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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการส ารวจข้อมูลด้านการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ได้รับการอ้างอิง 
และการตีพิมพ์โดยความร่วมมือของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ในระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554  การสืบค้นข้อมูลจาก
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จากวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลจาก Web of Science database (WoS) และวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และการค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนักจากตัวชี้วัด 6 ตัว 

  ผลการส ารวจข้อมูลทั่วไป พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีอาจารย์และ
นักวิจัยทั้งสิ้น 559 คน  เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  ทั้งสิ้น 67 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
และนานาชาติ ทั้งสิ้น 80 บทความ เป็นผลงานระดับชาติ ร้อยละ 96.25 และระดับนานาชาติ ร้อยละ 
3.75  โดยการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ 22 แห่ง  ผลรวมน้ าหนักเท่ากับ 52.88  คะแนนถ่วง
น้ าหนักเท่ากับ 9.46 

2. บทความที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 1 บทความ   
คิดเป็นร้อยละ 1.25  ผลรวมน้ าหนักเท่ากับ 1.00  คะแนนถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.18   

3. การสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในการผลิตผลงานวิจัย ทั้งสิ้น 18 
บทความ คิดเป็นร้อยละ 22.50  ผลรวมน้ าหนักเท่ากับ 23.00  คะแนนถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 4.11 
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Abstract 
 

The objective of this research was to survey research data of Rajamangala 
University of Technology Phra Nakho  n that was 1) published,  2) cited, and 3) 
published with regard to the collaboration of its researchers with those of other 
universities in both national and international journals during the years 2008-2011. 
Such related data was collected from journals that appeared in 1) the database of 
Thailand Journal Citation Index Centre (TCI),  2) Web of Science database (WoS) and 
3) RMUTP Research Journal. Analyses applied included social statistics particularly 
descriptive statistics which were frequency, percentage and weighted score from six 
indicators. 
 From the survey, it was found that there were 559 lecturers and researchers 
in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. 67 out of 559 (12 per cent of 
the total) had research work published. 
 The most important findings are as follows: 

1. During four years (2008-2011), the university had 80 published research 
articles. 96.25 percent of the total were published nationally and 3.75 percent 
internationally. The total weight is 52.88 and the weighted score is 9.46. 

2. There was only one article that was cited in a national journal in the year 
2010, representing 1.25 percent of the total. The total weight is 1.00 and the 
weighted score is 0.18. 

3. There were 18 articles, or 22.50 percent of the total, that were produced 
under the collaboration with researchers from other universities. The total weight is 
23.00 and the weighted score is 4.11. 
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