สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจาพุทธศักราช 2557-2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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34

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจาพุทธศักราช 2557-2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ ครุศาสตร์
ที่ ชื่ออาจารย์ประจา/นักวิจยั
ประจา

ชื่อบทความ

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่,เล่มที่,ปีที่,

วัน/เดือน/ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจยั
ปีที่เผยแพร่ ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

1 ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในรายวิชา กันยายน-ธันวาคม 2558
การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) โดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD"

ธันวาคม
2558

2 อ.ทัศนีย์ บุญแรง

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประชุมสัมมนาระบบการบริหารแบบเชื่อมโยง
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ของเล่น เครือข่ายชุมชนกับสหวิชาชีพทางการแนะแนว
พื้นฐาน
วันที่ 26-27 มกราคม 2558 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

26-27
มกราคม
2558

3 อ.ดร.ชไมมน ศรีสรุ ักษ์

The Developing of Ethical Cognitive by The 11Th International Conference "ASIAN
KAESSSGAN Model of Instruction for Community Knowledge Networks for the
Early Childhood
Economy, Society, Culture, and
Environmental Stability" Vebye:
Jatgnabdym Bedu, Nepal

March,
2015

0.40

0.20

การประชุม
ระดับ
นานาชาติ

0.40

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจาพุทธศักราช 2557-2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ ครุศาสตร์
ที่ ชื่ออาจารย์ประจา/นักวิจยั
ประจา

ชื่อบทความ

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่,เล่มที่,ปีที่,
ประชุมวิชาการ มอบ.วิจยั ครั้งที่ 9 การ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ภมู อิ าเซียน : ความ
หลากหลายบนพื้นที่ชายแดน

วัน/เดือน/ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจยั
ปีที่เผยแพร่ ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

4 รศ.อนงค์ศริ ิ วิชาลัย

ยุทธวิธกี ารพัฒนาครูภาษาไทยสู่ครูมอื
อาชีพภายใต้บริบทของสถานศึกษา

5 ผศ.พิชัยณรงค์ กงแก้ว

การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและการ วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีที่ 15
ออกกาลังกาย โดยองค์การบริหารส่วน
ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)
ตาบล สาหรับผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ
ตอนบน

2557

TCI

0.60

6 รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองคืการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2557

TCI

0.60

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีที่ 15
ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)

2-3
การประชุม 0.20
กรกฏาคม ระดับชาติ
2558

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ประจาพุทธศักราช 2557-2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ชือ่ อาจารย์ประจา/นักวิจัยประจา
1

อ.ดร.วิศนี สุประดิษฐ์อาภรณ์

ชือ่ บทความ
A Survey of Staying Quality of
Orange Juice in Chiang Mai

ชือ่ แหล่งตีพมิ พ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพมิ พ์/เผยแพร่,เล่มที,่ ปีท,ี่
The 11Th International Conference "ASIAN
Community Knowledge Networks for the
Economy, Society, Culture, and
Environmental Stability" Vebye: Jatgnabdym
Bedu, Nepal

วัน/เดือน/ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
March, การประชุม
0.40
2015
ระดับ
นานาชาติ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจาพุทธศักราช 2557-2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ ชื่ออาจารย์ประจา/นักวิจยั
ประจา

ชื่อบทความ

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่,เล่มที่,ปีที่,

วัน/เดือน/ปีที่ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจยั
เผยแพร่
ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

1 อาจารย์กติ ติชัย ปัญญาวัน

การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว บ้านต้นโชค
ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่

วารสารวิจยั ราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี 16
ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)

มีนาคม 2558

2 อาจารย์กติ ติชัย ปัญญาวัน

ชุมชนกับการจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว : กรณีศกึ ษาบ้านต้นโชค ตาบล
หนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่

งานประชุมวิชาการ "พิบลู สงครามวิจยั "
ประจาปี พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม

13-14
กุมภาพันธ์
2558

3 อาจารย์ทศั วรรณ ธิมาคา

Cultural Information Management on
Thai Lanna Local Wisdom: Pha YoK
Lamphun Weaving

The General Conference Congress Of
Southeast Asian Librarians (CONSAL) XVI
BANGKOK-THAILAND

11-13 JUNE
2015

4 อาจารย์ทศั วรรณ ธิมาคา

การสร้างสื่อสารสนเทศภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น : การทอผ้ายกดอก จังหวัด
ลาพูน

วารสารวิจยั ราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี 16
ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)

มีนาคม 2558

TCI

0.60

0.20

0.4

TCI

0.60

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจาพุทธศักราช 2557-2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ ชื่ออาจารย์ประจา/นักวิจยั
ประจา

ชื่อบทความ

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่,เล่มที่,ปีที่,

วัน/เดือน/ปีที่ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจยั
เผยแพร่
ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

5 รศ.สนิท สัตโยภาส

ภาษากับความมั่นคงในชีวิต :
วารสารบัณฑิตวิจยั ประจาปีที่ 6 ฉบับที่ 2
กรณีศกึ ษาแรงงานพม่าในแขวงนครพิงค์ (กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558)
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม
2558

TCI

0.60

6 อ.นิรุตร์ แก้วหล้า

การศึกษาเครื่องดนตรีของกลุ่มชาติ
วารสารวิจยั ราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี 16
พันธุ์ลาหู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงอ่าง ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
ขาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มีนาคม 2558

TCI

0.60

7 อาจารย์กนั ยารัตน์ รินศรี

การจัดการทรัพยากรนาเชิงบูรณาการแนว วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีที่ 15
พุทธ: กรณีศกึ ษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มนาปิง
ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2557)
จังหวัดเชียงใหม่

2557

TCI

0.60

8 ผศ.ธนพชร นุตสาระ

แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีเต
หนากูของชาวกะเหรี่ยง ตาบลบ้านจันทร์
อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีที่ 15
ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2557)

2557

TCI

0.60

9 อาจารย์ ดร.จตุพร เสถียรคง

กลยุทธ์แห่งความสาเร็จในการบริหาร
จัดการภาครัฐของไทย

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีที่ 15
ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2557)

2557

TCI

0.60

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจาพุทธศักราช 2557-2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ ชื่ออาจารย์ประจา/นักวิจยั
ประจา

ชื่อบทความ

ั ศ๊ล รายงานผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
10 อาจารย์ กมลาศ สาลี สุกณ
การนาเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ
(Structural Constraints and
Individual Choices in Accessing
Health Sevice among Burmese
Migrant

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่,เล่มที่,ปีที่,
12th International Conference On Thai
Studies Thailand In The World ณ The
University of Sydney ประเทศเครือรัฐ
ออสเตรเลีย

วัน/เดือน/ปีที่ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจยั
เผยแพร่
ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
2557

0.40

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจาพุทธศักราช 2557-2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ วิทยาการจัดการ
ที่

ชื่ออาจารย์ประจา/
นักวิจยั ประจา

1 รศ.ดร.วิไลพร ลักษมี
วาณิชย์

ชื่อบทความ

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่,เล่มที่,ปีที่,

การพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจยั ทาง วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย (มกราคม - เมษายน 2559) คณะ
ราชภัฏเชียงใหม่
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

วัน/เดือน/ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจยั
ปีที่เผยแพร่ ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1
มกราคมเมษายน
2559

2 ดร.จอร์นนพดล วศินสุนทร สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวี
ดิจติ อลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
และความพึงพอใจของประชาชนในเขต
อาเภอเมืองของพื้นที่ 4 จังหวัดนาร่อง

Oral Presentation ในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ "พะเยาวิจยั ครั้งที่ 5" วันทื่ 28-29
มกราคม 2559

มกราคม
2559

3 พรรณรัตน์ บุญกว้าง

International Journal of Arts and Sciences.

2014

Marketing Mix Strategy for
Community ProFessional
Development at Ban-iang Village,
Mae Tang District, Chiang Mai
Province

TCI

0.60

การประชุม 0.2
ระดับชาติ

1.00

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจาพุทธศักราช 2557-2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่

ชื่ออาจารย์ประจา/
นักวิจยั ประจา

ชื่อบทความ

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่,เล่มที่,ปีที่,

วัน/เดือน/ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจยั
ปีที่เผยแพร่ ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1

1 รศ.ดร.วิไลพร ลักษมี
วาณิชย์

การพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจยั ทาง วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย (มกราคม - เมษายน 2559) คณะ
ราชภัฏเชียงใหม่
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

มกราคมเมษายน
2559

TCI

2 อาจารย์ ดร.มิกิ กัณณะ

การเตรียมขั้วไฟฟ้าอ้างอิงแบบซิลเวอร์- PACCON 2015 Pure and Applied Chemistry
ซิลเวอร์คลอไรด์จากสารเหลือทิ้งใน
International Conference 2015
ห้องปฏิบตั กิ าร

2558

การประชุม
ระดับ
นานาชาติ

0.40

3 ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม

Recovery of Lead from E-Waste and
Copper from Laboratory Waste for
Self-Preparation of Economic
Chemicals.

2558

การประชุม
ระดับ
นานาชาติ

0.40

PACCON 2015 Pure and Applied Chemistry
International Conference 2015

0.60

ที่

ชื่ออาจารย์ประจา/
นักวิจยั ประจา

ชื่อบทความ

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่,เล่มที่,ปีที่,

วัน/เดือน/ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจยั
ปีที่เผยแพร่ ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1

4 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี

The integration of the maangement
SNRU-IC 2015 Sakon Nakhon Rajabhat
and the conservation of the
University International Conference
biodiversity with a sufficient
economical based education in the
local curiculums developing for Muang
District, Mae Hong Son Province

2558

การประชุม
ระดับ
นานาชาติ

5 ผศ.ดร.กิตติศกั ดิ์ โชติกเด
ชาณรงค์

ผลของเทคนิคการนึ่ง และไมโครเวฟต่อ การประชุมทางวิชาการของ
การฆ่าเชื้อจุลนิ ทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 (3-6
เนื้อเยื่อพืช
กุมภาพันธ์ 2558)

2558

การประชุม 0.2
ระดับชาติ

6 ผศ.ดร.กิตติศกั ดิ์ โชติกเด
ชาณรงค์

อาหารอย่างง่ายจากสารละลายธาตุ
Naresuan University Journal: Science and
อาหารสาหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ เพื่อ Technology 2015; 23(1)
การเพาะเลี้ยงเยื่อม่วงเทพรัตน์และ
หญ้าหวาน

2558

TCI กลุ่ม 1

7 อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ การดูดซับแอมโมเนียม ไนไตรต์ และไน การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์
เตรตในน้าเสียจากฟาร์มสุกรด้วยถ่าน วิจยั " ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
จากเมล็ดลาไยที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิว ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทางเคมี

2558

การประชุม 0.2
ระดับชาติ

0.40

0.6

ที่

ชื่ออาจารย์ประจา/
นักวิจยั ประจา

8 อาจารย์ ดร.นภารัตรน์

ชื่อบทความ

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่,เล่มที่,ปีที่,

วัน/เดือน/ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจยั
ปีที่เผยแพร่ ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1

การพัฒนาทักษะการสืบค้นของ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "ศึกษาศาสตร์วจิ ัย" ครังที่ 1 วันที่ 29-30
พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดสงขลา

2557

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีที่
15 ฉบับที่ 2 เมษายน-กันยายน 2557

2557

TCI

0.60

การใช้ประโยชน์แม่นาและคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนริ่มฝั่งแม่นาลี
จังหวัดลาพูน

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีที่
15 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม
2557)

2557

TCI

0.60

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีที่
ออกไซด์ ต่อสมบัติทางแสงและสมบัติ 15 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2557)
เชิงกลของกระดาษสา

2557

TCI

0.60

12 ผศ.สามารถ ใจเตีย

การพัฒนาแนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ โดยฐานการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

2557

TCI

0.60

13 ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม

การเตรียมรีเอเจนต์ CuSO4 และ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Cu(NO3)2 จากอะไหล่รถยนต์ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN
0858-4435)
และของเสียจากห้องปฏิบัติการ

2557

TCI

จิวาลักษณ์
9 อาจารย์เจษฎาพล

กิตติพัฒนวิทย์
10 ผศ.สามารถ ใจเตีย

11 รศ.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ ผลของอนุภาคนาโนไทเทเนียมได

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีที่
15 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2557)

0.20

0.80

ที่

ชื่ออาจารย์ประจา/
นักวิจยั ประจา

ชื่อบทความ

14 อาจารย์ภาณุพัฒน์ ชัยวร การศึกษาทดลองพลศาสตร์ของวัตถุ

เม็ดเล็กในการสั่นสะเทือน
15 อ.สราวุฒิ สมนาม

Speciation of Fe(II) and Fe (III)
by using a natural reagent
extracted from guava leaf

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่เช่น วารสาร/
ประชุมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่,เล่มที่,ปีที่,

วัน/เดือน/ ฐานข้อมูล
ค่านาหนักคุณภาพงานวิจยั
ปีที่เผยแพร่ ที่ตีพมิ พ์ 0.20 0.40 0.60 0.80 1

สังคมศาสตร์วชิ การการระดับชาติและ
นานาชาติ "นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนในประชาคมอาเซียน"

2557

0.4

The 19th International Conference
on Flow Infection Analysis and
Related Techniques November 30 Decenber 5, 2015 Across Fukuoka,
Fukuoka, Japan

2557

0.4

