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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2562
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1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ค่า
นาหนัก

ระดับคุณภาพ/ชื่อผลงาน

จานวน
ผลงาน

คะแนน
ถ่วง
นาหนัก

1. จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
0.20 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
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1.6
ประชุมวิชาการระดับชาติ
1) นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล, สิทธิพรร์ สุนทร, เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา.(2563). ความสัมพันธ์ระหว่างแนว
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

ทางการพัฒนาภาวะผู้นากับภาวะผู้นาของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563.
ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญณัฐกาญจน์ จันทร์เจริญ, เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา.(2563).กระบวนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนพุทรา อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั ” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 27 มีนาคม 2563.
นางสาวปริฉัตร ณิชาพัทธ์, เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา. คุณภาพการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พื้นบ้านขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านม่วง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสูย่ ุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 27 มีนาคม 2563.
นางสาวภัทรชา แหวนอ่อน, สิทธิพรร์ สุนทร. คุณภาพการให้บริการสาธารณะที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนพุทรา อาเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ยคุ เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล”มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวันที่ 27 มีนาคม 2563.
นางสาววิภาวี ธรรมศิริพงษ์, สิทธิพรร์ สุนทร. ความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรของเทศบาล ตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสูย่ ุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 27 มีนาคม 2563.
นางสาวอรอุมา ปฐมวัฒนกิจ, สมเกียรติ เกียรติเจริญ. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) กรณีศกึ ษาสาขาด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล”มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 27 มีนาคม 2563.
นายวศิน วิบุลศิลป์, สมเกียรติ เกียรติเจริญ. ปัจจัยสมรรถนะที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของผู้ใหญ่บา้ น
อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ยคุ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.วันที่ 27 มีนาคม 2563.
นายวิชิต หอมเนียม, สมเกียรติ เกียรติเจริญ. การเมืองภาคพลเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลเลาขวัญ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ยคุ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 27 มีนาคม
2563.
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2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
ค่า
นาหนัก

ระดับคุณภาพ/ชื่อผลงาน

จานวน
ผลงาน

คะแนน
ถ่วง
นาหนัก

1. จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
0.60 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
29
17.4
TCI กลุ่มที่ 2
1) ยุภาพร ยุภาศ. 2562. แนวทางการส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุโดยชุมชน.วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 0859 5992 ปีที่ 38 ฉบับที่ 6
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562.
2) ยุภาพร ยุภาศ. 2562. “กลยุทธ์กับการบริหารงาน”วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562.
3) Pornsan Piyanantisak and Yupaporn Yupas.๒๕๖๒. “Women in Organizations:
Case of Thailand’s Military Institutions”วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562.
4) สัญญา เคณาภูมิ. (2563). “การวิเคราะห์การกาหนดนโยบายสาธารณะในมิติทางรัฐศาสตร์
(Public Policy Analysis based on Political Science Assumptions)”. วารสารการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 27 (1) : มกราคม-มิถุนายน
2563
5) สัญญา เคณาภูมิ. (2562). “แนวทางและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
อย่างมืออาชีพ (Guidelines and Techniques for Writing Research Articles to
Publication Professionally)”. วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 4 (2) :
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
6) สัญญา เคณาภูมิ. (2562). “การออกแบบการวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเบื้องต้น
(Research Design for Creating the Quality Academic Work)”, วารสารบัณฑิตพัฒนสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6 (2) : กรกฎาคม-ธันวาคม 2562.
7) สัญญา เคณาภูมิ. (2562). “กระบวนทัศน์แห่งอนาคตของรัฐประศาสนศาสตร์ (Next
Scenarios of Public Administration)”. วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
, 7 (2) : กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
8) สัญญา เคณาภูมิ. (2562). “แบบการนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Presentation
Form of the Qualitative Data Analysis)” วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรม
ท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 3 (3) กันยายน-ธันวาคม 2562
9) สัญญา เคณาภูมิ. (2562). “ตัวแบบทฤษฎีการนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตั ิ (Theory
Model of Public Policy Implementation), วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรม
ท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 3 (1) มกราคม-เมษายน 2562
10) สัญญา เคณาภูมิ. (2562). “หลักการและแนวทางการสังเคราะห์งานวิชาการ (Principle and
Approach of Academic Synthesis)” วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 3 (2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ค่า
นาหนัก

คะแนน
ระดับคุณภาพ/ชื่อผลงาน
ถ่วง
นาหนัก
11) จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ ,ภักดี โพธิ์สงิ ห์.(2019). “เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับการ
พัฒนาประเทศ” วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์, 4(2): 114-127.
12) พระธรรมนูญ เพชรเลิศ, ภักดี โพธิ์สิงห์,ยุภาพร ยุภาศ. (2019). “การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม
ของผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในจังหวัดบุรีรัมย์” Journal of Management and
Development Ubon Ratchathani Rajabhat University,6(1): 1-28 .
13) คมสันต์ บุพตา,ภักดี โพธิ์สิงห์.(2019). “นโยบายเกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรไทย” . วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ , 4(3) : 191-206.
14) พระจาลอง พิลาภัณฑ์ และภักดี โพธิ์สิงห์. (2019). “โซล่าเซลล์แสงอาทิตย์:รูปแบบการ
เปลี่ยนสู่เป็นพลังงาน”วารสารสถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 6
(2):525-536
15) ภักดี โพธิ์สิงห์. (2019). “ นโยบายเกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย”
วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์, 4 (3):191-206
16) ธนพัฒน์ จงมีสุข, ภัทรพล ทศมาศ และภักดี โพธิ์สิงห์. (2019). “ รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบในศตวรรษที่ 21 ด้านผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์สถานการณ์ศึกษาอาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (JHUSOC), 17 (3) : 235-252
17) ทรัพย์อนันต์ ชูศรีทอง, และภักดี โพธิ์สิงห์. (2019). “ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์, 21(1): 111-122.
18) พระพุทธิสาสน์พานิชโภไคยนันท์ และภักดี โพธิส์ ิงห์. (2019). “ นโยบายรับจานาข้าว: ผลดี
ผลเสียของนโยบายแบบประชานิยม” พัฒนวารสาร, 6(1): 129-156
19) รินดา พันธ์กาฬสินธุ,์ ภักดี โพธิ์สิงห์ และวิทยา เจริญศิริ.(2019).“การพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ของบุคลากรสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์, 7(1): 123-133.
20) ธนพัฒน์, จงมีความสุข, ไพวรรณ วรปรีดา, ภัทรพล ทศมาศ และภักดี โพธิ์สงิ ห์.(2019).
“นโยบายปุ๋ยกับระบบวิธีการทานาข้าวเชิงอนุรักษ์” มนุษย์สังคมสาร มสส, 17(1):253-272.
21) นภธรศิวารัตน์, ภักดี โพธิ์สิงห์.(2019). “นโยบายการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน
อย่างยั่งยืน”.วารสารมจรอุบลปริวรรต, 4(1) :32-52.
22) พระจานง ผมไผ่, ยุภาพร ยุภาศ, ภักดี โพธิ์สิงห์. (2020).“วัดกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวบน
เส้นทางลุ่มน้าโขง” วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 5 (5):158-170.
23) ขวัญใจ เปลือยหนองแข้ ,ภักดี โพธิ์สิงห์, สัญญา เคณาภูมิ. (2020). “แนวทางนโยบายการ
จัดการภัยแล้งตามแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” วารสารการปกครองท้องถิ่น
และนวัตกรรม, 277-292.
24) พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,วรัญญา ศรีรินทร์, ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ และ เพิ่ม หลวงแก้ว. (2562).
เครือข่ายกลุ่มอิทธิพลกับการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นระบบในภาคการศึกษา : กรณีศึกษาการ
ทุจริตคอรัปชั่นจากโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู.วารสารสถาบัน
พระปกเกล้า. 17(3) : 114-134. กันยายน-ธันวาคม 2562
จานวน
ผลงาน

4
ค่า
นาหนัก

คะแนน
ระดับคุณภาพ/ชื่อผลงาน
ถ่วง
นาหนัก
25) พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,วรัญญา ศรีรินทร์, ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ และ กีรติพร จูตะวิริยะ. (2562).
การศึกษาเครือข่ายอิทธิพลซึ่งนาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบของภาคการศึกษา.
วารสารวิชาการปปช. 12(1) : 35-61. มกราคม-มิถุนายน 2562 .
26) ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์, อาภากร ประจันตะเสน และศิริพงษ์ ทองจันทร์. (2563). ภิกษุณี :
กระบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงบนพืน้ ที่พระพุทธศาสนาเถรวาท ในประเทศไทย. วารสาร
พื้นถิ่น โขง ชี มูล. 6 (1) : 117-146. มกราคม-มิถุนายน 2563.
27) เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร สัญญา เคณาภูมิ วาสนา บรรลือหาญ และอาภากร
ประจันตะเสน. (2563). การจัดการทรัพยากรน้า : แนวคิดธนาคารน้าใต้ดนิ จากชุมชนเก่าขาม
อุบลราชธานีสู่ชุมชนหนองมะโมงชัยนาท. วารสาร มจร.อุบล ปริทรรศน์. 5(1) : 395-408.
มกราคม-เมษายน 2563.
จานวน
ผลงาน

28) ทิพพา ลุนเผ่, วัชรินทร์ สุทธิศยั และเสาวลักษณ์ นิกรพิทยา. (2562). รูปแบบภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นหมอ
พื้นบ้าน ด้านสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม. วารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 7(2)
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562, (TCI กลุ่ม 2)
29) ราไพมณี วิเชียรรัตน์ สิทธิพรร์ สุนทร และรัชนิดา ไสยรส (2562). การจัดการนักเรียนระดับประถมใน
จังหวัดนครราชสีมาให้เข้มแข็งในสังคมยุคดิจิตอล. นครสวรรค์: วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 7(2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2562.
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3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ค่า
นาหนัก

ระดับคุณภาพ/ชื่อผลงาน

1. จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1

จานวน
ผลงาน

คะแนน
ถ่วง
นาหนัก
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1) Winai Phochareon Sudawan Prachumdang, Piyaluk Potiwan.2563 .การขัดกันของ
ผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจการเมืองไทย * CONFLICT OF INTERESTS OF THAI POLITICAL
BUSINESS GROUPS .Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, ปีที่ 5 ฉบับที่
6 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563 หน้า 102-117.
2) Nathaon Chuachan, Piyaluk Potiwan. 2563. “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นบน
พื้นที่สาธารณะของชาวบ้านอีสานในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ THE RIGHTS AND
FREEDOM IN EXPRESSING THE OPINIONS OF I-SAN VILLAGERS IN PUBLIC AREAS UNDER .
ournal of MCU Nakhondhat, ปีที่ : 10 ฉบับที่ : 6 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563 หน้า 6788.
3) Phra Silasak Sumato, Piyaluk Potiwan, Winai Poncharoen.2562. การ สังเคราะห์ แนวคิด
ทางสังคมการเมืองของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต) .วารสารวิชาการDhammathas
Academic Journal, เล่มที่ 19 ปีที่ 4 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 หน้า 129-142.
4) Chukiat Phalapol, Piyaluk Potiwan, Pornamarin Promgird. 2562 .การกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่นาไปสู่แบบแผนวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นาทางการเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ. Dhammathas Academic Journal ปีท1ี่ 9 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562หน้า 47-58.
5) ธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณ ปัญญา, ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์, พรอัมรินทร์ พรหมเกิด.2562. การสร้าง ฐาน
อานาจของผู้นาทางการเมืองท้องถิ่น. KASEM BUNDIT JOURNAL, ปีท2ี่ 0 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
หน้า143-156.
6) พร้อมพล สัมพันธโน, ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์, กฤษฎา บุญชัย.2562. การเมืองของสิทธิทาวัฒนธรรมใน
การปกป้องวิถีดารงชีพปกาเกอะญอภาคเหนือตอนบน. Journal of MCU Nakhondhat เล่มที6่
ฉบับที่ 7 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 หน้า 3337-3353.
7) Prapit Boranmoon, Piyalak Pothiwan, Phatthakorn Satsanasupin, Politics on Thai
Buddhist Bhikkhunis’ Social Movements.2562. Governance Journal, ปีท8ี่ ฉบับที่1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2562 หน้า140-159.
8) Phramaha Thainoi Salangsing, Piyaluk Potiwan, Pattakorn Sasanasupin.2562. People's
Development Rights under the Special Economic Zone: Case Study of Special
Economic Zone Mukdahan. Dhammathas Academic Journal, ปีท1ี่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2562 133-150
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จานวน
ผลงาน

คะแนน
ถ่วง
นาหนัก

9) ณฐอร เจือจันทร์, ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์.2562. สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบน พื้นที่
สาธารณะของชาวบ้านอีสานในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.Journal of MCU
Nakhondhat, ปีท6ี่ ฉบับที่10 หน้า 5967-5988.
10) อาทิตย์ แสงเฉวก, ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์, วินัย ผลเจริญ.2562. กระบวนการทุจริตในวงการพระพุทธ
ศาสนา .Journal of MCU Nakhondhat, ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 หน้า 5989-6000.
11) สัญญา เคณาภูมิ นพคุณ คุณาชีวะ และ บุศรา นิยมเวช. (2563). “แนวทางและเทคนิคการเขียนตารา
อย่างมีคุณภาพ (Guidelines and Techniques for Writing the Qualified Textbooks)”.วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์, 8 (1) : มกราคม-กุมภาพันธ์.
12) เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ ปรียานุช วัฒนกูลและอาภาภรณ์ จวนสาง.
(2563). แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติ : จากภาครัฐสู่ชุมชน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.
8(1) : 349-360. มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563.
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4.

ค่า
นาหนัก

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562
ระดับคุณภาพ/ชื่อผลงาน

จานวน
ผลงาน

คะแนน
ถ่วง
นาหนัก

1. จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
1.00 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
6
6
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
1) Phraradrattanalongkorn, Ketsada Phathong, Sanya Kenaphoom and Sompong
Kesanuch. (2020). “The Movement Process of the Strategic Approaches for
Developing the Ethical Behavior under Project of Observing Five Precepts
Village in Buddhism”. International Journal of Innovation, Creativity and
Change, June 2020 (Accepted/In press), ISSN: 2201-1315.
2) Kenaphoom, Sanya. (2019). “Political Partnership” Journal of Social
Sciences,Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, 49 (2) : 109-130
(Asian Citation Index) ISSN : 0125-0590
3) Kenaphoom, Sanya. (2019). “Management Concepts Based Philosophy of
Sufficiency Economy”. International Journal of Crime, Law and Social Issues, 6
(2) : 91-104. (Indexed in Ingenta Connect and Social Science Research Network)
ISSN : 2286-959X (Print) [Published: 30 September 2019]
4) Phraradrattanalongkorn, Ketsada Phothong and Kenaphoom, Sanya. (2019).
“The Strategy for Ethical Behavior’s Movement of Observing Five Precepts
Village Project in Buddhism: A Case Study of Nongyangkham Village, Gongnang
Sub-District, Tha Bo District, Nong Khai Province, Thailand" International Journal
of Crime, Law and Social Issues, 6 (2) : 105-117. (Indexed in Ingenta Connect
and Social Science Research Network). [Published: 30 September 2019]
5) Burachat Jandaeng, Saovalak Kosolkittiamporn and Kenaphoom, Sanya.
(2019). “Behavioral Science Research Conceptual Framework” Journal of
Interdisciplinary Research: Graduate Studies, 8 (1) : 49-60. (Indexed in Social
Sciences Research Network (Elsevier-SSRN)). ISSN 2286-7252
6) สิทธิพรร์ สุนทร, วัชรินทร์ สุทธิศัย, พงศ์ศักดิ์ ซิมมอนด์ส, รัชนิดา ไสยรส และภัณฑิลา น้อยเจริญ.
(2562). แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการกาหนดขนาดตัวอย่างด้วย G*Power. วารสารสหวิทยาการ
วิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา (8)พิเศษ, มิถุนายน 2562. (วารสารระดับนานาชาติ-Elsevier-SSRN)

