การเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2558 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 58)
ล้าดับที่

ชื่อบทความวิจยั

เจ้าของบทความวิจยั

สาขาวิชา

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่เผยแพร่/เล่มที่
ประจาฉบับปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค.ธ.ค.58)

ค่าน้าหนัก
0.4

1

ล้วน ควันธรรม: การกาเนิดเพลงลิลาศรูปแบบไทย

ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร

ดนตรีสากล

2

Taal-The Mesmerizing Rhythmic Pattern of
Indian Music: Case Study through Tabla

ดร.วรารัตน์ วริรักษ์

ดนตรีสากล

นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ November 24th -26th 2015
PROCEEDINGS I-SEEC 2015
“UNIVERSITY ENGAGEMENT”
Pibulsongkram Rajabhat University
Phitsanulok, Thailand. The 7th
International Science, Social Science,
Engineering and Energy Conference,

0.4

3

คาถามสามก๊ก: คาถามขยายความคิด พินจิ สามก๊ก

อาจารย์ภคั รพล แสงเงิน

ภาษาไทย

วารสารมนุษยศาสตร์ HUMANITES
JOURNAL มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.58)

0.6

4

วาทกรรมอาณานิคมของสยามในลิลิตพายัพ

อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง

ภาษาไทย

วารสารมนุษยศาสตร์ HUMANITES
JOURNAL มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.58)

0.6

5

ดนตรีแจ๊สในสังคมไทยในยุคเริ่มต้น

ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร

ดนตรีสากล

ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ

6

ทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราภายใต้ความ
อาจารย์นนั ทพันธ์ คดคง
ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก

รัฐประศาสนศาสตร์ ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม

วันที่ 13-14 ก.พ. 58

0.2

7

Rudklaw Pampasit.(2015). Conspectus of Thai อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์
Government Agencies on Tourism
Management.

รัฐประศาสนศาสตร์ ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

วันที่ 20-21 ส.ค. 58

0.4

0.2

ล้าดับที่

ชื่อบทความวิจยั

เจ้าของบทความวิจยั

สาขาวิชา

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั

ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่
รัฐประศาสนศาสตร์ ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม

ปีที่เผยแพร่/เล่มที่
วันที่ 13-14 ก.พ. 58

ค่าน้าหนัก
0.2

รัฐศาสตร์

ตีพมิ พ์ในรายวานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

วันที่ 22 ธ.ค. 58

0.2

8

การศึกษาแนวทางการธารงรักษาบุคลากรสาย
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัด
พิษณุโลก

อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส

9

การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม

อาจารย์อเนก สุขดี

10

ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการ
ผศ.ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาค กลุ่มวิชาโท
ท่องเที่ยว เรื่อง ตารับขนมหวานไทยกรุงรัตนโกสินทร์ สวัสดิ์
สาหรับบุคลากรในธุรกิจบริการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพิษณุโลก

การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติพบิ ลู สงครามวิจัย พ.ศ.
2558 "สองทศวรรษราชภัฏพิบลู สงคราม
จากท้องถิ่นสู่อาเซียน"

วันที่ 13-14 ก.พ. 58

0.2

11

An Application of Sufficiency Economy
Concept for Local Development

ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ

การพัฒนาชุมชน

นาเสนอผลงานวิจัยในงานประชขุมวิชาการ วันที่ 28-30 พ.ค. 58
ASEAN Conference on Humanities
and Socail Sciences (ACHSS 2015)
ครั้งที่ 1 ณ เมือง Vientiane ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0.2

12

ความรู้ความเข้าใจต่อรัฐธรรมนูญฉบับปีพทุ ธศักราช
2550 ของประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ดร.อรุณี กาสยานนท์

รัฐศาสตร์

นาเสนอผลงานวิจัยในงานประชขุมวิชาการ วันที่ 28-30 พ.ค. 58
ASEAN Conference on Humanities
and Socail Sciences (ACHSS 2015)
ครั้งที่ 1 ณ เมือง Vientiane ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0.2

ล้าดับที่

ชื่อบทความวิจยั

เจ้าของบทความวิจยั

สาขาวิชา

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่
บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ
RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCE,
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
(TCI กลุ่ม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม

ปีที่เผยแพร่/เล่มที่
Vol 16 No.1 ก.พ.-มิ.ย. 58

ค่าน้าหนัก
0.6

การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติพบิ ลู สงครามวิจัย พ.ศ.
2558 "สองทศวรรษราชภัฏพิบลู สงคราม
จากท้องถิ่นสู่อาเซียน"

วันที่ 13-14 ก.พ. 58

0.2

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 58)

0.6

13

การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนา ผศ.ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กนั
และปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะเช่าซื้อ

นิตศิ าสตร์

14

สานวนไทยเกี่ยวกับสิ่งไม่มชี ีวิต: การวิเคราะห์การ
จาแนกประเภทและความหมายเปรียบ

ภาษาไทย

15

ผู้นาการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ

รัฐประศาสนศาสตร์ วารสาร Rajabhat journal of Science,
Humanities & Socail Sciences

16

การประยุกต์กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก

รัฐศาสตร์

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 58)
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

17

คาคล้ายในภาษาไทย: ความหมายและการใช้ภาษาไทย ดร.สุชาดา เจียพงษ์

ภาษาไทย

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

0.6

18

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

ดร.สุชาดา เจียพงษ์

ภาษาไทย

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

0.6

19

นิทานอาเซียน: การวิเคราะห์ความเชื่อและภาพ
สะท้อนสังคม

ดร.สุชาดา เจียพงษ์

ภาษาไทย

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

0.4

20

พัฒนาการอ่าน

ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ

ภาษาไทย

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน

0.4

ดร.สุชาดา เจียพงษ์

อาจารย์ธญ
ั ณ์ณภัทร
เจริญพานิช

ล้าดับที่

ชื่อบทความวิจยั

เจ้าของบทความวิจยั

สาขาวิชา

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่
ปีที่เผยแพร่/เล่มที่
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราช ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ (ส.ค.-พ.ย. 58)
ภัฏอุตรดิตถ์ TCI กลุ่ม 2

ค่าน้าหนัก
0.6

21

เวสสันดรชาดก: การวิเคราะห์ความขัดแย้งและการ
แก้ไขปัญหา

ดร.สมเกียรติ ติดชัย

ภาษาไทย

22

การศึกษาวิเคราะห์คณ
ุ ธรรมด้านการปกครองในบท
ละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

อาจารย์ภคั รพล แสงเงิน

ภาษาไทย

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

วันที่ 22 ธ.ค. 58

0.2

23

การศึกษาวิเคราะห์รสวรรณคดีไทยในบทละครเรื่อง อาจารย์ภคั รพล แสงเงิน
รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ภาษาไทย

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

วันที่ 22 ธ.ค. 58

0.2

24

การศึกษาวิเคราะห์รสวรรณคดีสันสกฤตในบทละคร อาจารย์ภคั รพล แสงเงิน
เรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ภาษาไทย

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

วันที่ 22 ธ.ค. 58

0.2

25

จากพระเจ้าอโศกมหาราชถึงพระเจ้าอาทิตยราช: คติ อาจารย์ภคั รพล แสงเงิน
จักรพรรดิราชกับความสาคัญของพระธาตุในจามเทวี
วงศ์

ภาษาไทย

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "สิรินธรเทพรัตน์: รัตนะแห่งวง
วิชาการ" มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

วันที่ 9 พ.ค. 58

0.2

26

การศึกษารูป SASERU ที่ปรากฏในหนังสือเรียนกับ
สภาพการใช้จริงในภาษาเขียนของคนญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศ
ไทย ครั้งที่ 8 (ภาษาและวรรณคดี),2-16.
สมาคมญี่ปุ่นศึกษา

0.2

27

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้วิธี ผศ.ดร.ศุภลักษณื วิริยะสุมน
สอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ คเพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจในการอ่านสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ญี่ปุ่น

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.58)
ทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม TCI กลุ่ม 2

0.6

ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

ล้าดับที่

ชื่อบทความวิจยั

เจ้าของบทความวิจยั

สาขาวิชา

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่
ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ "พิบลู สงครามวิจัย" พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

ปีที่เผยแพร่/เล่มที่
วันที่ 13-14 ก.พ. 58

28

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิ กรรมการละเล่น
ผศ.ดร.ศุภลักษณื วิริยะสุมน
พื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย

ญี่ปุ่น

29

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก (พิศพิ ร ทัศนา)

30

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการนา
ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
หลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิม์ าประยุกต์ใช้
ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กรณีศกึ ษาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโรงช้าง อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
(วีรพล มัดจุ)

รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วันที่ 23 ก.ค. 58
วิชาการนาเสนองานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วันที่ 23 ก.ค. 58
วิชาการนาเสนองานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

31

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล ดร.วงศกร เจียมเผ่า
นครพิษณุโลก ในการนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ใน
การบริหารภาครัฐแนวใหม่
(นนท
พรรณ์ ธนบุณยเกียรติ์)

รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

32

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ให้บริการดาเนินคดีผู้บริโภคของสานักงานศาล
ยุตธิ รรมประจาภาค 6 ในอาเภอเมืองพิษณุโลก
(นางสาวสระเกตุ ปานเถื่อน)

รัฐประศาสนศาสตร์ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้ง วันที่ 22 ธ.ค. 58
ที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา. (หน้า
451-466). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร.

ดร.วงศกร เจียมเผ่า

ค่าน้าหนัก
0.2

วันที่ 22 ธ.ค. 58

0.2

ล้าดับที่

ชื่อบทความวิจยั

เจ้าของบทความวิจยั

สาขาวิชา

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่
ปีที่เผยแพร่/เล่มที่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วันที่ 23 ก.ค. 58
วิชาการนาเสนองานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

33

แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
การพัฒนาฝีมอื แรงงานของหน่วยงาน สังกัดสถาบัน
พัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 9 พิษณุโลก
(สุจิ
รา จันทร์รอด)

การพัฒนาชุมชน

34

การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร ต่อการนาหลัก ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดมี าใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (สาวิตรี สุขสาราญ)

รัฐประศาสนศาสตร์ ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม

วันที่ 13-14 ก.พ. 58

35

แนวทางส่งเสริมการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่ของ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บา้ น อาเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก (อธิชนันท์ บุญธรรม)

การพัฒนาชุมชน

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

วันที่ 22 ธ.ค. 58

36

แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
เล็กในจังหวัดพิษณุโลก (อาวุธ ยวนแห่ว)

การพัฒนาชุมชน

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

วันที่ 22 ธ.ค. 58

ผลรวมค่าน้าหนัก

ค่าน้าหนัก

