บทความ
วิจัย (ภายนอก) 109 บทความ  บทความวิชาการ (ภายใน) 10 บทความ บทความวิชาการ (ภายนอก) 30 บทความ                  
ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 สรุปจ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปี 2550-2557 
               จ าแนกตามประเภทบทความ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงจ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย ปี 2550-2557 จ าแนกตามประเภทบทความ   
 

-4- 

ล าดับที ่ ป ี

 

บทความพิเศษ 
(บทความ) 

บทความวิจยั         
ภายใน 

(บทความ) 

บทความวิจยั 
ภายนอก 

(บทความ) 

บทความวชิาการ 
ภายใน 

(บทความ) 

บทความวชิาการ 
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 

รวม 16 59 109 10 30 



 
 

 

   

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน  
 1) เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 

Citation Index Centre,TCI Centre) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งวารสารกลุ่มนี้เป็น
วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึง ธันวาคม 2557) ประกาศผลเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2555 โดยจัดเป็น 1 ใน 88 รายชื่อวารสารที่อยู่ในกลุ่มนี้และเป็นวารสารเดียวในกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556) และจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN 
Citation Index (ACI) ต่อไป   

 
  2) มีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย ( Thai-journal Impact Factors)          
ประจ าปี 2556 เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ที่มีการจัดท าวารสารวิชาการ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI นี้ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วารสาร มทร.อีสาน วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร วารสารวิศวกรรมศาสตร์                  
ราชมงคลธัญบุรี  ส าหรับวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไม่ปรากฏค่า Impact Factors                
และวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่สามารถค านวณค่า Impact Factors ปรากฏดัง
ตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
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ชื่อวารสาร ISSN 

 

Thai-Journal Impact  Factors   
ปี 2556 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1906-1889 0.118 

วารสาร มทร.อีสาน 1906-215X 0.081 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 1906-0432 0.067 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 1685-5280 0.033 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1906-6627 0 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี 1686-8420 N/A2 



 
 

 

ตารางที่ 4 รายชื่อบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2557 
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน 

S015 บทความพิเศษ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารสีนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาศ  พีรพัชระ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R141 บทความวิจัย 
การพัฒนาระบบเฝ้าสังเกตส าหรับสถานีวัดอากาศแบบ
เคลื่อนที ่
 

รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์ 
อาจารย์ปกรณ์  สมบูรณ์กิจ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

 R142 แบบจ าลอง 2 มิติ สถานะชั่วครูเ่พือ่ท านายแนวโน้มของ
อุณหภูมิทีผ่นังท่อความร้อน 
 

นายนรินทร์  ศิริวรรณ 
อาจารย์เกียรตสิิน กาญจนวนิชกุล 
อาจารย์ธีรพัฒน์  ชมพูค า 
รองศาสตราจารย์สมัพันธ์  ฤทธิเดช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

R143 ความนิยมในการศึกษาต่อด้านคหกรรมศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ในกรุงเทพมหานคร 

นางสาวจุรีมาศ  ชะยะมังคะลา 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R144 การอบแห้งเนื้อปลาบดแผ่นโดยใช้ไอน้ าร้อนยวดยิ่ง
ร่วมกับอากาศร้อน 

นายคมกริช  กัลยางาม 

ดร.ภมูิใจ  สอาดโฉม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต  สวัสดิเ์สวี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

R145 แนวทางการออกแบบเพื่อการระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาตสิ าหรับห้องปฏิบัติการเคมีเขียว 
 

นายนุกูล  กันเกตุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์  ยิ้มประยรู 

อาจารย์ภัทรนันท์  ทักขนนท์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

R146 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแม่บ้านค่าย
บุรฉัตร สังกัดกรมทหารช่าง จังหวัดราชบุร ี

นางสาวเนนิสา  ไชยบุระ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R147 วิถีชีวิตและความมั่นคงของอาหารภาคใต ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์  บญุนา 
อาจารย์จงทิพย์ อธิมุตสิรรค ์
คณะศลิปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 



 
 

 

ตารางที่ 4 รายชื่อบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2557  (ต่อ) 
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน 

R148 การพัฒนารายวิชา ง 33102 งานอาชีพสู่อาเซียน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโสภณศิริ
ราษฎร์ จังหวัดราชบุร ี

นางสาววิไลรัตน์  วรรณวไิลย 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R149 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวเิคราะห์          
อภิมานคณุลักษณะที่ส าคัญดา้นวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อ
การศึกษา 

นายน าโชค  วัฒนานัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลูศักดิ์  โกษยีาภรณ ์
อาจารย์ดวงกมล  โพธิ์นาค 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

R150 ประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบวิวัฒนาการ
ค าตอบส าหรับการจัดสรรวตัถุดิบ ในการขนส่งข้าวแบบ
หลายล าดับขัน้ 

อาจารย์ เอกชัย  คุปตาวาทิน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

R151 การสอนคอมพิวเตอร์เพื่องานสื่อสารมวลชนส าหรับ
นักศึกษาผู้พิการทางสายตา 
 

อาจารย์อภญิญ์พัทร์  กุสยิารังสิทธิ์ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                                                     
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร    

R152 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 

อาจารย์กวิทธ์ิ  ศรีสมัฤทธ์ิ 

อาจารย์นุจรี  บุรีรัตน ์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                                                     
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร    

A035 บทความวิชาการ 
การใช้แผนปฏิบัติการเพื่อปรบัค าสั่งเอสคิวแอล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

A036 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ 
  

อาจารย์ วงศกร  เจริญพานิชเสรี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรังสิต  
A037 วิศวกรรมคันเซ : ระเบียบวิธีพัฒนาผลติภณัฑ ์

 
อาจารย์ อภิชฎา  ทองรักษ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุชาดา  สิทธ์ิจงสถาพร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน 

S016 บทความพิเศษ 
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร  

รองศาสตราจารย์สภุัทรา  โกไศยกานนท์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R153 บทความวิจัย 
การพัฒนารูปแบบเฟรมเวริ์คธนาคารข้อสอบบนระบบ
ประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 

นายปิยะ  ถิรพันธุ์เมธ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ ์
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

R154 
 

 
 

 

การประเมินอายุที่เกดิจากความลา้ของท่อความร้อนชนิด
สั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับทีส่ภาวะอุณหภูมิการ
ท างาน 
 

นายสถิตพงศ์ เสง่ียมศักดิ ์
Prof.Dr.Osamu   Watanabe 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บพิธ  บุปผโชต ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

R155 องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการศึกษา
สร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์
 

อาจารย์ฉันทนา  ปาปัดถา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรงัสุวรรณ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R156 อิทธิพลของสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุลที่มีผลต่อสมบัติการ
ไหลของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตรีไซเคิล 
 

นางสาวสุปวณี์  มากค า 
นางสาววงศ์ดุษฎี  ผิวจันทร ์
ดร.วัลลภ  หาญณรงค์ชัย  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์                                                        
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

R157 การปรับปรุงกระบวนการผลิตโต๊ะล้างภาชนะโดยการ
จัดท าเวลามาตรฐาน กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตผลติภณัฑ์      
สแตนเลส 
 

อาจารย์เอกชัย  คุปตาวาทิน 
อาจารย์อภิชาติ  คงวิริยะกุล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

R158 ประสิทธิภาพของสารฆา่เชื้อกรดเพอร์ออกซีแอซีติกและ
สารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์ในการลดปริมาณ
จุลินทรีย์ทีผ่ิวของผักและผลไมส้ดแกะสลัก 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ 

นางสาวพุดกรอง  พันธุ์อุโมงค์ 
ศาสตราจารย์ ดร.นิธยิา  รัตนาปนนท์ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

R159 การเตรียมสารข้นจากแป้งกลอยแห้งเพื่องานพิมพ์สิ่งทอ 
 

ดร.กาญจนา   ลือพงษ์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผูเ้ขยีน/หน่วยงาน 

R160 การพัฒนาระบบลางานออนไลน ์
 

อาจารย์นนิดา      สร้อยดอกสน 
นางสาวณัฐพร   สวัสดิ์นาวิน 
นางสาวปิยนุช   ขันติศุข 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

R161  
มูลค่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน                
ในป่าพรุ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช  คีรีรัฐนิคม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา  คีรีรัฐนิคม 
อาจารย์ทพิย์ทวิา   สัมพันธมิตร 
คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

R162 คุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับมูสช็อคโกแลตที่
ผลิตด้วยนมพาสเจอไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมัน
แตกตา่งกัน 

ดร.ศิริพร   เรียบร้อย 
นางสาวพุทธพร  จิระอนันต์กุล 
นางสาววรรณวิภา  อังกุลด ี
นางสาวพรทพิย์  พสุกมลเศรษฐ์ 
คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

R163 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกน้ ายางข้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  กีรติวิบูลย์  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยทกัษิณ 

A038 บทความวชิาการ 
ปริทัศน์ศึกษาการเพิ่มไฮโดรเจนในเชื้อเพลิงกา๊ซธรรมชาติ
อัด 

อาจารย์สราวธุ  เวชกิจ 
นายเรืองเดช  ป่ันด้วง 
นางณัฏฐพร  พรหมกร 
นางสาวพีรายา  ศิริพุฒ 
นายเยาวธีร  อัชวังกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรยงวุฒิ  จุลละโพธ ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 

A039 ระบบให้น้ าแบบอัตโนมัติใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตามดวง
อาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน 

อาจารย์ปรีชา   มหาไม ้
อาจารย์น าพร  ปัญโญใหญ ่
ดร.ภาสวรรธน์  วัชรด ารงศักดิ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

A040 ความรู้เกี่ยวกับความต้องการและการจัดการความต้องการ
ทางด้านซอฟตแ์วร ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญประเสริฐ   สุรักษ์รัตนสกุล 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

A041 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
กรณีศึกษาเมื่อพิพิธภัณฑ์ปิดช่ัวคราว 
 

นางสาวอุทัยวรรณ  จตุพร 
ดร.กิ่งกาญจน์  สุขคณาภิบาล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ   
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วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
(RMUTP  RESEARCH JOURNAL) 

   

 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารระดับชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
      

1.  ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์ 
1.1  บทความวิจัย (Research article)  เป็นบทความที่ได้จากงานวิจัย 
1.2  บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่มีลักษณะดังนี ้
          1. Literature review  เป็นบทความจากการทบทวนเอกสาร  ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจยัหลายๆ ครั้ง ถือเป็น
บทความที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
          2. Technical paper  เป็นบทความน าเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลติภณัฑ์ การทดสอบภาคสนาม รวมไปถึง
เทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ 
          3. Professional practice  เป็นบทความที่มาจากประสบการณ์  หรือความช านาญของผู้เขียน 
          4. Policy paper  เป็นบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
2.  ส่วนประกอบของบทความแต่ละประเภท 
2.1 บทความวิจัย 
ก.   ส่วนปก  ประกอบด้วย 
 1.  ชื่อบทความ (Title)  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัด ช้ีถึงเป้าหมายหลักของการวิจัย  
     2. ชื่อผู้เขียนทุกท่าน  (Authors)  ให้ระบุเฉพาะชื่อ และ นามสกลุ โดยไม่ต้องมีค าน าหน้านาม 
 3. ต าแหน่งทางวิชาการ  และที่อยู่  ส าหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ ของผู้เขียนทุกท่าน 
 4. ตัวเลขยก  ให้เขียนไว้บนนามสกุล เพื่อระบุว่าเป็นต าแน่งทางวิชาการและที่อยู่ของผู้เขียนท่านใด    
   5. บทคัดย่อ  (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุมสาระส าคญัของการศึกษา 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลและวิจารณ์ เป็นต้น   
          6. ค าส าคัญ  (Keywords)  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เป็นการก าหนดค าส าคัญที่สามารถน าไปใช้เป็นค าสืบค้นใน
ระบบฐานข้อมลู     
          7. ผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding Author) ให้ท าเครื่องหมาย * ไว้บนนามสกลุ 
และระบุหมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)  
 ***  หมายเหตุ  เนื้อหาส่วนปกจะต้องเขียนให้อยู่ในกระดาษ จ านวน 1 หน้าเท่านั้น       
ข.  ส่วนเนื้อหา  ประกอบด้วย 
 1. บทน า  (Introduction)  เป็นส่วนของความส าคญัและมูลเหตุทีน่ าไปสู่การวิจัย พร้อมวตัถุประสงค์และการส ารวจ
เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 2. วิธีการทดลอง  (Materials and Methods) หรือ วิธีการศึกษา  (Research Methodology)  เป็นการอธิบาย
วิธีการด าเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยู่กับการวิจัยแตล่ะประเภท 
 3.  ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  หรือ  ผลการศึกษาและอภิปรายผล  (Results and Discussion)                   
ควรเสนอผลอยา่งชัดเจน ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบโดยล าดับตามหัวข้อที่ศึกษาพร้อมการวิจารณผ์ล 
          4. สรุป  (Conclusion) สรุปสาระส าคญัที่ได้จากการศึกษา 
 5. กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgements)  เป็นการระบุแหลง่ทุนสนับสนุนการวิจยั 
 6. เอกสารอ้างอิง  (References)  ต้องใช้ตามแบบท่ีวารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร    
ก าหนดอย่างเคร่งครัดและเขยีนเอกสารอ้างอิง เฉพาะเอกสารที่น ามาอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น 
 



 
 

 

2.2  บทความวิชาการ 
ก. ส่วนปก มสี่วนประกอบเหมือนบทความวิจัย  และเขียนให้อยู่ในกระดาษจ านวน 1 หน้าเท่านั้น 
ข.  ส่วนเนื้อหา  ประกอบด้วย 
 1. บทน า  (Introduction)  เป็นส่วนของที่มาและมลูเหตุของการเขียนบทความ 

2. ผลการศึกษา/ผลการด าเนินการ (Results)  เป็นการเสนอผลอย่างชัดเจน ตามประเด็นโดยล าดับ 
ตามหัวข้อท่ีศึกษาหรือด าเนินการ 

3. สรุป  (Conclusion) สรุปสาระส าคญัที่ไดจ้ากการศึกษา 
4. เอกสารอ้างอิง  (References) ใช้รูปแบบที่วารสารฯ ก าหนดอยา่งเคร่งครัดและเขียนอ้างอิงเฉพาะเอกสารที่ปรากฏ

ในบทความเท่านั้น 
 

3.  รูปแบบการพิมพ์บทความ 
 การต้ังค่าหน้ากระดาษ 

- ระยะขอบ  ขอบบน  (Top Margin)  2.5 ซม.  
ขอบล่าง  (Bottom Margin) ขอบซ้าย  (Left Margin) 
และ ขอบขวา  (Right Margin)  2.00  ซม. 

- กระดาษ  ขนาดกระดาษ A4  (ก าหนดเอง)  
ความกว้าง 19 ซม.  ความสูง 27 ซม. 

   - เค้าโครง  หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เลือก 
หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน  หน้าแรกต่างกัน 

    จากขอบ  หัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ  ตั้ง 1.25 
รูปแบบตัวอักษร   แบบตัวอักษรใช้  TH SARABUN PSK  เท่านั้น 

 หมายเลขหน้า   ต าแหน่ง ด้านบน การจดัต าแหน่ง  ภายนอก 
      ไม่แสดงหมายเลขหน้าในหนา้แรก 
   หน้าคี่ แทรกหมายเลขหน้า ต าแหน่งบนขวา 

   หน้าคู่ แทรกหมายเลขหน้า ต าแหน่งบนซ้าย 
      ขนาดตัวอักษร  14  

การย่อหน้า    ส่วนปก  ย่อ  8 ตัวอักษร  พิมพ์ตัวท่ี 9 
      ส่วนเนื้อหา ย่อ  4  ตัวอักษร  พิมพ์ตัวที่ 5 

จ านวนหน้าท้ังหมด 6-12  หน้า 
 ชื่อวารสาร (ภาษาไทย)                  อยู่ต าแหน่งกึ่งกลางของหัวกระดาษ หน้าคู่ 
                                   ขนาดตัวอักษร  14  (ตัวหนา)                                                    
                                                           “วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีท่ี x ฉบับท่ี x...”  
         ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ)                 อยู่ต าแหน่งกึ่งกลางของหัวกระดาษ หน้าคี ่
                                                            ขนาดตัวอักษร  14  (ตัวหนา)                                               
          การพิมพ์ส่วนปก                            พิมพ์เต็มหน้ากระดาษ  (พิมพ์ 1 คอลัมน์ ) 
          การพิมพ์ส่วนเนื้อหา                       พิมพ์  2  คอลัมน์               
 ชื่อบทความ  ภาษาไทย ขนาดอักษร  18  (ตัวหนา) 
       ภาษาอังกฤษ ขนาดอักษร  18  (ตัวหนา) 
       จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 
 
 



 
 

 

 ชื่อผู้เขียน     ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร  16   
       ระหว่างช่ือกับนามสกลุ  เว้น  2  เคาะ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  ตัวเลขยกบนนามสกุล                      ขนาดตัวอักษร  16  
 ต าแหน่งทางวิชาการและที่อยู่  ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร  12  
 ชื่อบทคัดย่อภาษาไทยและ  ขนาดตัวอักษร  18  (ตัวหนา) 
 ภาษาอังกฤษ   จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยและ  ขนาดตัวอักษร  14  
 ภาษาอังกฤษ 
         ชื่อค าส าคัญ                                  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      ขนาดตัวอักษร 14  (ตัวหนา) 
 ค าส าคัญ    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร 14  
 ชื่อผู้นิพนธ์ประสานงาน  ขนาดตัวอักษร 14  (ตัวเอียง) 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
 และหมายเลขโทรศัพท ์
 ชื่อหัวเร่ืองใหญ่ ประกอบด้วย  1.บทน า  2.วิธีการทดลอง หรือ                    
  วิธีการศึกษา 3 . ผลการทดลองและวิจารณผ์ลหรือ                           

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 4. สรุป  5. กิตติกรรมประกาศ                 
6. เอกสารอ้างอิง  ขนาดตัวอักษร  18 (ตัวหนา)  จัดชิดซ้าย  

 ชื่อหัวเร่ืองรอง   ขนาดตัวอักษร  16  (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย  
 ชื่อหัวเร่ืองย่อย   ขนาดตัวอักษร  14  (ตัวหนา) ย่อ  4  ตัวอักษร  พิมพ์ตัวที่  5 
 เนื้อหาบทความ   ขนาดตัวอักษร  14     
 ชื่อตาราง, ชื่อรูป, ชื่อแผนภูมิ  ขนาดตัวอักษร  16  (ตัวหนา) 

เนื้อหาในตาราง / แผนภูมิ             ขนาดตัวอักษร  12 
   การอ้างอิงในเนื้อเร่ือง             ใช้ระบบนาม-ปี 
   การอ้างอิงท้ายเร่ือง  1. หนังสือ 

      ช่ือผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : 
      ส านักพิมพ์. 
      2. บทความวารสาร 
      ช่ือผู้เขียน. ปีท่ีพิมพ์. ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร. ปีท่ี (ฉบับท่ี) :  
      หน้าแรกถึงหน้าสดุท้ายของบทความ. 
      3. วิทยานิพนธ ์
       ช่ือผู้เขียน. ปีท่ีพิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์.เมืองที่พิมพ์.สถานศึกษา. 
 

***การเขียนเอกสารอ้างอิง สามารถศึกษารายละเอยีดจาก คูม่ือการเขียนรายงานการวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 หรือท่ี http//www.ird.rmutp.ac.th 
4.  หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพ่ือตอบรับการตีพิมพ์     
 กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาจะ
ส่งกลับไปแก้ไข  ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไข
จะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ   
 เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผูเ้ขียนจะได้รับวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ฉบับท่ีน าบทความ             
ลงตีพิมพ์ผลงาน จ านวน 2 ฉบับและพร้อมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ  



 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่ผ่าน 

เร่ิมต้น 

ประกาศรับสมัครต้นฉบับ 

รับบทความต้นฉบับ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่าน
บทความความ 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ 

จัดพิมพ์เผยแพร่ 

จบ 

แจ้งผู้เขียน 

ไม่ผ่าน 
ไม่ต้องแก้ไข 

แจ้งผู้เขียน จบ 

แก้ไข 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่าน 

ผ่าน 

แก้ไข 

แก้ไข 

กองบรรณาธกิาร             
ตรวจรูปแบบทั่วไป 

ขั้นตอนการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5. แบบฟอรม์การส่งบทความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการและวิจัย 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
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3.  ช่ือบทความ 
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                        .......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินบทความวิจัย 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

 
1. ช่ือผู้ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………. 
2. รหัสบทความวิจยัที่ประเมิน   R        
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4. หัวข้อที่พิจารณา  
 

หัวข้อ ผ่าน/ไมผ่่าน ข้อแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. บทคัดย่อ  (Abstract) 
  

 
 

2. บทน า  (Introduction) 
  

 
 

3. วิธีการทดลอง / วิธีการศึกษา 
    (Materials and Methods /       
    Research Methodology) 

  

 
 

4. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล/ 
   ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
   (Results and Discussion) 

  

 
 

5. สรุป (Conclusion) 
  

 

6. เอกสารอ้างอิง (References) 
  

 
7. คุณค่าทางวิชาการ   
   (Academic Quality) 

  

 
 
5. อ่ืน ๆ.......................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
6. สรุปผลการประเมิน    ผ่านดีเยี่ยม    ผ่าน    ผ่านและมีการแก้ไข    ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินบทความวิชาการ 
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1. บทคัดย่อ  (Abstract) 
  

 
 

2. บทน า  (Introduction) 
  

 
 

3. วิธีการศึกษา/วิธีการด าเนินการ   
   (ถ้ามี) (Methods) 

  

 
 

4. ผลการศึกษา/ผลการด าเนินการ  
   (Results) 

  

 
 

5. สรุป (Conclusion) 
  

 
6. เอกสารอ้างอิง (References) 
 

  

 
7. คุณค่าทางวิชาการ   
   (Academic Quality) 
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