
รายช่ือบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐาน ISI และ SCOPUS) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่ตาก 

1 พายัพ เกตุชั่ง 
The Hybrid Projection Methods for Pseudocontractive,. 
Nonexpansive Semigroup, and Monotone Mapping 

 20,000  เอกสารครบ 

2 เกรียงศักด์ิ วัฒนวิฑูร 
Convergence theorem for equilibrium problem and Bregman 
strongly nonexpansive mappings in Banach spaces 

 30,000  เอกสารครบ 

เขตพ้ืนที่เชียงราย 

3 ธัญญรัตน์ จิตรพีระ 
An explicit algorithm for solving the optimize hierarchical 
problems  

 30,000  เอกสารครบ 

4 รัตนาพร นรรัตน์ A gas ionisation Direct-STIM detector for MeV ion microscopy  30,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

5 รัตนาพร นรรัตน์ 
Resolution considerations in MeV ion microscopy and 
lithography 

 30,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

6 รัตนาพร นรรัตน์ 
MeV ion beam lithography of biocompatible halogenated 
Parylenes using aperture masks 

 30,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

7 ดร.วาณิช หลิมวาณิช DSC Kinetics Analysis for the Synthesis of Three-Arms Poly(ε-
caprolactone) Using Aluminum Tri-sec-Butoxide as Initiator 

 20,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

8 ดร.วาณิช หลิมวาณิช 
Kinetics Studies of Non-Isothermal Melt Crystallization of Poly 
(ε-caprolactone) andPoly (L-lactide) 

 20,000  เอกสารครบ 

9 เอมอร ไชยโรจน์ 
Influence of Air Limitation and Histidine Addition on Citrinin 
Content and Color of Thai Glutinous Rice, Korkor 6( RD 6 ), Red 
Yeast Rice 

 30,000 
ขาดหนังสือราชการ และ ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลงัมทร.ล้านนา  ลงนาม

หัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

รวม 240,000  



รายช่ือบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐาน ISI และ SCOPUS) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่ตาก 

1 วรรณพร ทีเก่ง 
A new algorithm for flexible job-shop scheduling problem 
based on particle swarm optimization 

 34,000 เอกสารครบ 

รวม 34,000  
 

  



รายช่ือบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐาน ISI และ SCOPUS) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

1 รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ 
Development and evaluations of a Faraday cup electrometer 
for measuring and sampling atmospheric ions and charged 
aerosols 

 30,000 
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน และให้เปลี่ยนชื่อ 

ผอ.สวพ.  และ ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้า
สาขา/คณะ/แผนก 

2 รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ 
Numerical and experimental studies of collection efficiency of 
an ion electrostatic collector for a mini-volume electrical PM 
detector 

 30,000 
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน และให้เปลี่ยนชื่อ 

ผอ.สวพ.  และ ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้า
สาขา/คณะ/แผนก 

3 รศ.ดร.พานิช อนิต๊ะ 
Demonstration of a modular electrostatic precipitator to 
control particulate emissions from a small municipal waste 
incinerator 

 30,000 
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน และให้เปลี่ยนชื่อ 
ผอ.สวพ.  และ  ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้า

สาขา/คณะ/แผนก 

4 รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ 
Influence of the corona-wire diameter and length on corona 
discharge characteristics of a cylindrical tri-axial charger 

 30,000 
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน และให้เปลี่ยนชื่อ 
ผอ.สวพ.  และ  ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้า

สาขา/คณะ/แผนก 
รวม 120,000  

 

  



รายช่ือบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐาน ISI และ SCOPUS) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่เชียงราย 

1 มนต์ชัย ปัญญาทอง 
Free vibration analysis of FG nanoplates embedded in elastic 
medium based on second-order shear deformation plate 
theory and nonlocal elasticity 

 30,000 เอกสารครบ 

เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 

2 เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 
Preparation of Nanoporous Ti/TiO2 Layers Deposition by RF-
magnetron Sputtering/Sol-Gel Combustion Procedure for Dye-
sensitized Solar Cell 

20,000 
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน และให้เปลี่ยนชื่อ 
ผอ.สวพ. ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อม

รับรองส าเนา 
เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

3 นเรศ อินต๊ะวงค์ 
An Annular Rotating-Die Technique in Extrusion Process: Effect 
of Mandrel Rotating Speed on Extrudate Swell Behavior of 
HDPE Parison 

24,000 เอกสารครบ 

4 นเรศ อินต๊ะวงค์ 
Flow Visualization & Extrudate Swell Behavior of Natural 
Rubber Compound in Annular Die Capillary Rheometer  

22,000 เอกสารครบ 

5 ดร.ภาคภูมิ จารุภูม ิ
Enhanced piezoelectric properties near the morphotropic 
phase boundary in lead-free (1-x)(Bi0.5K0.5)TiO3-xBi(Ni0.5Ti0.5)O3 
Ceramic  

30,000 เอกสารครบ 

6 ดร.ภาคภูมิ จารุภูม ิ
Influence of Barium Hexaferrite on Magnetic Properties of 
Hydroxyapatite Ceramics 

30,000 เอกสารครบ 

7 ดร.ภาคภูมิ จารุภูม ิ
Enhanced Magnetic Performance of Lead-Free (Bi0.5Na0.5)TiO3-
CoFe2O4 Magnrtoelectric Ceramic  

30,000 เอกสารครบ 

8 ศุภกิต แก้วดวงตา 
Modified Fruit Fly Optimization Algorithm for Analysis of Large 
Antenna Array 

20,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองส าเนา 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

9 นเรศ อินต๊ะวงค์ 
Influence of flow pattern development at die entrance and 
inside annular die on extrudate swell behavior of NR 
compound 

20,000 เอกสารครบ 

10 ดร.ภาคภูมิ จารุภูม ิ
Phase transition and tolerance factor relationship of lead-free 
(Bi0.5K0.5)TiO3-Bi(Mg0.5Ti0.5)O3 piezoelectric ceramics 

30,000 
ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรอง

ส าเนา 
11 ศุภกิต แก้วดวงตา MFOA-integrated modified inverted F-based adaptive array 

antenna for 2.4 GHz band applications  
20,000 

ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 
และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองส าเนา 

รวม 276,000  

 
  



รายช่ือบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐาน ISI และ SCOPUS) 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

1 ชิติ  ศรีตนทิพย์ Photosynthetic characteristics and development of longan leaf  30,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

และ เปลี่ยนส าเนาสมุดบัญชีธนาคารไม่ควรใช้ของโครงการส่งเสริมฯ 

2 ชิติ  ศรีตนทิพย์ 
The impact of climate changes on Yield of Longan Production 
in Northern Thailand 

 30,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

และ เปลี่ยนส าเนาสมุดบัญชีธนาคารไม่ควรใช้ของโครงการส่งเสริมฯ 
รวม 60,000  

 

 

  



รายช่ือบทความตีพิมพ์ระดับชาติ (ฐาน TCI) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่ตาก 

1 อัจฉรา ดลวิทยาคุณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย าข้าวเกรียบงาด ากึ่งส าเร็จรูป 10,000 เอกสารครบ 

2 อัจฉรา ดลวิทยาคุณ การผลิตหมูยอโดยใช้ไมโครเวฟ 10,000 เอกสารครบ 

เขตพ้ืนที่น่าน 

3 เชาวลีย์ ใจสุข 
การพัฒนาไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์เพ่ือการศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมปลาท้องถ่ินบางชนิดในแม่น้ าน่าน 

10,000 ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา 

4 สุธาทิพย์ ไชยวงศ ์
การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่
ลูกผสมพันธ์ุพ้ืนเมืองและพันธ์ุเบตง 

10,000 เอกสารครบ 

5 ประกิต ทิมข า 
การจ าแนกระยะความแก่ของผลทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง ด้วยการวัด
สเปกตรัมช่วงแสงที่มองเห็นได้ของหนามผล 

15,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

6 สุภาวดี ศรีแย้ม 
Global Protein Expression Profiling of Female Soro Brook 
Carp (Neolissochilus stracheyi) by Proteomics 

15,000 เอกสารครบ 

เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 

7 อรรณพ ทัศนอุดม การพัฒนากระบวนการผลิตเต้าหู้แข็งจากถ่ัวด า 10,000 เอกสารครบ 

เขตพ้ืนที่ล าปาง 

8 สุมิตรา สุปินราช 
ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเอื้องผึ้งในสภาพ
ปลอดเชื้อ 

10,000 เอกสารครบ 

9 ไกรสีห ์พิสิษฐ์กุล 
การศึกษาลักษณะทางเคมีกายภาพบางประการของข้าวเจ้าก่ าหลังการ
น่ึง 

10,000 เอกสารครบ 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

10 รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ 

Influence of Dietary Fiber and Sodium Bicarbonate on 
Digestibility, Rumen Fermentation, Blood Metabolites and 
Performance of Dairy Cows Fed Pineapple Peel-
Concentrate Mixed Diets 

10,000 
แก้ไขเพ่ิมเติมแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน โดยให้ลงลายมือชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน 
และให้เปลี่ยนชื่อ ผอ.สวพ.  ปรับแก้ใบส าคัญรับเงิน ให้เป็น 10000 บาท พร้อมลงนาม

หัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก และ รับรองส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

11 สุนทรี รินทร์ค า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโครงสร้างอะตอม วิชาเคมีส าหรับ
วิศวกร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 

12,000 
  แก้ไขเพ่ิมเติมใบส าคัญรับเงิน ให้เป็น 12,000 บาท (เบิกได้เพียง 12,000 บาท) พร้อม

ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก และ รับรองส าเนาส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร  

12 ชินานาฏ วิทยาประภากร 
Composition Optimization and Characterizations of Poly 
ZL-lactic acid)/Cellulose Acetate Blends Films in Solvent 
mixture System 

15,000 เอกสารครบ 

13 สุนทรี รินทร์ค า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบตกรายวิชาเคมีส าหรบัวิศวกรของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค
พายัพ เชียงใหม่ 

15,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

รวม 152,000  

  



 
รายช่ือบทความตีพิมพ์ระดับชาติ (ฐาน TCI) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่เชียงราย 

1 ณภัทร ทิพย์ศร ี
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันในเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ของธุรกิจ OTOP ในจังหวัดเชียงราย 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

2 ณภัทร ทิพย์ศร ี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุค
เศรษฐกิจแหง่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
เชียงราย 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

3 จรัสศร ีโนมี 
การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับส าหรับนักวิชาการบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 

10,000 เอกสารครบ 

4 กมลลักษณ ์ชัยดี 
การพัฒนาระบบจัดคลังข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  

และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา 

5 กมลลักษณ ์ชัยดี 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ การสอบ
ออนไลน์ และการประเมินผลการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

6 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร 
การตัดสินใจซื้อและรูปแบบลักษณะแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแคบตามความ
ต้องการของลูกค้า : ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่
วารสารวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนของ 

10,000 เอกสารครบ 

7 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าเพ่ือความย่ังยืน 10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  

และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา 

8 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร 
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือการยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา อทุยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ 

10,000 เอกสารครบ 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

9 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร 
การจัดการองคค์วามรู้ของหัตถกรรมสิง่ทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธ์ุ
ล้านนา : ชุมชนเผ่าปกาเกอะญอ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 เอกสารครบ 

10 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร 
ทัศนะของชาวชุมชนต่อโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 เอกสารครบ 

11 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน 
ชุมชนบ้านแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 เอกสารครบ 

12 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร 
ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชาวชุมชนแม่
แมะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 เอกสารครบ 

13 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร 
การพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่สถานีเกษตรหลวงปางดะในมูลนิธิโครงการหลวง
ตามโครงการหลวงปางดะ เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย่ังยืน 

10,000 เอกสารครบ 

14 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ท่าเรือเชียงแสนสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน 

10,000 เอกสารครบ 

15 ภาคภูม ิภัควิภาส 
การตลาดส าหรับการจัดการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมเ่พ่ือตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวจีน 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  

และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา 

16 ภาคภูม ิภัควิภาส 
แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  

และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา 

17 พิณนภา หมวกยอด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะองค์รวมของเยาวชนครอบครัวแตกแยก 10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

18 นิศรา จันทร์เจริญสุข 
การพัฒนาบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของชุมชนบ้าน
สันลมจอย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  

และ ขาดลายมือชื่อรังรองส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

19 นิศรา จันทร์เจริญสุข 
แนวทางการจัดการความรู้ของธุรกิจชุมชน บ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแล
หลวง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  

และ ขาดลายมือชื่อรังรองส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

20 ระวี เผ่าหอม 
Factors for Enabling Knowledge Sharing Among Participants in a 
Cooperative Education Program 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  

และ ขาดแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน 

21 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของอาบน้ าแร่และภูมิปัญญาไทย 10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  

และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา 

22 รัฐนันท ์พงศ์วิริทธ์ิธร 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษาดอย
ปูุหมื่น 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  

และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

23 สุรชัย อุตมอ่าง การยอมรับและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย 10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  

และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา 

24 ลัดดา ปินตา 
การรับรูคุ้ณภาพบัณฑิต ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณสมบัติและ
สมรรถนะที่มีความจ าเป็นของบัณฑิตหลักสูตรกลุ่มวิชาการจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตปฏิบัติ 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก  
ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรอง

ส าเนา 

25 วรวิทย์ เลาหะเมนี 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับการใช้
วิจารณญาณในการสังเกตเย่ียงผู้ประกอบการวิชาชีพของนักศึกษาการบัญช ี

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

26 วรวิทย์ เลาหะเมนี 
การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเชิงวิชาชีพกับการ
สังเกตเย่ียงผู้ประกอบการวิชาชีพ และคุณภาพงานสอบบัญชี 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

เขตพ้ืนที่ตาก 

27 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
ผลกระทบของการบริหารคุณภาพที่มีต่อความส าเร็จในการบริหาร 
โลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย 

10,000 เอกสารครบ 

28 ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว การพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ อ าเภอเมืองตาก 10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

เขตพ้ืนที่น่าน 

29 สมบูรณ ์กุมาร คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน 10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

30 สรศักด์ิ เชี่ยวชาญ 
อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

31 สรศักด์ิ เชี่ยวชาญ 
การวิเคราะห์ลักษณะภาษาโฆษณาจากหนังสือพิมพ์เพ่ือสร้างแบบฝึกหัด
เสริมทักษาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

เขตพ้ืนที่ล าปาง 

32 ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

10,000 เอกสารครบ 

33 อัจฉรา แปลงมาลย์ การพัฒนาองค์ประกอบทางการ่องเท่ียวของจังหวัดล าปาง 10,000 เอกสารครบ 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

34 กนกวรรณ เวชกามา 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการกลุ่มแบบพ่ึงตนเอง กรณีศึกษา กลุ่มท าครกหิน
บ้านไร่ศิลาทอง 

10,000 
ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรอง

ส าเนา 

รวม 340,000  

  



รายช่ือบทความตีพิมพ์ระดับชาติ (ฐาน TCI) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนทีเ่ชียงราย 

1 นิอร สิริมงคลเลิศกลุ 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่สูง 
กรณีศึกษา ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

และ ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2 ดร.มงคลกร ศรีวิชัย 
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตพ้ืนที่ องค์การบรกิารส่วนต าบล
เมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

3 นิอร สิริมงคลเลิศกลุ 
Smoke Haze Problem and Open Burning Behavior of Local 
People in Chiang Rai Province 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

และ ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

4 วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ แบบจ าลองกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์ในระบบจ าหน่าย 22 kV 10,000 เอกสารครบ 

5 วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ 
สมรรถนะทางไฟฟูาของกับดักเสิร์จชนิดพอร์ชเลนในระบบจ าหน่าย 22 
kV ภายใต้สภาวะสิ่งเปรอะเปื้อน 

10,000 เอกสารครบ 

6 วิฑูรย์ พรมม ี
Multi-Objective Optimal Number of V2G and Generation 
Scheduling Using Improved Self-organizing Hierarchical Particle 
Swarm Optimization 

15,000 ขาดแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน 

7 วิฑูรย์ พรมม ี
A Study of Load Demand Forecasting Models in Electric Power 
System Operation and Planning 

10,000 ขาดแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน 

8 วิฑูรย์ พรมม ี
Illuminance and Luminance for LED Street Light Optic Design: 
Comparison Between Big Lens and Small Lens 

15,000 ขาดแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

9 กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข 
การประมาณค่าความถ่ีธรรมชาติของแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีเป็นวัสดุเชิง
ประกอบเรียงชั้นแบบสมมาตร ขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

10 กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข ศึกษาความคล้ายระหว่างการสั่นของแผ่นบางและการสั่นของคาน 10,000 ขาด.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา 

11 สุรพงศ ์บางพาน 
การประยุกต์วิธีการทากุชิส าหรับกระบวนการกลึงที่ดีที่สดุโดยศึกษา
ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

12 กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข 
การประมาณค่าความถ่ีธรรมชาติของแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีเป็นวัสดุเชิง
ประกอบเรียงชั้นแบบสมมาตร 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 
ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร และ ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรอง

ส าเนา 

13 กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข 
ปัจจัยที่มีผลต่อการสั่นสะเทือนแบบดัดโค้งของแผ่นวัสดุเชิงประกอบเรียง
ชั้นแบบครอสพาย ขอบสี่ด้านรอรับแบบยึดแน่น 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 
ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร และ ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรอง

ส าเนา 

14 ระพินทร์ ขัดปิก การออกแบบและสร้างสายอากาศทรงกลมสองย่านความถ่ีส าหรับ WLAN 10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา และ ขาดเล่มวารสาร 

15 ศุภกิต แก้วดวงตา 
การหาค่าท่ีเหมาะสมที่สุดของสายอากาศแถวล าดับเชิงเส้นเพ่ือค่าสภาพ
เจาะจงทิศทางมากท่ีสุด 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา พร้อมรบัรองส าเนา 

16 กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข 
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการแอ่น-ความเค้นดัด และอัตราส่วนทาง
เรขาคณิตของแผ่นวัสดุเชิงประกอบเรียงชั้นแบบสมมาตรขอบสี่ด้านรองรับ
แบบยืดแน่น 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา และ ขาดส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

17 สุรพงศ ์บางพาน 
การปรับปรงุความสามารถของกระบวนการโดยใช้การควบคุม
กระบวนการทางสถิติ กรณีศึกษา: การตัดชิ้นทดสอบความแข็ง 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

18 สุรพงษ ์บางพาน 
วิธีการหาพ้ืนผิวผลตอบในเครื่องกะเทาะข้าวกล้องขนาดกลางชนิด ๖ ลูก
ยาง 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

เขตพ้ืนที่ตาก 

19 สนธยา ทองอรุณศร ี
ผลของการใช้เถ้าก้นเตาถ่านที่มวลรวมละเอียดต่อสมบัติด้านก าลังของ
คอนกรีต 

15,000 เอกสารครบ 

20 สนธยา ทองอรุณศร ี
ผลของวัสดุประสานต่อพฤติกรรมการแตกร้าวเรื่องจากการหดตัวของ
คอนกรีต 

15,000 เอกสารครบ 

21 ปรีชา มหาไม ้
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมพลังงานย้อนกลับ
ส าหรับบ่อปลา 

12,000 เอกสารครบ 

22 ปรีชา มหาไม ้
ระบบรายงานผลออกซิเจนในน้ าแบบอัตโนมัติส าหรับเครื่องเติมอากาศที่
ผิวน้ า 

10,000 เอกสารครบ 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

23 เอกลักษณ์ สุมนพันธ์ุ 
การหาพ้ืนที่ของรูปทรงสองมิติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการ
ประมวลผลภาพ 

10,000 เอกสารครบ 

24 ยุธนา ศรีอุดม 
การผลิตแก๊สชีวภาพและการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโครงการอาหาร
กลางวัน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จังหวัดตาก 

10,000 ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา 

25 สมนึก เครือสอน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยใช้ลมเย็นจากพัด
ลมระบายอากาศ 

10,000 เอกสารครบ 

26 โชครัตน์ ฤทธ์ิเย็น การจ าแนกประเภทเมล็ดข้าวขาวด้วยการประมวลผลภาพ 15,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

เขตพ้ืนที่น่าน 

27 กันยาพร ไชยวงศ ์
การวิเคราะห์พารามิเตอร์การผลิตถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดด้วย
กระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

เขตพ้ืนที่ล าปาง 

28 พงศกร สุรินทร ์ การประเมินท่าทางการปฏิบัติงานด้านการซ่อมชิ้นส่วนจักรยานยนต์ 10,000 เอกสารครบ 

รวม 307,000  

  



รายช่ือบทความตีพิมพ์ระดับชาติ (ฐาน TCI) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรม  

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

1 ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา 
การศึกษาและทดลองวัสดุผสมข้ีเลื่อยไม้ยางพาราเพ่ือใช้ในงาน
แกะสลักทดแทนไม้ 

10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา และ ขาดส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

2 ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกับการพัฒนาสู่สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 10,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนา และ ขาดส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อมรับรองส าเนา 

3 ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา 
การศึกษาการผลิตกระดาษจากเศษไม้มะม่วงกลึงที่มผีลต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

4 ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้ีเลื่อยไม้ยางพารา 10,000 ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 

5 สิทธิโรจน์ เลิศอนัต์พิพัฒน์ 
แนวทางการพัฒนากายภาพของชุมชนหัวเวียงใต้ผ่านกระบวนการมี่
ส่วนร่วมของสังคม 

10,000 เอกสารครบ 

รวม 50,000  

 

  



รายช่ือบทความตีพิมพ์ระดับชาติ (ฐาน TCI) 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

1 ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ 
อิทธิพลของระดับไนโตรเจนที่ต่างกันต่ออัตราการใช้น้ า การเจริญเติบโต 
และผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ของผักเชียงดาในไลซิมิเตอร์ 

12,000 เอกสารครบ 

2 ชิติ ศรีตนทิพย์ 
ผลของการตัดแต่งกิ่งและสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกและ
ปริมาณผลผลิตของล าไยพันธ์ุดอ 

15,000 
ใบส าคัญรับเงินจากส่วนกลาง กองคลังมทร.ล้านนา  ลงนามหัวหน้าสาขา/คณะ/แผนก 
ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา และ ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร

พร้อมรับรองส าเนา 

3 ชิติ ศรีตนทิพย์ 
ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลผลติและการเกิด
เน้ือฉ่ าของสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย 

12,000 เอกสารครบ 

4 นภา ขันสุภา 
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต
ข้าวโพดหวาน 5 สายพันธ์ุในจังหวัดล าปาง 

10,000 เอกสารครบ 

5 นภา ขันสุภา 
ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตแตงกวา 4 
สายพันธ์ุ 

10,000 เอกสารครบ 

6 รุ่งนภา ช่างเจรจา การตัดแต่งกิ่งต่อการเจริญเติบโตของต้นจ าปีและจ าปา 10,000 เอกสารครบ 

7 รุ่งนภา ช่างเจรจา 
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการงอกละอองเกสรของว่านมหา
ลาภ 

10,000 เอกสารครบ 

8 รุ่งนภา ช่างเจรจา 
ผลของการพรางแสงและสารแพคโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกของ
ว่านมหาลาภ 

10,000 
แก้ไขเพ่ิมเติมแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน โดยให้ลงลายมือชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน 

และให้เปลี่ยนชื่อ ผอ.สวพ. 

9 สันติ ช่างเจรจา 
ผลของความเข้มข้นของโคลชซิีนต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าสับปะรด
พันธ์ุปัตตาเวีย 

10,000 ขาดหนังสือราชการ และ ขาดการรับรองส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

10 สันติ ช่างเจรจา 
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการออกดอกนอกฤดูของมะนาว
พันธ์ุตาฮิติกิ่งปักช า ต่อกิ่ง และกิ่งตอนในกระถาง 

10,000 เอกสารครบ 

11 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง การผลิตชาผสมกลีบดอกจ าป ี 10,000 เอกสารครบ 

12 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 
การขยายพันธ์ุมหาลาภ (Eucrosia bicolor Ker-Gawl) โดยการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

10,000 เอกสารครบ 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

13 จานุลักษณ์ ขนบดี การพัฒนาสายพันธ์ุพริกกระเหรี่ยงเพ่ือให้ผลผลิตสงู 10,000 เอกสารครบ 

14 จานุลักษณ์ ขนบดี เสถียรภาพของพันธ์ุพริกกระเหรี่ยงพันธ์ุคีรีราษฎร ์ 10,000 เอกสารครบ 

15 จานุลักษณ์ ขนบดี 
การคัดเลือกสายพันธ์ุแตงกวาเจอร์กิ้นให้ต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง และ
แสดงออกเพศเมียสูง 

10,000 เอกสารครบ 

16 จานุลักษณ์ ขนบดี 
Plant growth, broad mite resistance and crop yield of 
registered Karen type chili varieties 

15,000 เอกสารครบ 

17 นิอร โฉมศร ี Yeast Cultivation Using Pineapple Juice 10,000 เอกสารครบ 

18 นิอร โฉมศร ี Miso Fermentation by Mixed Cultures 10,000 เอกสารครบ 

19 นิอร โฉมศร ี
การปรับคุณภาพด้านสารอาหารของน้ าสับปะรดหมักให้ดีข้ึนด้วยยีสต์ออ
โตไลเสท 

10,000 เอกสารครบ 

20 อภิชาติ ชิดบุรี การเพาะเลี้ยงแคลลัสของผักเชียงดา 10,000 เอกสารครบ 

21 อภิชาติ ชิดบุรี 
ผลของสัดส่วนแสงสีน้ าเงิน/สีแดง/สีขาวหลอดไดโอดเปล่งแสงร่วมกับ
ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารหลักที่มีต่อการเจริญและพัฒนา
ของยูคาลิปตัสลูกผลสมในสภาพปลอดเชื้อ 

10,000 เอกสารครบ 

22 อภิชาติ ชิดบุรี 

ผลของน้ าหมักจากแบคทีเรีย Methylobacterium radiotolerans 
ED5-9 ที่ผลิต Indole-3-acetic acid (IAA) ต่อผลผลิตเห็ดนางรม 
(Pleurotus ostreatus Zjacq. Ex Fr.) Kummer) 
ผลของน้ าหมักจากแบคทีเรีย Methylobacterium radiotolerans 
ED5-9 ที่ผลิต Indole-3-acetic acid (IAA) ต่อผลผลิตเห็ดนางรม
(Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer) 

10,000 เอกสารครบ 

23 ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ 
ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินอัดเม็ดต่ออัตราการเติบโต ผลผลิตส่วนที่
บริโภคได้ ปริมาณธาตุอาหารในใบและดิน และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ
ในผักเชียงดา 

10,000 เอกสารครบ 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

24 ชิติ ศรีตนทิพย์ ผลชองสารเคมีต่อการยับยั้งการแตกใบอ่อนของล าไย 10,000 เอกสารครบ 

25 ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ 
ความเข้มข้นของโคลซิซินต่อการเจริญเติบโตของยอดและการ
เปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของปากใบเชียงดา 

10,000 เอกสารครบ 

26 ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ 
ผลของการขาดน้ าต่อการเจริญเติบโตของตายอดส่วนที่ริโภคได้กิจกรรม
ด้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดา 

10,000 เอกสารครบ 

27 ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ 
ผลของปุ๋ยมูลไก่ต่ออัตราการเติบโต ผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ ปริมาณธาตุ
อาหารในใบและดิน และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดา 

10,000 เอกสารครบ 

รวม 284,000  

 

 

 

  



รายช่ือบทความท่ีไม่ตรงตามเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย พ.ศ. 2555 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่น่าน 

1 วุฒิกร สระแก้ว 
ผลของเมล็ดมะไฟจีนผงต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้และ
สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่กระทง 

15,000 ลาออกแล้ว 

2 วุฒิกร สระแก้ว 
ผลของข้าวโพดดัดแปลงโปรตีนสูงต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้
และสมรรถการเจริญเติบโตในไก่กระทง 

10,000 ลาออกแล้ว 

เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 

3 นันทยา เก่งเขตร์กิจ ใบสับปะรด : แหล่งเส้นใยสับปะรดที่ไม่ควรมองข้าม 10,000 ไม่ใช่บทความวิจัย 

เขตพ้ืนที่เชียงราย 

4 รัตนาพร นรรัตน์ 
Resolution considerations in MeV ion microscopy and 
lithography 

30,000 ไม่อนุมัติ ขอเบิกในล าดับที่ 23 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

5 ประยงค์ ใสนวน 
Rate of Convergence of P-lteration and S-lteration for 
Continuous Functions on Closed Intervals 

20,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI แต่มีข้อมูลอยู่ในฐาน SCOPUS (โปรดแสดง

หลักฐานที่แสดงว่าบทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI&SCOPUS) 

6 เอมอร ไชยโรจน์ 
Volatile Aroma Comprounds of Green Chili Pepper Treated 
with Different Heat Drying Processes 

30,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI แต่มีข้อมูลอยู่ในฐาน SCOPUS (โปรดแสดง

หลักฐานที่แสดงว่าบทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI&SCOPUS) 
รวม 115,000  

 

  



รายช่ือบทความท่ีไม่ตรงตามเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย พ.ศ. 2555 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

1 รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร 
พฤติกรรมการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงและความสุขในการท างานของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ บ้านแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ วารสารวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนของ 

 10,000 ควรใช้ชื่อ อ.ภาคภูมิ ภัควิภาส เป็นผู้เสนอขอเบิก 

2 รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร 
Customer Orientation and Firm Performance among SMEs in 
Thailand 

30,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI และ SCOPUS (โปรดแสดงหลักฐานที่แสดงว่า

บทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI&SCOPUS) 

3 รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร 
Competitive Advantages of Small and Medium Enterprises in 
Northern Thailand 

30,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI และ SCOPUS (โปรดแสดงหลักฐานที่แสดงว่า

บทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI&SCOPUS) 

4 Mr.Mahmoud Moussa 
Variances in Student Motivation and Educators' and School 
Leaders' Tactics to Motivate: An Integrative Literature 

10,000 
ไม่เป็นไปตามประกาศสนับสนุนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก 

Mr.Mahmoud Moussa เป็นลูกจ้างชั่วคราว 

5 Mr.Mahmoud Moussa 
Trends in International Education in a Higher Education 
Institution in Northern Thailand: A Descriptive Case Student'. 

10,000 
ไม่เป็นไปตามประกาศสนับสนุนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก 

Mr.Mahmoud Moussa เป็นลูกจ้างชั่วคราว 

6 Mr.Mahmoud Moussa 

Challenges for the onternational of Higher Education 
Institution in the AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) : An 
Intrinsic Qualitative Case Study at RMUTL in Northem 
Thailand 

10,000 
ไม่เป็นไปตามประกาศสนับสนุนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก 

Mr.Mahmoud Moussa เป็นลูกจ้างชั่วคราว 

7 Mr.Mahmoud Moussa 
Monitoring Employee Behavior Through the Use of 
Technology and Issues of Employee Privacy in America 

20,000 
ไม่เป็นไปตามประกาศสนับสนุนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก 

Mr.Mahmoud Moussa เป็นลูกจ้างชั่วคราว 

8 ดร.ระวี เผ่าหอม 
The Psychological Role of Human Resources Management 
for Upholding Learning in a Team 

20,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI และ SCOPUS (โปรดแสดงหลักฐานที่แสดงว่า

บทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI&SCOPUS) 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

9 ธัญวดี สุจริตธรรม 
Factors Affecting the Strength of Production - Oriented 
Saving Groups in the Upper North Thailand 

20,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI และ SCOPUS (โปรดแสดงหลักฐานที่แสดงว่า

บทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI&SCOPUS) 
เขตพ้ืนที่เชียงราย 

10 สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 
Development of Prototype Community for Improve the 
Quality of Life of Leprosy Patient in Maelao Colony, Thailand 

 20,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI และ SCOPUS (โปรดแสดงหลักฐานที่แสดงว่า

บทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI&SCOPUS) 

11 สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 
Promoting of Knowledge and Moral Lessons about the Life's 
38 Blessings with Video on the Web-Based Instruction 

20,000 
ไมพ่บหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI และ SCOPUS (โปรดแสดงหลักฐานที่แสดงว่า

บทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI&SCOPUS) 
เขตพ้ืนที่น่าน 

12 กนกรัตน์ ดวงพิกุล 
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ่มแปรรูปมะไฟจีนบ้านกอก จังหวัดน่าน 

10,000 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (โปรดแสดงหลักฐานที่แสดงว่า

บทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI) 

13 ธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องของประชาชนในอ าเภอ
ท่าวังผา และอ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

10,000 ไม่อนุมัติ เน่ืองจากบทความดังกล่าวเป็น Proceeding ไม่ใช่วารสารที่อยู่ในฐาน TCI 

14 นงนุช พรหมวีระไชย 
การเปิดรับสื่อและรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักเรียนและนักศึกษาใน
เขตเทศบาลจังหวัดน่าน 

10,000 ไม่อนุมัติ เน่ืองจากบทความดังกล่าวเป็น Proceeding ไม่ใช่วารสารที่อยู่ในฐาน TCI 

รวม 230,000  
 

  



รายช่ือบทความท่ีไม่ตรงตามเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย พ.ศ. 2555 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

1 นเรศ อินต๊ะวงค์ 
An annlar rotating-die technique in extrusion process: Effect 
of mandrel rotating speed on entrance pressure drop and 
flow properties of molten HDPE 

 22,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI แต่มีข้อมูลอยู่ในฐาน SCOPUS (โปรดแสดง

หลักฐานที่แสดงว่าบทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI) 

2 ดร.ภาคภูมิ จารุภูม ิ
Properties of calcium phoshates ceramic composites derived 
from natural materials 

30,000 
เสนอเรื่องขออนุมัติ 30,000 บาท แต่ด้วยตามประกาศของมหาวิทยาลัย ควรสนับสนุน 
20,000 บาท นักวิจัยควรเสนอเร่ืองใหม่อีกคร้ัง หลงั สวพ.เปิดรับอีกคร้ัง, ขาดส าเนาบัตรประชาชน

พร้อมรับรองส าเนา, แก้ไขใบเสร็จรับเงินเป็น20,000บาท 

3 วัชรินทร์ สิทฑธิเจริญ 
Rheological and Mechanical Properties of Silica-Based 
Bagasse-Fiber-Ash-Reinforced Recycle Hdpe Composetes 

20,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI แต่มีข้อมูลอยู่ในฐาน SCOPUS (โปรดแสดง

หลักฐานที่แสดงว่าบทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI) 

4 สุรพงษ์ บางพาน 
วิธีการหาพ้ืนผิวผลตอบในเครื่องกะเทาะข้าวกล้องขนาดกลางชนิด ๖ 
ลูกยาง 

20,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI แต่มีข้อมูลอยู่ในฐาน SCOPUS (โปรดแสดง

หลักฐานที่แสดงว่าบทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI) 
เขตพ้ืนที่เชียงราย 

5 วิฑูรย์ พรมมี The low cost LabVIEW wireless instrument  20,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI แต่มีข้อมูลอยู่ในฐาน SCOPUS (โปรดแสดง

หลักฐานที่แสดงว่าบทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI) 

6 วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ 
Electrical Performance of Zinc Oxide Surge Arresters in 22 kV 
Distribution System Using Thermal Image Camera 

20,000 
ไม่พบหลักฐานแสดงถึงฐานข้อมูลจาก ISI แต่มีข้อมูลอยู่ในฐาน SCOPUS (โปรดแสดง

หลักฐานที่แสดงว่าบทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI) 
เขตพ้ืนที่น่าน 

7 สิทธิบูรณ์ ศิริพรอคัรชัย เครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและช าระล้าง  10,000 ไม่อนุมัติ เน่ืองจากบทความดังกล่าวเป็น Proceeding ไม่ใช่วารสารที่อยู่ในฐาน TCI 

เขตพ้ืนที่ตาก 

8 ปรีชา มหาไม ้
ระบบให้น้ าแบบอัตโนมัติใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตามดวงอาทิตย์เป็น
แหล่งพลังงาน 

 12,000 เบิกแล้ว ครั้งที่ 4 (22กันยายน 2557) 

รวม 154,000  



 

รายช่ือบทความท่ีไม่ตรงตามเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย พ.ศ. 2555 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรม  

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

1 ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ 
ปิ่นปักผมเมืองแจ๋ม : ภูมิปัญญาท้องถ่ินของช่างพ้ืนบ้านในการท า
เครื่องประดับศีรษะ 

10,000 เป็นบทความวิชาการ ไม่ใช่บทความวิจัย ตามประกาศเป็น (บทความวิจัย) 

รวม 10,000  

 



รายช่ือบทความท่ีไม่ตรงตามเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย พ.ศ. 2555 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ งบ หมายเหตุ 

1 ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ 
ผลของการใชผ้งมะเชือเทศทดแทนเกลือโซเดียมไนไตรท์ที่มีต่อคุณสมบัติ
ทารเคมีกายภาพ จุลินทรีย์และประสาทสัมผสัของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์
เตอร์               

 10,000 ลาออกแล้ว 

2 ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ 
ผลของไลโคปีนจากมะเขือเทศที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและ
ประสาทสัมผสัของมายองเนส 

 10,000 ลาออกแล้ว 

รวม 20,000  
 

 

  



 

ตารางสรุปจ านวนบทความและงบประมาณ (มิติเขตพ้ืนท่ีและคณะ) 
(ทั้งหมด) 

ระดับนานาชาติ 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 
วิศวกรรมศาสตร์ 13  318,000           3  70,000          -    -            -            -            -            -             1  20,000          17   408,000  
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          5  20,000           2  40,000           1  34,000          -            -            -            -            -    -            8  194,000  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          5  120,000           5   50,000           2   50,000          -            -            -            -            -      -            12  320,000  
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์         -      -            -              -            -    -            -            -            -            -            -    -            -    -    
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                          2  60,000      2  60,000  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                              4  120,000   4  120,000  

รวม 
        
23  

    
558,000  

        
10  

   
260,000           3  

     
84,000                   1  

    
20,000  

           
2  

     
60,000  

           
4  

    
120,000  

            
43  

     
1,102,000  

                   
ระดับชาติ 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 
วิศวกรรมศาสตร์ 10  100,000           8  90,000           9  109,000           2    20,000           1  10,000          -    -            30  329,000  
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25  250,000           5  50,000           2  20,000           6    60,000           3  30,000          -    -            41  410,000  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          3  42,000          -              -             2  20,000           6  75,000           3  30,000           2  20,000          16  187,000  
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์          6  60,000                              6  60,000  
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                          29  304,000      29  304,000  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                       -    -    -    -    

รวม 
        

44  
    

452,000  
        

13  
   

140,000  
        

13  
   

149,000  
        

14  
 

155,000           7  
  

70,000           2  
    

20,000  
         

29  
   

304,000      
           

122  
      

1,290,000  

 

 
 
 
 

                 



 
 
 

                   
รวม 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 

วิศวกรรมศาสตร์ 

        
23  

    
418,000  

        
11  

   
160,000           9  

    
109,000           2    20,000           1  

  
10,000           1  

    
20,000          

            
47  

        
737,000  

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

        
30  

    
370,000           7  

    
90,000           3  

     
54,000           6    60,000           3  

  
30,000          -    

         
-            

            
49  

        
604,000  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          8  
    

162,000           5  
   

150,000           4  
     

70,000           6    75,000           3  
  

30,000           2  
    

20,000          
            

28  
        

507,000  

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์          6  
     

60,000                              
              

6  
         

60,000  

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                          
         

31  
   

364,000      
            

31  
        

364,000  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                              
           

4  
    

120,000  
              

4  
        

120,000  

รวม 
        

67  
 

1,010,000  
        

23  
   

400,000  
        

16  
   

233,000  
        

14  
 

155,000           7  
  

70,000           3  
    

40,000  
         

31  
   

364,000  
           

4  
    

120,000  
           

165  
     

2,392,000  
 

  



ตารางสรุปจ านวนบทความและงบประมาณ (มิติเขตพ้ืนท่ีและคณะ) 
(เอกสารครบ) 

ระดับนานาชาติ 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 

วิศวกรรมศาสตร์          6  156,000           1  30,000                          7  186,000  
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                  1  34,000                      1  34,000  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          1  20,000           1  30,000           2  50,000                      4  100,000  
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์                                 -    -    
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                                  -    -    
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                  -    -    

รวม          7  
  

176,000           2  
    

60,000           3  
     

84,000                  -    
         
-             -    

          
-             -    

           
-    

            
12  

        
320,000  

                   
ระดับชาติ 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 
วิศวกรรมศาสตร์          1  10,000           2  20,000           6  72,000               1  10,000              10  112,000  
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          8  80,000           1  10,000           1  10,000               2  20,000              12  120,000  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          1  15,000               2  20,000           2  25,000           2  20,000           1  10,000          8  90,000  
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์          1  10,000                              1  10,000  
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                          24  249,000      24  249,000  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                  -    -    

รวม 
        

11  
  

115,000           3  
    

30,000           9  
   

102,000           2  
  

25,000           5  
  

50,000           1  
    

10,000  
         

24  
   

249,000      
            

55  
        

581,000  

                     



                   
รวม 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 

วิศวกรรมศาสตร์          7  
  

166,000           3  
    

50,000           6  
     

72,000          -            -             1  
  

10,000          -    
         
-            

            
17  

        
298,000  

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          8  
    

80,000           1  
    

10,000           2  
     

44,000          -            -             2  
  

20,000          -    
         
-            

            
13  

        
154,000  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          2  
    

35,000           1  
    

30,000           4  
     

70,000           2  
  

25,000           2  
  

20,000           1  
    

10,000          
            

12  
        

190,000  

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์          1  
    

10,000                              
              
1  

         
10,000  

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                          
         

24  
   

249,000      
            

24  
        

249,000  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                       -    
           
-    

            
-    

               
-    

รวม 
        

18  
  

291,000           5  
    

90,000  
        

12  
   

186,000           2  
  

25,000           5  
  

50,000           1  
    

10,000  
         

24  
   

249,000           -    
           
-    

            
67  

        
901,000  

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสรุปจ านวนบทความและงบประมาณ (มิติเขตพ้ืนท่ีและคณะ) 
(เอกสารขาด) 

ระดับนานาชาติ 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 
วิศวกรรมศาสตร์          3  70,000                           1  20,000          4  90,000  
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                 -    -    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          2  50,000           3  90,000                          5  140,000  
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์                                 -    -    
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                          2  60,000      2  60,000  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                4  120,000  4  120,000  

รวม          6  
  

120,000           3  
    

90,000          -    
           
-                     1  

    
20,000  

           
2  

     
60,000  

           
4  

    
120,000  

            
15  

        
410,000  

                   
ระดับชาติ 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 
วิศวกรรมศาสตร์          9  90,000           6  70,000           2  25,000           1  10,000                  18  195,000  
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13  130,000           4  40,000           1  10,000           3  30,000           1  10,000              22  220,000  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          2  27,000                   2  25,000           1  10,000              5  62,000  
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์          4  40,000                              4  40,000  
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                          3  35,000      3  35,000  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                  -    -    

รวม 
        

28  
  

287,000  
        

10  
   

110,000           3  
     

35,000           6  
  

65,000           2  
  

20,000          -    
         
-    

           
3  

     
35,000      

            
52  

        
552,000  

      

 
 
 
 

            



                   
รวม 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 

วิศวกรรมศาสตร์ 

        
12  

  
160,000           6  

    
70,000           2  

     
25,000           1  

  
10,000          -            -             1  

    
20,000          

            
22  

        
285,000  

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

        
13  

  
130,000           4  

    
40,000           1  

     
10,000           3  

  
30,000           1  

  
10,000          -    

         
-            

            
22  

        
220,000  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          4   77,000           3  
    

90,000          -    
           
-             2  

  
25,000           1  

  
10,000          -    

         
-            

            
10  

        
202,000  

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์          4  
    

40,000                              
              
4  

         
40,000  

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                          
           
5  

     
95,000      

              
5  

         
95,000  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                              
           
4  

    
120,000  

              
4  

        
120,000  

รวม 
        

33  
  

407,000  
        

13 
   

200,000           3  
     

35,000           6  
  

65,000           2  
  

20,000           1  
    

20,000  
           
5  

     
95,000  

           
4  

    
120,000  

            
67  

        
962,000  

 

  



ตารางสรุปจ านวนบทความและงบประมาณ (มิติเขตพ้ืนท่ีและคณะ) 
(ไม่เป้นไปตามเง่ือนไข) 

ระดับนานาชาติ 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 
วิศวกรรมศาสตร์          4  92,000           2  40,000                          6  132,000  
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          5  120,000           2  40,000                          7  160,000  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          2  50,000           1  30,000                          3  80,000  
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์                                 -    -    
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                                  -    -    
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                  -    -    

รวม 
        

11  
    

262,000           5  
   

110,000          -    
           
-                    -    

         
-             -    

          
-             -    

           
-    

            
16  

        
372,000  

                   
ระดับชาติ 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 
วิศวกรรมศาสตร์                  1  12,000           1  10,000                  2  22,000  
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          4  40,000                   3  30,000                  7  70,000  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                      2  25,000               1  10,000          3  35,000  
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์          1  10,000                              1  10,000  
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                          2  20,000       2  20,000  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                  -    -    

รวม          5  
     

50,000          -    
          
-             1  

     
12,000           6  

  
65,000          -    

        
-             1  

    
10,000  

           
2  

     
20,000      

            
15  

        
157,000  

  



                   

                   
รวม 

คณะ/พ้ืนที่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง พิษณุโลก สวก. วทส. รวม 

บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท บทความ บาท 

วิศวกรรมศาสตร์          4  
     

92,000           2  
    

40,000           1  
     

12,000           1  
  

10,000          -    
        
-            -    

         
-            

              
8  

        
154,000  

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          9  
    

160,000           2  
    

40,000          -    
           
-             3  

  
30,000          -    

        
-            -    

         
-            

            
14  

        
230,000  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          2  
     

50,000           1  
    

30,000          -    
           
-             2  

  
25,000          -    

        
-             1  

    
10,000          

              
6  

        
115,000  

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์          1  
     

10,000                              
              
1  

         
10,000  

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                          
           
2  

     
20,000      

              
2  

         
20,000  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                -    -    

รวม 
        

16  
    

312,000           5  
   

110,000           1  
     

12,000           6  
  

65,000          -    
        
-             1  

    
10,000  

           
2  

     
20,000           -    

           
-    

            
31  

        
529,000  

 

 


