
ล าดับ ชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร พ.ศ. ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า คะแนน

1 ภูวเดช ธนิชานนท์
การศึกษาความหลากหลายของการใช้ทีดิ่นทาง
การเกษตร: กรณีศึกษา จังหวัดไชยะบุรี ประเทศลาว

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา คร้ังที ่9 "วิจัยและ
นวัตกรรมเพือ่สังคม"

2561 543-555 0.2

2 ภูวเดช ธนิชานนท์
แผนทีป่ระวัติศาสตร์: การสร้างมโนภาพใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์แก่ประชาคมอาเซียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ "อาเซียนบน
เส้นทางของประชาคม (ASEAN on the Path
 of Community)"

2561 333-348 0.2

3
น้้าเพชร เทศะบ้ารุง 
อาภรณ์ สอาดเอี่ยม

การพัฒนาบทเรียน I TUNESU COURSE เพือ่
ส่งเสริมทักษะชีวิตส้าหรับเด็กออทิสติก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
น้าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันนัณฑิ
ตพัฒนศิลป์ คร้ังที ่2

2561 443-456 0.2

4 จิตราภรณ์ บุญถนอม
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
เร่ืองหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : 
ทดสอบรูปแบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศ คร้ังที ่12 "สาน
พลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพือ่ความมั่นคง มั่ง
ค่ังและยั่งยืน"

2561 847-856 0.2

5 ชนมณี ศิลานุกิจ
ผู้บริหารทางการศึกษาในการขับเคล่ือนสู่ไทยแลนด์ 
4.0

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น้าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ 
คร้ังที ่2

2561 200-214 0.2

6

เอกสิทธิ ์ชาตินทุ ปิยะ 
ศักด์ิเจริญ สืบพงษ์ 
ปราบใหญ่ คึกฤทธิ ์
ศิลาลาย โชติมา 
เวสารัชชานนท์

ผลกระทบจากโครงการจัดท้าทางผันน้้าในพืน้ทีลุ่่ม
น้้าย่อยทีร่าบแม่น้้าแม่กลอง : กรณีศึกษาด้านคุณค่า
การใช้ประโยชน์ทีดิ่นและด้านคุณภาพชีวิต

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 คร้ังที ่2 "GRADUATE SCHOOL 
CONFERENCE 2018"

2561 1017-1025 0.2

งานวิจยัที่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่



ล าดับ ชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร พ.ศ. ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า คะแนน

งานวิจยัที่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่

7 ภูริเดช พาหุยุทธ์ วิถีชีวิตของคนเร่ร่อน

การประชุมวิชาการและการน้าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาประจ้าปี 
พ.ศ.2561: "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม 
(มอง) จิตวิทยา"

2561 594-605 0.2

8
ปวิธ สิริเกียรติกุล 
นนทิมา พัชโรรส

ภาวะย้้าคิดย้้าท้า และภาวะซนสมาธิส้ันในวัยรุ่นทีติ่ด
อินเทอร์เน็ต

การประชุมวิชาการและการน้าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาประจ้าปี 
พ.ศ.2561: "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม 
(มอง) จิตวิทยา"

2561 30-38 0.2

9
มานิกา วิเศษสาธร 
ผกาวรรณ  นันทะเสน
 ณัชชามน  เปรมปล้ืม

ความตรงเชิงสอดคล้องของแบบวัดการใช้
อินเทอร์เน็ตฉบับภาษาไทย

การประชุมวิชาการและการน้าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาประจ้าปี 
พ.ศ.2561: "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม 
(มอง) จิตวิทยา"

2561 451-463 0.2

10

ปริศนา เพียรจริง พร
ดารา เขตต์ทองค้า 
จารุณี วิเทศ จารินี 
ศานติจรรยาพร

ทัศนคติของนักท่องเทีย่วในประเทศไทยทีม่ีต่ออาหาร
ท้องถิ่นในอาเซียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ สืบสานศาสตร์
ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

2561 3-21 0.2

11 ศิริพงษ์ เศาภายน
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชนในอ้าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที ่8 "ประเทศไทย
 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน"

2561 25-39 0.2



ล าดับ ชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร พ.ศ. ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า คะแนน

งานวิจยัที่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่

12 จุฑาภรณ์ มาสันเทืยะ

เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 แก้ไขเพิม่เติม 2556

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย คร้ังที ่5

2561 301-308 0.2

13 วาสนา บุตรโพธิ์

ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา
ยี่ห้อทีไ่ด้รับสิทธิใ์นการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น
ทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018: กรณีศึกษา
เคร่ืองด่ืมโค๊ก

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 2561 754-763 0.2

14 วาสนา บุตรโพธิ์
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอก้าแพงแสน.

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น้าเสนอ
ผลงานวิจัย ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์
 คร้ังที ่๒ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค้าแหง

2561 70-80 0.2

15 วาสนา บุตรโพธิ์

การเปรียบเทียบการรับรู้ในตราสินค้าระหว่าง
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกปี 2018 กับสินค้าคู่แข่ง : กรณีศึกษา
เคร่ืองด่ืมโค้กกับเป๊ปซ่ี

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่
น้าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที ่
10 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย
รามค้าแหง ครบรอบ 47 ปี

2561 289-299 0.2

16 วาสนา บุตรโพธิ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ืออาหารเพือ่สุขภาพ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาการ สาขาวิทยาการ จัดการ คร้ังที ่5

2561 310-319 0.2

17
บงกช ทองเอี่ยม 
ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย
 บุศรา นิยมเวช

Factor Analysis for Evaluation of Lifelong 
Learning Skills of Teaching Profession 
Program in Ramkhamhaeng University

The 18th SEAAIR Annual Conference: 
ASEAN@50: Sustaining Student 
Competencies and Employability

2561 147-155 0.4



ล าดับ ชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร พ.ศ. ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า คะแนน

งานวิจยัที่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่

18 ภาติยะ พัฒนาศักด์ิ

Change Detection of Land Use and Land 
Cover by Normalized Difference Vegetation 
Index Differencing in the City of Chiang Mai, 
Thailand

Proceedings Asian Conference on 
Remote Sensing 2018

2561 1138-1146 0.4

19

Nantawun 
Boonchahuy 
Suebpong Prabyai 
Roongrattana 
Jaroenjit

Promoting Instruction of Knowledge and 
Morality Subject in Institution of Higher 
Education

1st India-Greater Mekong Sub-Region 
International Conference 2018

2561 53-54 0.4

20
จิตราภรณ์  บุญถนอม 
วุฒิภา  สว่างสุข

The effective of research-based teacher 
education program in classroom action 
research skills for pre-service teacher

2018 International Symposium on 
Education and Psychology - Fall Session

2561 34-44 0.4

21 วาสนา บุตรโพธิ์
The influencing factors for study master 
degree of nakhon pathom university students

The 3rd International conference of 
Multidiciplinary approach on UN 
sustainable development goals (UNsDG 
2018)

2561 134-136 0.4

22
สุการต์พิชา ปิยะ
ธรรมวรากุล

การพัฒนาทักษะทางสังคมนักเรียนออทิสติกเรียนร่วม
 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค้าแหง โดยใช้
วิธีการเร่ืองราวทางสังคม

วารสารรัชต์ภาคย์ 2561 12 26 376-384 0.6

23 เริงรณ ลอมลาย
การบริหารจัดการเรียนรวมตามการรับรูของครูใน
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

วารสารรัชต์ภาคย์ 2561 12 25 25-37 0.6



ล าดับ ชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร พ.ศ. ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า คะแนน

งานวิจยัที่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่

24 ผ่องพรรณ  สิทธิชัย
แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาสตรี ระดับปริญญาโท
ภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง

วารสารรัชต์ภาคย์ 2561 12 26 229-240 0.6

25

พลวิเดช  ดนัยดุริยะ 
อ้านวย  ทองโปร่ง 
รัตนา  กาญจนพันธุ ์
บุญมี  พันธุไ์ทย

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2561 8 2 89-97 0.6

26
วงพักตร ภพูันธศร 
พีสสลัลฌ ธ้ารงศวรกุล

คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูสูงอายุ ทีอ่าศัยอยู
สถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง

วารสารจันทรเกษมสาร 2561 24 47 110-125 0.6

27
สงกรานต เลิศศุภวงศ
อริสา ส้ารอง

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในตนเอง
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ กับความผูกพันใน
งานของพนักงานบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ้ากัด

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561 16 2 240-248 0.6

28 อธิป  ธรรมวิจิตร

ปริจเฉทวิเคราะหของขอมูลยอของแหลงทองเทีย่ว 
บทบาทของอิเล็กทรอนิกสโบรชัวรบนอินเตอรเน็ตใน
การประชาสัมพันธภาพลักษณสถานทีท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย

SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL 2561 4 1 82-97 0.6

29 สุรัตนา  อดิพัฒน์
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานโดยบูรณา
การเทคโนโลยีส้าหรับนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 2561 33 2 21-28 0.6



ล าดับ ชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร พ.ศ. ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า คะแนน

งานวิจยัที่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่

30 บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 2561 13 25 103-118 0.6

31 อัญชลี วิมลศิลป์
การปฏิวัติของศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาไทยในยุค 
4.0

วารสารวิชาการแสงอีสาน 2561 15 1 31-46 0.6

32 วาสนา บุตรโพธิ์
การรับรู้ของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการ เลือกใช้บริการตรวจสุขภาพ
ของคนกรุงเทพมหานคร

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม 2561 13 2 30-39 0.6

33

มนต์ฐญา เภาบาง 
ชาญชัย ชอบธรรมสกุล
 ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ 
วรพงษ์ แย้มงานเหลือ

สมรรถนะทีพ่ึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
ตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาในการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที ่45 "สงขลาเกมส์"

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 2561 10 3 73-88 0.8

34
 กนกวรรณ  ทองต้าลึง
 อนุกูล  พลศิริ เหมือน
แพร  รัตนศิริ

การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพืน้บ้าน
ของเด็กไทยภาคเหนือ

Veridian E-Journal, Silpakorn University 2561 11 1 1320-1336 0.8

35
 กนกวรรณ  ทองต้าลึง
 อนุกูล  พลศิริ เหมือน
แพร  รัตนศิริ

การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพืน้บ้าน
ของเด็กไทยภาคใต้

Veridian E-Journal, Silpakorn University 2561 11 2 2395-2413 0.8

36
 สิรินิตย์  พรรณหาญ 
บุญมี พันธุไ์ทย กมล
ทิพย์ ศรีหาเศษ

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที ่4 – 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Veridian E-Journal, Silpakorn University 2561 11 3 2579-2593 0.8



ล าดับ ชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร พ.ศ. ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า คะแนน

งานวิจยัที่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่

37
นุชจรินทร์   ยีรัมย์ สุร
ศักด์ิ  อมรรัตนศักด์ิ 
กมลทิพย์  ศรีหาเศษ

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา

Veridian E-Journal, Silpakorn University 2561 11 3 1625-1640 0.8

38 สุภาวดี ลาภเจริญ
ภาวะผูน้าแบบเปล่ียนสภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สทมส.)

2561 24 2 28-38 0.8

39 ปยะ ศักด์ิเจริญ
แนวโน้มการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยแนวคิดการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ ส้าหรับสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิด

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 46 2 60-78 0.8

40 คึกฤทธิ ์ ศิลาลาย โพรไบโอติกทีใ่ช้ประโยชน์ในปศุสัตว์ วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2561 36 1 152-160 0.8

41

จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ 
นรินทร บุญธรรมพานิช
 นรีรักษ์ ทองสะอาด 
พนิดา พานิชวัฒนะ 
ณพัฐอร เฮงสมบูรณ์

การประเมินความต้องการจ้าเป็นของครูด้านการสร้าง
แบบทดสอบ

วารสารสุทธิปริทัศน์ 2561 32 104 14-25 0.8

42 บงกช  ทองเอี่ยม
การพัฒนาตัวชี้วัดทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา
วิชาชีพครู ในมหาวิทยาลัยแบบไม่จ้ากัดรับ

วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณ
ภูมิ

2561 4 1 291-302 0.8

43 ชบา  เมืองจีน

การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้
กลวิธีเมตาคอกนิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค้าแหง

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2561 13 1 57-68 0.8



ล าดับ ชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร พ.ศ. ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า คะแนน

งานวิจยัที่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่

44
น้้าเพชร  นาสารีย์ 
ส้าราญ  มีแจ้ง

การเปรียบเทียบความรู้และคุณภาพงานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ด้วยการสอนแบบการใช้กระบวนการให้
ข้อมูลย้อนกลับและการสอนแบบปกติ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 41 1 63-74 0.8

45
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ 
ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์

282 ปี หนังสือสมุดไทยเร่ืองนันโทปนันทสูตรค้าหลวง
 : เอกสารมรดกความทรงจ้าแห่งโลกของประเทศไทย

วรรณวิทัศน์ 2561 18 1 1-31 0.8

46
สุพจน์  อิงอาจ 
อภิญญา  อิงอาจ

อิทธิพลของระบบการจัดการเรียนการสอนทีม่ีต่อการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2561 29 2 42-55 0.8

47

ปิยะ ศักด์ิเจริญ สืบ
พงษ์ ปราบใหญ่ คึก
ฤทธิ ์ศิลาลาย เอกสิทธิ์
 ชาตินทุ โชติมา 
เวสารัชชานนท์

การศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากโครงการจัด
ท้าทางผันน้้าในพืน้ทีลุ่่มน้้าย่อยทีร่าบแม่น้้าแม่กลอง

วารสารวิชาการปทุมวัน 2561 8 23 45-54 0.8

48 ผกามาศ รัตนบุษย์
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที ่1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค้าแหง(ฝ่ายประถม)

วารสารวชิรสารเวชสาร และวารสารเวชศาสตร์
เขตเมือง

2561 62 2 109-118 0.8

49 กิตติศักด์ิ ลักษณา

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บเควสท์ทีม่ีต่อ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสังคมศึกษาและ
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6

Veridian E-Journal, Silpakorn University 2561 11 2 2736-2749 0.8



ล าดับ ชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร พ.ศ. ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า คะแนน

งานวิจยัที่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่

50 กิตติศักด์ิ ลักษณา

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ทีม่ีต่อ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและทักษะการท้างานเป็นกลุ่ม
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3

Veridian E-Journal, Silpakorn University 2561 11 3 1112-1125 0.8

51

ภูวเดช ธนิชานนท์ 
Dietrich Schmidt-
Vogt Michael 
Epprecht Andreas 
Heinimann Urs 
Wiesmann

Balancing cash and food: The impacts of 
agrarian change on rural land use and 
wellbeing in Northern Laos

PLOS ONE 2561 1-23 1.0

52 อริสา ส้ารอง
The Influence of Ergonomic and Psychosocial 
Risk Factors on the Stress of Computer 
Operators in an Office

PSAKU International Journal of 
Interdisciplinary Research

2561 7 1 22-30 1.0

53 สุวิมล  กฤชคฤหาสน์
The Reliability and Validity of Test 
Construction from Item Bank based on Item 
Response Theory 

Journal of Institutional Research South 
East Asia

2561 16 2 89-104 1.0

54 อธิป  ธรรมวิจิตร
Cultural Presentation in Thai Secondary 
School ELT Coursebooks: An Anaiysis From 
Intercultural Perspectives

Journal of Education and Training 
Studies

2561 6 11 99-112 1.0

55 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
รายงานการวิจัยและพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความเป็นคนดี ส้าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและม้
ธยมศึกษา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2561 1.0



ล าดับ ชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร พ.ศ. ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า คะแนน

งานวิจยัที่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่

56 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ

รายงานการติดตามประเมินภายในยุทธศาสตร์แผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน สานพลังประชารัฐสร้างรากฐานการอ่านเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2561 - 2563 และ
ชุดโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรม
การอ่านในชุมชนท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (SMART Reading)

โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาศูนย์ประสานงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย 
(SMART Reading) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

2561 1.0

57 อุดมเกียรติ ศรีชนะ ต้ารา CMA3104 การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา 1.0

58 เกษม ชูรัตน์
ต้ารา HED4001 พฤติกรรมการสอนวิชาชีพครูสุข
ศึกษา 1

1.0

59 สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ ต้ารา CBE4105 พฤติกรรมการสอนธุรกิจพืน้ฐาน 1.0
60 นพพร ไวคกุล ต้ารา ECT4405 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น 1.0
61 ปัญญา พุดซ้อน ต้ารา GAS3601 เทนนิส 1 1.0

62 อภิชา แดงจ้ารูญ
ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ: สุขศึกษาและพลศึกษา
ส้าหรับครูประถมศึกษา

1.0

63 ปิยะ ศักด์ิเจริญ
ต้ารา VNC2203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน

1.0

64 มานิกา วิเศษสาธร ต้ารา PSY3302 จิตวิทยาคลินิกเบือ้งต้น 1.0
65 อริสา ส้ารอง ต้ารา PSY3303 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา 1.0




