
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย    
                  จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3      :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน  :  ปีการศึกษา 2557 

ผู้รับผิดชอบหลัก     :  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ  
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมคว รส่งเสริมให้มี 
การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวาสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้วโดยมีวิธีคิด ดังน้ี  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
  คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบันเป็นคา่เฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของ
ทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน  
 

สูตรการค านวณ  
 
      คะแนนท่ีได้  = 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.40 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
-  ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบตัร  
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
-  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
-  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
-  ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
-  ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลอืกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบรูณ์  
(Full Paper) และเมื่อไดร้ับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ ในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่า  
3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาด้วย 
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ผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 
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1. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (เรื่อง)         
2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

(เรื่อง) 
2 2 1 - - 1 -  

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ 
ไม่อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 

(เรื่อง) 

5 4 5 1 - 1 -  

4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที ่2 (0.60) 

(เรื่อง) 
2 1 - 2 - - -  

5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ .ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ 
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน 
ข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

(เรื่อง) 

2 - 5 4 - 2 -  

6. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ .  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (1.00) 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่าน

(เรื่อง) 

3 - - 9 4 - 6  
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ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 
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เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 
- ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ (1.00) 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน (1.00) 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน 
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
(1.00) 

 

      

 

 

7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ 
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ online 
(0.20)  

(เรื่อง) 
      

 
 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
(0.40) 

(เรื่อง) 
        

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(0.60) 

(เรื่อง) 
        

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

(เรื่อง) 
      

 
 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค 
อาเซียน/นานาชาต ิ(1.00) 

(เรื่อง) 
   1   

 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัย 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
8.20 2.60 6.20 14.80 4.00 2.20 6.00  

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าทั้งหมด  (คน) 58 88 55 81 34.5 47 10  
ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

(ร้อยละ) 
14.13 2.95 11.27 18.27 11.59 4.68 60  

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 แยกตามกลุ่มสาขา 
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
  คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
- กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

(คะแนน) 

3.53 0.73 2.81 3.04 1.93 0.78 5  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนว่ยงานวิจัย 17.82 
จ านวนคณะและหน่วยงานวิจยัทั้งหมดในสถาบัน 7 
คะแนนที่ได้ 17.82/7 = 2.54 
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หลักฐานอ้างอิง : 

ที ่ เลขที่เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ / 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์
ชื่อ-สกลุ ค่าคะแนน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  Synthesis TiO2 with doctor 

blade technique fo dye 
sensitized solar cell 

i-seec 2014 ดร.สรุศักดิ์ แสนทวีสุข 0.4 

  คุณภาพน้ าและความหลากหลาย
ของแพลงกต์อนพืชในหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ ์

ดร.นพรตัน์ สิทธิวงศ์ 0.6 

  การเตรยีมวัสดุฐานรองราคาถูก
ส าหรับเทอร์โมอเิล็กทริกสม์อดลู 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ ์

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 0.6 

  Comparison of True Colour 
and E-Color On Indigeneous 
Textile 

วารสาร "RMUTP Research 
Journal" 

กรรณิการ์ กมลรัตน ์ 0.8 

  ศึกษาการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในโรง
ฆ่าช าแหละเนื้อโค 
และผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายในเขต
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – 
มิถุนายน 2558 

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน 0.8 

  การพัฒนารูปแบบผ้าย้อมคราม
ส าหรับคนรุ่นใหม ่
 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – 
มิถุนายน 2558 

ผศ.อนุรัตน์ สายทอง 0.8 

  การวิเคราะห์ปัจจยัการเรียนรู้
ด้วยการคดัเลือกคณุสมบัติและ
การพยากรณ ์
 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2557 

นิภาพร ชนะมาร 0.8 

  อุปกรณ์เทอรโ์มอิเล็กทริกส์
อ๊อกไซด ์

นิทรรศการงาน "43 rd 
Internation of Inventions of 
Geneva " ณ กรุงเจนีวา สมาพัน
รัฐสวิส 

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 1 

  Investigation on the 
Enhancement of the 
Thermoelectric Power 
Factor of Zno Thin Film 
by Ak-doping using 
Asymmetric Bipolar 

Energy Procedia รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 1 
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ที ่ เลขที่เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ / 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์
ชื่อ-สกลุ ค่าคะแนน 

Pulsed-DC Magnetron 
Sputtering Technology 
 

  Electronic Structure of Ge-
Sb-Te System Calculated 
by DV-Xa Method 

Integrated Ferroelectrics รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 1 

  Competing anisotropic 
microstructures of Bi2 
(Te0.95 Se0.05)3 
Thermoelectric materials 
by Bridgman technique 

Materials Letters รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 1 

  Thermoelectric properties 
of c-GeSb0.75Te0.5 to h-
GeSbTe0.5 thin film 
through annealing 
treatment effects 

Journal of Allots and 
Compounds 

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 1 

  Numerical Simulation of 
n-CaMnO3/Bi and p-
NaCo2O4/Ag 
Thermoelectric Cell by 
Finite Element Method 

Integrated Ferroelectrics: An 
International Journal 

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 1 

  Theoretical Analysis of the 
Substitutable Metal on 
the Thermoelectric 
Performance of CaMnO3 

Integrated Ferroelectrics: An 
International Journal 

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 1 

  Thermoelectric Energy 
Conversion of p-
Ca3Co4O9/n-CaMnO3 
Module 

Energy Procedia รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 1 

  Thermal Conductivity of 
Nano ZnO Doped 
CaFe2O4 

Integrated Ferroelectrics: An 
International Journal 

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 1 

  "Separated and 
Disconnected Sets In 
Biminimal Structure Spaces"  

วารสาร Far East Journal of 
Mathematical Science 86(2), 
November 2,2014 (Q4) 
 

ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ ์ 1 
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ที ่ เลขที่เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ / 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์
ชื่อ-สกลุ ค่าคะแนน 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
  In vivo Induction of 

Tetraploid in Tangerine Citrus 
Plants (Citrus reticulata 
Blanco) with the use of 
colchicine 

วารสาร Pakisatan Journal of 
Biological Science 18(1) Q3 

 

ดร.สุนทรีย์ สรุศร 1 

  Effect of Raising Beef Cattle 
in the Double Shaded House 
on Their Fattening 
Performance in Thailand 

Pakistan Journal of Nutrition   รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล 1 

  Response on General 
Physiology Animal Welfare 
Behavior and Productivity of 
the Defferent Lineage Level 
Of Charolais Crossbred Cattle 
for Fattening Beef Cattle 
Production Performance in 
Thailand  

Pakistan Journal of Nutrition รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล 1 

  Biochemical Systematics and 
Ecology  

Biochemical Systematics and 
Ecology  (2015) 35-43 

รัตน์มณี ชนะบุญ 1 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  เรื่อง เทคนิคการแกไ้ขตัว

ประกอบก าลังแบบแอคทีฟ
ส าหรับไฟฟา้เฟสเดยีว 

น าเสนอแบบบรรยาย งานประชุม
วิชาการระดับชาติ เครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ราชมงคล  
ครั้งที่ 7  

ก้องภพ ชาอามาตย์ 0.2 

  Self-Adjusted Pneumatic 
Loading Oedometer for 1D 
Consolidation 

i-seec 2014 Wuttinan Pratoom 0.4 

  การประหยัดพลังงานด้วย
เทคนิควิศวกรรมคุณค่า :  
กรณีศึกษา ศูนยร์วมนม สถานี
วิจัยทดสอบพันธุ์สตัว์สกลนคร 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – 
มิถุนายน 2558 

ภาณุวัฒน์  วงค์แสงน้อย 0.8 

  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลแบบสอบถาม โดย
ใช้ภาษา VBA ในโปรแกรม
ส าเรจ็รูปไมโครซอฟต์เอ็กเซล 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2557 

ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย ์ 0.8 
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ที ่ เลขที่เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ / 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์
ชื่อ-สกลุ ค่าคะแนน 

คณะครุศาสตร์ 
  การศึกษาทัศนคติและความพึง

พอใจของนักศึกษาเกี่ยวการน า
ระบบ e-learning มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

งานประชุมทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม
วิจัย ครั้งที่ 10  
วันที่ 11 – 12 กันยายน 2557 

ภัทรดร  จั้นวันด ี 0.2 
 
 

  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาการจดัการเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
ครั้งท่ี 7 

เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ 0.2 

  ICT-base learning for 
teaching profession 
student of sakon nakhon 
rajabhat university 

i-seec 2014 สุชาดา บุปฝา 0.4 

  DEVELOPMENTOF ENGLISH 
SPEAKING SKILLSBASEDON 
RECIPROCAL PROCESS FOR A 
SPEAKING 
ANXIETYREDUCTION 
ONSPEAKING PERFORMANCE 
OF ENGLISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE LEARNERS 

i-seec 2014 กิตติกร รักษาพล 0.4 

  Service Learning on Safety 
in Life for Pre-service 
Teachers in SakonNakhon 
Province 

i-seec 2014 ถาดทอง  ปานศุภวัชร 0.4 

  A study of Professional 
Learning Community for 
Developing Student 
Teachers of Sakon Nakhon 
Rajabhat University 

การน าเสนอผลงานวิจยัแบบ
บรรยาย งาน "The Second 
Asian Conference on 
Society Education and 
Technology" วันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2557 

สุชาดา บุปฝา 0.4 

  Exploratory and 
Confirmatory factor analysis 
of Quality of disabled 
students life in inclusive 
school : Northeast Thailand 
 

น าเสนอแบบบรรยาย งาน ACES 
2014 (2-4 August 2014) 
Hiroshima Japan  

ผศ.ดร.อรวรรณ น่ิมตลุง 0.4 
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ที ่ เลขที่เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ / 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์
ชื่อ-สกลุ ค่าคะแนน 

33  ผลการใช้โปรแกรมการออก
ก าลังกายท่ีมีต่อการพัฒนาผล
การเรยีนรู้ 5 ด้านของนักศึกษา
วิชาเอกพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ช้ันปีท่ี 3 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2015 อภิวัฒน์  ปานทอง  

34  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเพลง
กล่อมเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว 
ไทยโย้ย  ผู้ไท  และไทย้อ ใน
เขตจังหวัดสกลนคร 

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 26 ฉบับ
ที่ 1 (2558) (มกราคม-
มิถุนายน) 

สถิต ภาคมฤค 0.6 

35  การพัฒนาความมั่นใจในการ
พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
สาขาวิชาสังคมศึกษาระดบั
ปริญญาตร ีโดยใช้รางวัลในการ
เสรมิแรงทางบวก 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2557 

สุริยะ ประทุมรัตน ์ 0.8 

36  สมรรถนะส าคัญของผู้บริหาร
มืออาชีพ 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2557 

ศักดิ์ไทย สรุกิจบวร 0.8 

37  On the Solution of the n-

Dimensional  
k

B
  

Operator 

Applied Mathematical 
Sciences, Vol. 9, 2015, no. 
10, 469 – 479 

สุดประไทย  บุพศิร ิ 1 

38  On the Operator 
k

m
  

 Related to the Wave 
Equation and Laplacian 

Applied Mathematical 
Sciences, Vol. 9, 2015, no. 
10, 469 – 479 

สุดประไทย  บุพศิร ิ 1 

39  THE PARTIAL 
DIFFERENTIAL OPERATOR 

k

c,m
  

RELATED TO THE WAVE 
EQUATION AND 
LAPLACIAN, 
 
 
 
 
 
 

International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics, Volume 95 
No. 3 2014, 405-412 

สุดประไทย  บุพศิร ิ 1 
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ที ่ เลขที่เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ / 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์
ชื่อ-สกลุ ค่าคะแนน 

คณะมนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  วิใจไทบ้าน : การบูรณาการองค์

ความรูสู้่การเรยีนการสอน 
งานประชุมวิชาการระดับชาต ิ
คณะมนุษยศ์าสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
กาฬสินธุ์ “ท้องถิ่นอีสานในบรบิท
อาเซยีน” วันที่ 19 สิงหาคม 2557 

อุทุมพร หลอดโค 0.2 

  การมีสว่นรว่มของประชาชนใน
การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มในเขตพื้นทีเ่ทศบาล
ต าบลนาหวา้ อ.นาหว้า  
จ.นครพนม 

น าเสนอแบบบรรยาย งาน 
National and International 
Research Conference 2015 : 
NIRC 2015  

ดร.พุฑฒจักร สิทธิ 0.4 

  Phu tai Indigo Dry Fabric : 
Commodization of Culture in 
the Globalization 

น าเสนอแบบบรรยาย งาน สัมมนา
วิชาการผา้พื้นเมืองอาเซียนครั้งที่ 
5 วันที่ 18 - 20 มกราคม 2558  

ดนัย ชาทิพฮด 0.4 

  ETHNIC CONCIOUSNESS 
OF KHALOENG BAN 
PHACHONG THROUGHYAO 
LIANG PHI RITUAL. 

i-seec 2014 สุรชัย ชินบุตร 
 

0.4 

  Tai Baan Research: 
Integrating knowledge to 
Teaching 

i-seec 2014 อุทุมพร หลอดโค 0.4 

  ผู้ไทศึกษา ย้อนรอย
ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมผู้ไท
ตามรอยผูไ้ทไปศกึษาผ้าคราม  

วารสารไทยศกึษา   ดนัย ชาทิพฮด 0.6 

คณะวิทยาการจัดการ 
  เรื่อง "การพัฒนาและการวดั

ประสทิธิภาพระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา  
คณะวิทยาการจดัการ  
ม.ราชภัฏสกลนครโดยการใช้
แบบจ าลองการยอมรบันวตักรรม
และเทคโนโลยี" 
 
 
 

น าเสนอแบบบรรยาย  
"วลัยลักษณ์วิจยัทางการจดัการ
ครั่งที่ 4" ณ โรงแรมทวินโลตสั  
จ.นครศรธีรรมราช  
วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558  

ศุภมิตร บุญทา 0.2 
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ที ่ เลขที่เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ / 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์
ชื่อ-สกลุ ค่าคะแนน 

  At the First Glance of 
Organizational Citizenship 
Behaviors and 
Organization Effectiveness 
: A Study of city and Town 
Municipality in Thailand 

Seoul Korea Annual 
Sysposium on Management 
and Social Sciences 

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 0.4 

  The Participatory Action 
Research on  Product 
Development of 
Seasoning  Powder 
Production and Marketing 
of Yangloan Village, 
Kokphu Sub-district, 
Phuphan District, 
Sakonnakhon 

i-seec 2014 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 0.4 

  A questionnaire survey on 
the influence of job 
satisfaction on 
organizational citizenship 
behavior: a study of city 
and town municipality in 
Thailand 

i-seec 2014 ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 0.4 

  Expanding the Horizons of 
Tertiary Education in 
Thailand 

i-seec 2014 Philip Nicholls 

 

0.4 

  Organization Commitment 
: A Case Study of Sakon 
Nakhon Rajabhat 
University 

The Inaugural Asian 
Conference on the Social 
Science and Sustainability 

ดร.ปยิะจนิต์ ปัทมดิลก 0.4 

  การพัฒนาวิธีการจัดท าบัญชี
แบบมีส่วนร่วมของกองทุน
หมู่บ้าน ในเขตต าบลท่าแร่ 
จังหวัดสกลนคร 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – 
มิถุนายน 2558 

ผศ.วาทินี ศรีมหา 0.8 

  การมอบหมายงาน : ศิลปะที่
ผู้บริหารต้องเข้าใจ 
 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – 
มิถุนายน 2558 

สามารถ อัยกร 0.8 
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ที ่ เลขที่เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ / 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์
ชื่อ-สกลุ ค่าคะแนน 

  การด าเนินงานการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในท้องถิ่นของสภา
พัฒนาการเมือง 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – 
มิถุนายน 2558 

ดร.ชาติชัย อุดมกจิมงคล 0.8 

  ทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชน
และสื่อสมัยใหม่ของวัยรุ่น ใน
จังหวัดสกลนคร  

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2557 

ภัทร์ศินี  แสนส าแดง 0.8 

  การศึกษาฟังก์ช่ันการผลติ 
ศักยภาพ ประสิทธิภาพการ
ผลิตและการตลาดพริกใน
จังหวัดสกลนคร 

วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 19 
ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
2557 

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 0.8 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
  Elastic Properties and Debye 

Temperature of Zn Doped 
Pb TiO3 from First Principles 
Calculation 

Integrated Ferroelectrics: An 
International Journal 

หรรษกร วรรธนะสาร 1 

  Effect of Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 
modification on structure 
and ferrorlrctric properties of 
0.6Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-
0.4Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 
ceramics 

Ceramics International หรรษกร วรรธนะสาร 1 

  Thermophysical Properties of 
Ca1-x Eux MnO3 (x=0, 0.05, 
0.10, 0.15) Simulated by 
Classical Molecular Dynamics 
Method 

CMUJ NS Special Issue on 
Physics 

หรรษกร วรรธนะสาร 1 

  Theoretical Enhancement of 
Thermoelectric Properties of 
Sr1-xLaxTiO3 

Integrated Ferroelectrics: An 
International Journal 

ครรชิต สิงหส์ุข 1 

  Thermal Properties of Bi 
Doped Pb Te Simulated by 
Molecular Dynamics 

Integrated Ferroelectrics: An 
International Journal 

สันติ ผิวผ่อง 1 

  Effects of Magnetic Field 
on Synthesis and 
Thermoelectric Properties 
of NaCoO2 

Integrated Ferroelectrics: An 
International Journal 

ครรชิต สิงหส์ุข 1 
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ผลการประเมินตนเอง  :  

เป้าหมายปีนี ้ 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 2.54 คะแนน 
บรรลเุป้าหมาย / ไม่บรรลเุป้าหมาย  
เป้าหมายปตี่อไป 4 คะแนน 

 
ข้อสรุปผลการประเมิน :  

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


