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สรุปโครงการ
ประจาปีการศึกษา 2560

“รางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประจาปี 2560”

โดย
สานักวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
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โครงการรางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2560
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและให้กาลังใจแก่อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น
2. อาจารย์เกิดขวัญและกาใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม
เกณฑ์การให้รางวัล
อ้างอิงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (ค่าน้้าหนัก 0.60)
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
(ค่าน้้าหนัก 0.80)
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือผลงานอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ค่าน้้าหนัก
1.00)
 ผู้ส่งผลงานต้องเป็นชื่อแรกของผลงานนั้นๆ ในทุกระดับฐานข้อมูลข้างต้น ยกเว้นผู้ส่งผลงานเป็นชื่อที่ 2
ผลงานต้องอยู่ในฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ (ค่าน้้าหนัก 1.00) โดยจะจ่ายเงินรางวัลให้ 50%
 ต้องเป็นผลงานที่อยู่ระหว่างปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค.60 – 31 ก.ค.61)
เงินรางวัล
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ค่าน้้าหนัก 1.00 รับเงินรางวัล 10,000 บาท
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ค่าน้้าหนัก 0.80 รับเงินรางวัล 7,000 บาท
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ค่าน้้าหนัก 0.60 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
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ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพประจาปี 2560
โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลงานที่ได้รับรางวัลจ้านวนทั้งสิ้น 11 ผลงาน ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
1

2

3

4

เรื่อง

ผู้วิจัย

แหล่งตีพิมพ์

ฉบับที่พิมพ์

ค่ำ

เงิน

นำหนัก

รำงวัล

The Hybrid Neural
Networks-ARIMA/X
Models and ANFIS
Model for PM-10
Forecasting: A Case
Study of Chiang
Mai, Thailand, s
High Season
Optimized Fuzzy
and Neuro-fuzzy
Controller based
MPPT using
MOHGA applied for
a Solar
Photovoltaic
Module
Ergonomic Reviews
of Plantar Pressure
Tester
Development

อ.รติ วงษ์สถาน

วารสารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISSN : 0857-2178
(TCI กลุ่ม 1)

Engng.J.CMU.(2018)
25 (1), 203-213
ปีที่ 25 เล่มที่ 1
มกราคม-เมษายน 2561

0.80

7,000

อ.รติ วงษ์สถาน

วารสารนานาชาติ
WSEAS Transactions
on Power Systems
ISSN : 2224-350X
ฐานข้อมูล Scopus

ฉบับที่ Volume
13,2018

1.00

10,000

อ.บุตรี กาเด็น
อ.วุฒิชัย ปวงมณี
อ.สามชัย จิระภัทรศิลป

Volume 12, Issue 10,
Year 2017, Page No
2777-2781

1.00

10,000

โครงการประเมินและ
ติดตามผลการ
ด้าเนินงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า
ชุมชนตามแนว
พระราชด้าริ ปี พ.ศ.
2560 (พื้นที่
ภาคเหนือ)

อ.พิเชษฐ์ ทานิล
อ.นิติพัฒน์ จอมมงคล
อ.วิบูลย์ จันทรมณี

วารสารนานาชาติ
Journal of
Engineering and
Applied Sciences
ISSN : 181-6949,
1818-7803
ฐานข้อมูล Scopus
ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด้าเนินการ
จากสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร (องค์การ
มหาชน)

1.00

10,000
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คณะบริหารธุรกิจ
ลาดับ

เรื่อง

5

Management of
the Lao National
Convention Center
: A Business Model
for MICE Industry

อ.ดร.สุธรี า ศรีเบญจโชติ
รศ.ดาริณี ตัณฑวิเชฐ

The Competency
for the Successful
Project Manager of
Residential Real
Estate Business in
the Lao PDR

อ.ดร.พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์
อ.ดร.กัลยา แก้วมา

6

7

ผู้วิจัย

ร่วมกับนักศึกษาได้รับเงินรางวัล
50%

ร่วมกับนักศึกษาได้รับเงินรางวัล
50%

Development of
อ.ดร.พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์
Legal Service
อ.ดร.ศิรพิ ันธ์ จุรีมาศ
Business Models in
Lao PDR
ร่วมกับนักศึกษาได้รับเงินรางวัล
50%

แหล่งตีพิมพ์

ฉบับที่พิมพ์

ค่า
นาหนัก

เงิน
รางวัล

วารสารนานาชาติ
International Journal
of Applied Business
and Economic
Research
ISSN : 0972-7302
ฐานข้อมูล Scopus
วารสารนานาชาติ
International Journal
of Applied Business
and Economic
Research
ISSN : 0972-7302
ฐานข้อมูล Scopus
วารสารนานาชาติ
International Journal
of Applied Business
and Economic
Research
ISSN : 0972-7302
ฐานข้อมูล Scopus

Volume 15 Number
23 (Part2), 2017

1.00

5,000

Volume 15 Number
23 (Part2), 2017

1.00

5,000

Volume 15 Number
23 (Part2), 2017

1.00

5,000
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คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
ลาดับ

เรื่อง

ผู้วิจัย

แหล่งตีพิมพ์

ฉบับที่พิมพ์

ค่า
นาหนัก

เงิน
รางวัล

8

การพัฒนาสินค้า
หัตถกรรมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวบ้าน
ถวายโดยชุมชน

ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์
ผศ.สุชาดา เมฆพัฒน์
อ.มณีวรรณ ชลัย

วารสารธรรมศาสตร์
ISSN : 0125-3670
TCI กลุ่มที่ 1

ฉบับที่ 1 ปีที่ 37
มกราคม – เมษายน พ.ศ.
2561

0.80

7,000

9

ประชาสังคมไทยฟื้นฟู
คลองแม่ข่า จังหวัด
เชียงใหม่ ด้วยวิธีชีวิต
คนเมือง วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์
ล้านนา

ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

วารสารวิชาการสมาคม
ฉบับที่ 1 ปีที่ 24
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มกราคม – มิถุนายน
แห่งประเทศไทย ฉบับ
พ.ศ.2561
มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216
TCI กลุ่มที่ 2
วารสารด้านการบริหาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 มกราคม
รัฐกิจและการเมือง
– มิถุนายน พ.ศ.2561
ISSN : 1685-5779
TCI กลุ่มที่ 1

0.60

5,000

10

ความท้าท้ายของการ
วิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นภาคเหนือ
ตอนบน

อ.สุรัสวดี อินทร์ชัย
อ.อัจฉรีย์ ทิพธนธรณินทร์

0.80

7,000

11

การพัฒนาคุณภาพการ รศ.ดร.เกตุมณี มากมี
จัดการศึกษาเพื่อ
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน

วารสารวิชาการศึกษา
คณะศึกศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN : 1513-3443
(TCI กลุ่ม 1)

0.80

7,000

ฉบับที่ 2 ปีที่ 16
กรกฎาคม – ธันวาคม
2560
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ภาพกิจกรรม
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ซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม
HONESTY DILIGENCE JUSTICE
บันทึกข้อความ
หน่วยงาน สานักวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 9856
ที่ มนช. 502-9999/ว.125
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการให้รางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
เรียน คณบดี / หัวหน้าสาขา / คณาจารย์ ทุกท่าน
ด้วย สานักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการให้รางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประจาปีการศึกษา
2560 เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่คณาจารย์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ความที่ทราบแล้วนั้น
ในการนี้ สานักวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านและคณาจารย์ในคณะของท่านร่วม
ส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ดังเอกสารที่แนบท้าย
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เมฆพัฒน์)
ผู้อานวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการ

Created By : Anocha Saengai / 13 ต.ค. 61

ขอเชิญอาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
รางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2560
ผลงานแบ่งเป็น
 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้าหนัก 0.60)
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้าหนัก 0.80)
 บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช า การระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือผลงานอื่นๆ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ค่าน้าหนัก 1.00)
เงินรางวัล
เงินรางวัล 10,000 บาท
(บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ค่านา้ หนัก 1.00)
เงินรางวัล 7,000 บาท
(บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ค่านา้ หนัก 0.80)
เงินรางวัล 5,000 บาท
(บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ค่านา้ หนัก 0.60)
หมายเหตุ : 1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นชื่อแรกของผลงานนั้นๆ ในทุกระดับฐานข้อมูลข้างต้น ยกเว้นผู้ส่งผลงานเป็น
ชื่อที่ 2 ผลงานต้องอยู่ในฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ (ค่าน้าหนัก1.00) โดยจะจ่ายเงิน
รางวัลให้ 50%
2. ให้ส่งสาเนาเอกสารบทความ แบบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อม
ทั้งแนบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลงานอยู่ในฐานข้อมูลใดด้วย
3. ต้องเป็นผลงานที่อยู่ระหว่างปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค.60 – 31 ก.ค.61)

สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
สานักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 053-819 856 (อโนชา)
***โดยจะมอบรางวัลผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพในวันที่ 10 สิงหาคม 2561***
(ประชุมบุคลากรประจาปี)

