
ตารางงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ป 2562 คณะศึกษาศาสตร 
 

ที่ ชื่อ – สกุล เรื่อง วารสาร พ.ศ. ป เลมที ่ เลขหนา คะแนน 

1 
พิสสลัลฌ  ธาํรงศวรกุล 

บุณฑริก ไชยสมบัติ 

ปจจัยที่สัมพันธกบัการมีจิตสาธารณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติโครงการ

เครือขายการศึกษาวจิัยและความสัมพันธ

ทางวิชาการคร้ังที่ 3 ชลบุรี:มหาวิทยาลัย

บูรพา 

2562   30-47 0.2 

2 
พิสสลัลฌ  ธาํรงศวรกุล 

ทวีชัย คําเพญ็ 

ปจจัยที่สัมพันธกบัแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติโครงการ

เครือขายการศึกษาวจิัยและความสัมพันธ

ทางวิชาการคร้ังที่ 3 ชลบุรี:มหาวิทยาลัย

บูรพา 

2562   48-69 0.2 

3 
วาสนา บุตรโพธิ ์

พิสสลัลฌ  ธาํรงศวรกุล 

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคาของนักทองเที่ยวถนนคนเดินทวาร

วดี จังหวัดนครปฐม 

การประชุมวิชาการระดับชาติดาน

วิทยาการจัดการสาขาวิชาวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

คร้ังที่ 6 วันที่ 24 สิงหาคม  2562 

2562   51-60 0.2 

4 

เหมือนแพร รัตนศิริ 

พรดารา เขตตทองคํา 

จันทนี ธีรเวชเจริญชยั 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟตอสุขภาพของ

บุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โครงการประชุมวิชาการและนาํเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ วันที ่24 – 25 

ตุลาคม  2562 ณ เดอะไทดรีสอรท 

จังหวัดชลบุรี 

2562   740-749 0.2 

5 

กนกวรรณ ทองตําลึง 

ภพณภัทร ทองแยม 

วรงค ภูระหงษ 

การวางแผนการใชชีวิตหลังการทํางานของ

อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

โครงการประชุมวิชาการและนาํเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ วันที ่24 – 25 

ตุลาคม  2562 ณ เดอะไทดรีสอรท 

จังหวัดชลบุรี 

2562   810-818 0.2 

6 
จุฑาภรณ มาสันเทียะ 

พนิดา พานิชวัฒนะ 

การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติของ

แบบทดสอบที่มีระดับพฤติกรรมการเรียนรู

ดานพุทธิพิสัยแตกตางกัน:การวิเคราะห

ขอสอบแบบหลายตัวเลือก 

การประชุมวิชาการ สามาคม

สถาบันการศึกษา ขั้นอุดม แหงภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตประจาํประเทศ

ไทย คร้ังที่ 43 วันที่ 2 ตุลาคม  2562 

2562   101-109 0.2 

7 สุวิมล กฤชคฤหาสน 

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของประธานบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาพลศึกษาระดับปริญญาตรี 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติคร้ังที่ 14 เร่ือง วิถี

นวัตกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัยสูเศรษฐกจิ

ชุมชนไทยใหยั่งยืน 27 – 28 เมษายน  

2562 

2562   110-120 0.2 

8 
นาที เกิดอรุณ  

น้ําเพชร เทศะบํารุง 

การสรางส่ืออินโฟกราฟก เร่ือง การจัดการ

ศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 

การประชุมวิชาการระดับชาติดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังที่ 3วันที่ 

18-19 ม.ค. 2562 

2562   635-646 0.2 

9 

ภูวเดช ธนิชานนท 

ชุติกาญจน ปทอง 

สมกมล รักวีรธรรม 

ณัฐกานต ภูมิโคกรักษ 

การประยกุตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ในการจัดการน้าํเพื่อการเกษตร:

กรณีศึกษาตําบลหวหวาย อาํเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 6 ก.ย. 

2562 

2562   62-78 0.2 

10 
รศ.ศยามน อินสะอาด 

ยศระวี  วายทองคํา 

ผลการใชชุดการสอนผสานเทคโนโลยี

ความเปนจริงเสริมดวยวิธกีารจัดการ

เรียนรูแบบซิปปาโมเดล เพื่อสงเสริมการ

คิดวิเคราะห 

การประชุมวกิารการระดับชาติ คร้ังที่ 4 

และนานาชาติคร้ังที่ 1 11-12 ก.พ. 62 

มหาวิทยาลัยราชภฎัเทพสตรี 

2562   430-442 0.2 

11 

สุพจน อิงอาจ 

ศยามน อินสะอาด 

 

ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบแกปญหาเร่ืองวงจรไฟฟากับการใช

ประโยชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษาป

ที่ 6 

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนาํเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาคร้ังที่ 11  

วันที่ 28 พ.ย.62 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2562 
256

2 
 122-131 0.2 

  

https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/author.html?b3BlbkF1dGhvciZpZD02MjU1ODkmYXJ0aWNsZV9pZD01NTgxNTA
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12 

สุพจน อิงอาจ 

ศยามน อินสะอาด 

 

การพัฒนาอีเลิรนนิงแบบเกมมิฟเคชัน เพื่อ

สงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 17 

และระดับนานาชาติ คร้ังที่ 1 การ

ปรับเปล่ียนทางสังคมในศตวรรณที่ 21: 

ทิศทางที่ถูกตองบนฐานพระพุทธศาสนา 

วันท่ี 20 ต.ค. 62 

2562   860-868 0.2 

13 

สุพจน อิงอาจ 

ศยามน อินสะอาด 

 

การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ รวมกับ

การเรียนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความคิด

สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 17 

และระดับนานาชาติ คร้ังที่ 1 การ

ปรับเปล่ียนทางสังคมในศตวรรณที่ 21: 

ทิศทางที่ถูกตองบนฐานพระพุทธศาสนา 

วันท่ี 20 ต.ค. 62 

2562   869-878 0.2 

14 

สุพจน อิงอาจ 

รศ.ศยามน อินสะอาด 

 

การพัฒนาเกมรวมกับการสอนแบบ

ยอนกลับเพือ่สงเสริมการคิดไตรตรองของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 

คร้ังที่ 9 

วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562  

 

2562   87-97 0.2 

15 

สุพจน อิงอาจ 

ศยามน อินสะอาด 

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร

นนิง โดยการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

เพื่อสงเสริมความสามารถ ในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 

คร้ังที่ 9 

วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562  

 

2562   122-131 0.2 

16 

สุพจน อิงอาจ 

รศ.ศยามน อินสะอาด 

 

การพัฒนาเกมแบบซินเนคติกสเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที ่4 

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 

คร้ังที่ 9วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562  

 

2562   246-257 0.2 

17 

ฉันทลักษณ ศรีไทย  

อุมาภรณ สุขารมณ 

ศรีสมร สุริยาศศิน  

มณฑิรา จารุเพ็ง 

ความสัมพันธระหวางวิธีเผชิญความเครียด 

การรับรูสมรรถนะแหงตนกับความเครียด

ของผูดูแลเชื้อเอชไอวี.  

ประชุมวิชาการ 10Th National & 

International Conference at Suan 

Sunandha Rajabhat University, 

Bangkok, Thailandวันที่ 29 march 

2019 

2562   285-293 0.2 

18 

ศันสนีย ปจญวรานนท 

อุมาภรณ สุขารมณ 

ศรีสมร สุริยาศศิน 

มณฑิรา จารุเพ็ง 

ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนว

การบําบัดการรูคิดและพฤติกรรมเพื่อ

เสริมสรางการมองโลกในแงดีของนักศึกษา

พยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย.  

ประชุมวิชาการ 10Th National & 

International Conference at 

SuanSunandha Rajabhat University, 

Bangkok, Thailand. (ไดรับการเผยแพร

ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดใน

ลักษณะ Proceedings ที่ประชุมวชิาการ

ระดับระดับชาติ) งานสรางสรรคที่มีการ

เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

2562   323-332 0.2 

19 

วรรณิศา พรินทรากูล 

อุมาภรณ สุขารมณ 

ศรีสมร สุริยาศศิน 

มณฑิรา จารุเพ็ง 

ผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎี

เผชิญความจริงตออัตลักษณแหงตนของ

เยาวชนที่กระทําความผิดในศาลเยาวชน

และครอบครัวจังหวัดรอยเอ็ด.นําเสนองาน

ระดับชาติ 

ประชุมวิชาการ 10Th National & 

International Conference at 

SuanSunandha Rajabhat University, 

Bangkok, Thailand. 

 

2562   839-849 0.2 

20 

ภวรัญชน ทรงฉลาด 

สุวิมล ติรกานันท  

กมลทิพย ศรีหาเศษ 

พฤติกรรมการโพสตและการแสดงความ

คิดเห็นตอโพสตของผูอื่นของนักศึกษาบน

ส่ือสังคมออนไลน 

วารสารการวิจยัสังคมศาสตร 2562   
104-

127. 
0.2 

21 
ทรงธรรม จิตตสาคร 

อุมาภรณ สุขารมณ 

ความสัมพันธระหวางการปรับตัวกับการ

ดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในสถาน

สงเคราะหคนชราบานบางแค.  

นําเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ

เครือขายการศึกษา วิจยัและความสัมพนัธ

ทางวิชาการดานรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตร (PSPARN) คร้ังที่ 3 

2562   536-553 0.2 
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22 

วันดี คําทํา 

ศรีสมร สุริยาศศิน 

อุมาภรณ สุขารมณ 

การศึกษาเปรียบเทียบประสบการณการ

แขงขันกีฬาและแรงจูงใจดานกีฬากับ

ปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนกีฬา จังหวัด

นครสวรรค.  

นําเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ คร้ังที ่10 มหาวิทยาลัย

หาดใหญวันที ่12-13 ก.พ.62 

2562   379-390 0.2 

23 
นันทปภัสร  อ่าํบริสุทธิ ์

นพพร  แหยมแสง 

ผลการใชกิจกรรมการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เร่ือง เซต ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ตามวธิีการจัดการเรียน

การสอนแบบรวมมือแบบเทคนิคTGT 

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่

นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

คร้ังที่ 11 เนื่องในโอกาสสถาปนา

มหาวิทยาลัย รามคําแหงครบรอบ 48 ป

วันที่ 28  

พศฤจิกายน 2562,กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2562   90-99 0.2 

24 

กนกวรรณ ทองตําลึง   

ภพณภัทร ทองแยม 

วรงค ภูระหงษ 

การวางแผนการใชชีวิตหลังการทํางานของ

อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

โครงการประชุมวิชาการและนาํเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ วันที ่24 – 25 

ตุลาคม  2562 ณ เดอะไทดรีสอรท 

จังหวัดชลบุรี 

2562   502-510 0.2 

25 

ยาบัส สาและ 

สุพจน  อิงอาจ 

ศยามน  อินสะอาด 

ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบแกปญหา เร่ืองวงจรไฟฟากบัการใช

ประโยชน สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่6 

นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

เพื่อนําเสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ัง

ที่11 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2562   122-131 0.2 

26 
สุดารัตน อะไพวรรณ  

ยศระวี วายทองคํา. 

การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกจิกรรม

การเรียนรูตามกระบวนการเชื่อมโยง

ความรู เร่ือง การออกแบบชิ้นงานกราฟก.  

นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

เพื่อนําเสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ัง

ที่11 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2562   111-121 0.2 

27 

 นางสาวธิติรัตน 

สมบูรณ 

 ศยามน อินสะอาด 

สุพจน อิงอาจ 

ผลการใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก

จริงผานสมารทโฟนรวมกบัส่ือโปสเตอร

เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที4่.  

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก คร้ังที่ 12. ระหวางวันที่ 26-28 

มิถุนายน 2562. ณ โรงแรมดีวารี         

จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี. 

2562   
1174-

1179. 
0.2 

28 

จิตรา ครุฑสังข  

ศุภนิต อารีหทยัรัตน  

สมจิตรา เรืองศรี. 

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เร่ือง ขอมูลสารสนเทศและ

กระบวนการแกปญหาของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่6 ที่เรียนดวยชุดการสอน

กับการเรียนแบบปกติ. 

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนาํเสนอ

ผลงานวิจันย ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ัง

ที่ 11, มหาวิทยาลัยรามคําแหง

, 28 พฤศจิกายน 2562,  

2562   
164-

173. 
0.2 

29 

ธีรพร วันพุธ 

ศุภชัย ตันศิริ  

ศยามน อินสะอาด. 

ผลการใชมัลติมีเดียรวมกับการเรียนตาม

แนวคอนสตรัคติวิสต เร่ือง ศิลปะการ

ถายภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.  

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนาํเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่11 เมื่อ

วันที่ 28 พฤฦศจิกายน 2562 มหาวิทยาลั

ยรามคําแหง 

2562   153-163 0.2 

30 
ศิริมา ฮุนตระกูล  

ศิริพงษ เศาภายน 

ความพึงพอใจของคณะครูที่มีตอการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษา  

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

“นวัตกรรมเพื่อสังคมแหงการเรียนรูในยุค

ดิจิทัล. 20 ธันวาคม 2562 

2562   
163-

168. 
0.2 

31 
พรรณี แสนแกว  

กัลยมน อินทุสุต 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

“นวัตกรรมเพื่อสังคมแหงการเรียนรูในยุค

ดิจิทัล. 20 ธันวาคม 2562 

2562   129-136 0.2 
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32 

วรยล เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา  

กัลยมน อินทุสุต. 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

“นวัตกรรมเพื่อสังคมแหงการเรียนรูในยุค

ดิจิทัล. 20 ธันวาคม 2562 

2562   
146-

154. 
0.2 

33 
เกสรา ไชยเบญจลาภาะ  

ปทุมพร เปยถนอม. 

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร กลุมทวาราวดี.   

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุง

เกา”ประจําป พ.ศ.2562   

พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา. 

2562   145-150 0.2 

34 
จุไรวรรณ สงสุวรรณ  

ปทุมพร เปยถนอม. 

ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการ

บริหารของผูบริหารโรงเรียนพระราม ๙ 

กาญจนภิเษก สานักเขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร.   

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” คร้ัง

ที่ 3กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา, คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

2562   
1920-

1929 
0.2 

35 
ประมวล ภูบุญคง  

ปทุมพร เปยถนอม 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

ผูปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสา

นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

6 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” คร้ัง

ที่ 3 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา, คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

2562   
1900-

1909 
0.2 

36 
วิราวรรณ แกวเสน  

ปทุมพร เปยถนอม 

บทบาทของผูบริหารในการบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศัย

กรุงเทพมหานคร  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” คร้ัง

ที่ 3  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา, คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

2562   1910-1919 0.2 

37 
อรพินธุ เกิดกัณฑ  

ปทุมพร เปยถนอม 

สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม

กรุงเทพใต   

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” คร้ัง

ที่ 3 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา, คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร.  

2562   
1890-

1899 
0.2 

38 
ณตะนาว เนียมออน  

ปทุมพร เปยถนอม 

การสงเสริมชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ประจวบคีรีขันธ เขต 2  

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 57, 29 

มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2562.  

2562   40-47 0.2 

39 
ขวัญทอง โกฏิรักษ  

ปทุมพร เปยถนอม 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา ขต 1.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 57, 29 

มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2562 

2562   26-32 0.2 

40 
เพชรณภัค นามแสงผา  

อํานวย ทองโปรง 

ความพรอมของครูสูประชาคมอาเซียน

ตามการรับรูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สหวิทยา เขตปอมปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจยั "วิจัยบูรณาการศาสตร 

พัฒนาชาติกาวไกล สังคมไทยยั่งยืน" คร้ังที่ 

7 วันที่ 1 มีนาคม 2562 

2562   
689-

705. 
0.2 

41 
เขมจิรา แซต้ัง  

รัตนา กาญจนพันธุ 

 ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

"นวัตกรรมเพื่อสังคมแหงการเรียนรในยคุ

ดิจิทัล"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ศาลายา จังหวัดนครปฐม 20 

ธันวาคม 2562  

2562   10-16. 0.2 
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42 
จิรนันท ขจรบุญ  

รัตนา กาญจนพันธุ 

สมรรถนะของผบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู

โรงเรียนระดับประถมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

"นวัตกรรมเพื่อสังคมแหงการเรียนรูในยคุ

ดิจิทัล"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ศาลายา จังหวัดนครปฐม 20 

ธันวาคม 2562 

2562   68-79. 0.2 

43 
กาญจนา เชาวลิต 

ชนมณี ศิลานุกิจ 

ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรโดยใช

สมองเปนฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถ

การอานสะกดคําของนักเรียนนานาชาติ 

ชั้นอนุบาลปที่ 3.  

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

"นวัตกรรมเพื่อสังคมแหงการเรียนรในยคุ

ดิจิทัล"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ศาลายา จังหวัดนครปฐม 20 

ธันวาคม 2562 

2562   47-52. 0.2 

44 
กานตรว ี  ศรีประไพ 

จุไรรัตน  ลักษณะศิริ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความคงทน ในการเรียนซอมเสริม

หลักภาษาไทย เร่ือง คําไทยแทและ คําอื่น

จากภาษาอื่นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาป

ที่ 6 โดย.ชบทเรียนบนเครือขาย

อินเตอรเน็ตแบบมีปฏิสัมพันธและ ไมมี

ปฏิสัมพันธ”, 

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนาํเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  คร้ัง

ที่ 11 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย 

รามคําแหงครบรอบ 48 ปวันที ่28  

พศฤจิกายน 2562,กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

 

2562   490-500 0.2 

45 

ธิติพงษ  สุขดี 

สุวิมล  กฤชคฤหาสน 

เดนดาว ชลวิทย 

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของประธานบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาพลศึกษาระดับปริญญาตรี  

การประชุมวิชาการProceedings การ

ประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยั

ระดับชาติ คร้ังที่14 วิถีนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนางานวิจยัสูเศรษฐกิจชุมชนไทยให

ยั่งยืน เสารที่27-28 เมษายน 2562 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธาน ี

2562   110-120 0.2 

46 
สุพัฒนตรา วาปโส 

กรวิภา สรรพกิจจํานง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ

ดําเนินชีวิตในสังคม เร่ืองกฎหมายของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ระหวางการ

สอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมชุด 

กฎหมายพาเพลิน กบัการสอนแบบปกติ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติคร้ัง

ที่ 6 The 6th NEU National and 

International Conference 2019 

(NEUNIC), 20 กรกฎาคม 2562 

2562   
602 - 

609 
0.2 

47 
สุภาพร ขันศรี 

กรวิภา สรรพกิจจํานง 

 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่1 ระหวางวิธกีารสอนโดย

ใชโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ชุด My vocation กับการ

สอนแบบปกติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่11 ถัก

ทองานวิจยัทองถิ่นกาวไกลสูสากล 6-7

สิงหาคม 2562 

2562   
1604 - 

1610 
0.2 

48 

พัชราภรณ ศิริศักด์ิ

วัฒนา 

กรวิภา สรรพกิจจํานง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทย เร่ืองการวิเคราะหความ

นาเชื่อถือของส่ือ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่3 ระหวางการสอนโดยใช

หนังสืออิเล็กทรอนิกสกับการสอนแบบ

ปกติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ประจําป 2562 เร่ือง การขับเคล่ือน

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิต เลม

ที่ 2, 30 พฤศจิกายน 2562 

2562   
738 - 

749 
0.2 

49 

ชนากานต พุมเกต 

กรวิภา สรรพกิจจํานง 

 

 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทย เร่ืองกลอนสุภาพ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ระหวางการ

สอนโดยใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน

กับการสอนแบบปกติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ประจําป 2562 เร่ือง การขับเคล่ือน

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิต เลม

ที่ 1, 30 พฤศจิกายน 2562 

2562   
236 - 

246 
0.2 
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50 
ชุลีพร กุนาลักษณ 

กรวิภา สรรพกิจจํานง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา

สังคมศึกษา เรื่องการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพของโลก ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปที่ 4 ระหวางการสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยีมิติ

เสมือนจริง ชุดโลกมหัศจรรย กับการสอนแบบ

ปกต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ประจําป 2562 เร่ือง การขับเคล่ือน

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิต เลม

ที่ 1, 30 พฤศจิกายน 2562 

2562   295-304 0.2 

51 
 มะลิสา ไชยพันธุ 

 กรวภิา สรรพกิจจาํนง 

การเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของ

เด็กปฐมวัยระหวางการจัดประสบการณ

โดยใชหนังสือนิทานผา ชุดหนูมะลิเด็กดี

กับการจัดประสบการณแบบปกติ.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ัง

ที่ 1 “ครบรอบ 55 ป มรสน. กับการ

พัฒนาทองถิ่น”, 1 พฤศจิกายน 2562 

2562   
304 - 

311 
0.2 

52 
นฤมล มณีขาว  

เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ 

การพัฒนาชุดการสอนออนไลนวิชา

ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม KAHOOT! 

เร่ือง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน

เรียงความภาษาอังกฤษ.  

การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจยั

ระดับชาติ คร้ังที่ 7 นวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาสังคมไทยในศตรวรรษที่ 21 

Innovation for the Development of 

Thai Society in the Twenty First 

Century – IDTS21. มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี 28 เมษายน 2562. 

2562   194-201 0.2 

53 

ชาญชัย ชอบธรรมสกุล 

ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล

มนเฑียร อยูเย็น,  

สหชัย ชัชวาล,  

พนัชกร ภวภูตานนท ณ 

มหาสารคาม,  

กฤชญา พุมพิน 

พฤติกรรมการออกกาํลังกายของอาจารย

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนาํเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 11 

ประจําป พ.ศ.2562  

2562   
273-

282. 
0.2 

54 

พงศธร แสงวิภาค 

สุนทร แมนสงวน 

ผกามาศ รัตนบุษย 

และสหชัย ชัชวาล. 

วิถีชีวิตของนักมวย 

ประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยั

ระดับชาติทางจิตวิทยา ประจําป 2562 

 

 

2562   59-69. 0.2 

55 
ธนชพร พุมภชาติ. 

 

แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการอานภาษาไทยเพื่อ

ความเขาใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน.  

ใน การประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรระดับชาติและนานาชาติคร้ัง

ที่ 2 “ศาสตรพระราชา สรางนวัตกรรม 

นําการพัฒนา ทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

ระหวางวันที ่22-23 สิงหาคม 2562 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร:  

2562   
781-

798. 
0.2 

56 
สินี  โดดหน ู

วรนุช แหยมแสง 

การวินิจฉัยขเอบกพรองทางการเรียน

คณิตศาสตร เร่ืองทศนิยมสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่ประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 

การนําเสนอผลงานวิจยัรับชาติคร้ังที่ 14  

วันที่ 27-28 เมษายน  2562  
2562    0.2 

57 
สุภาภรณ มณีประวัติ 

วรนุช  แหยมแสง 

การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคล่ือน

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง

ทศนิยมและเศษสวนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขตโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การประชุมวิชาการและนําเสอนผลงาน

ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 10 

Global Goals , Local Actions: 

Looking Back and Moving Forward  

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

2562    0.2 
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1 วนิดา ฉัตรวิราคม. 

A Study of Chemistry Teaching and 

Learning for Hearing Impaired 

Students By Using Multimedia.   

The 2018  4th International 

Conference on Frontiers of 

Educational Technologies. 25 –

 27 มิถุนายน 2561 หนา 

2562   24 – 28. 0.4 

2 

Thanaattawut, N., 

Mansanguan, S.,  

Hongsuwan, C., & 

Vongsrangsap, S. 

 The construction of high kick 

training in Takraw. Proceedings: 

ICEEPS 2019  

International Conference on 

Education, Economics, Psychology 

and Social Studies, July 1-3, 

Okinawa, Japan.  

2562   567-573 0.4 

3 

Bongkoch 

Thongeiam, B 

Nadprasert, P.,  

Iamsirirak, E.,  

Suyajai, R 

Behaviors and needs of digital 

literacy development of early 

childhood education candidate 

teachers in Thailand open 

university.  

Proceedings of SEAAIR2019 19th 

Annual Conference Agenda, 

Transforming Intelligence into 

Action in IR.  

2562   524-534 0.4 

4 

Thumvichit, A., 

Soonthornklump, P., 

& Petchprasert, A 

Secondary school teachers’ 

perceptions of cultural 

representation in ELT textbooks: 

Target, source, or international 

culture  

Proceedings from 2nd Humanities 

and Social Sciences Research 

Promotion Network National and 

International Conference, 

Ramkhamhaeng University: 

Bangkok, (ตีพิมพเผยแพรในการประชมุ

ระดับนานาชาติวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

2562   25-33. 0.4 

5 
Chitraporn 

Boonthanom.  

The Effective of Positive 

Communication and Digital literacy 

skills (PCDL) in Science Teaching 

Training for Pre-service Teachers.  

19th South East Asia Association for 

Institution Research Annual 

Conference (SEAAIR2019). Between 

September 25-29, 2019 at National 

Taipei University of Education, 

Taiwan. (Proceeding). 

2562   426-434 0.4 

6 

Teravecharoenchai, 

T.,Teravecharoench

ai, J.  

 

Effect of Using Cooperative 

Learning in Food Quality Control 

Course for Ramkhamhaeng 

University’s Students.  

19th Annual SEAAIR . Conference 

Proceeding: Transforming 

Intelligence Into Action in IR, 

September 25 - 29, 2019..  Taiwan 

2562   516-523 0.4 

7 

Busayanon, K., 

Ausawasowan, A., 

Laksana, K., & 

Mahamarn, Y.,  

 

Problem-Base Learning: An Effect 

Way to Create A Beautiful and 

Pleasant Global Environment.  

Proceedings of the International 

Academic Conference, FIAP Jean 

Monnet Congress Center, Paris, 

France. (ตีพิมพเผยแพรในการประชุม

นานาชาติวันที่ 10 กันยายน 2562) 

2562    0.4 

8 

Wutchana, U., 

Bunrangsri, K., and 

Emarat, N.  

 

 Paper pop-ups demonstrating 3D 

vectors in Cartesian 

coordinates, Phys Educ., 54, 

053004. 

 2562    0.4 

9 

Mahamarh,Y 

Adipat,S 

Busyanoo,K 

Laksana,L 

Instructional Innovations :Teachers, 

Invaluable Tools for Students 

Academic Success,  

Proceedings of the8th Teaching 

and Education 

Conference,Vienna University of 

Techo=nology-TU Wien, Vienna 

Austria 

2562    0.4 
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10 

Mahamarh,Y 

Busyanoo,K 

Laksana,L 

Creating Pre-Xevice 

Teachers]Engagement in an Active 

Learning Journey With Project-

Based Learning to Become Effective 

Teachers. 

Proceedings of the8th Teaching 

and Education 

Conference,Vienna University of 

Techo=nology-TU Wien, Vienna 

Austria 

2562    0.4 

1 
พีสสลัลฌ ธารงศวรกุล  

วงพักตร ภูพันธศรี 

การสรางเสริมทัศนคติตอการดูแลผูสูงอายุ

ของเจาหนาที่สถานสงเคราะหคนชรา.  
วารสารจันทรเกษมสาร 2562 25 49 

112-

124. 
0.6 

2 
เกียรติศักด์ิ ลวนมงคล 

วุฒิภา สวางสุข 

การพัฒนาส่ือเรียนรูดิจิทัลเพื่อสงเสริม 

ทักษะการวาดภาพจิตรกรรมไทย 
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน (มสป.) 2562 21 1 9-24 0.6 

3 

ถนอมขวัญ ทองโปรง 

กาญจนา ส่ิงประสงค 

คณิศร ธีระวิทย 

พัชรินันท ยังทรัพย

อนันต ภิฑชญา สุนทรก

ลัมพ 

A Study of Problems on Using 

Innovation for Teaching in The 

Demonstration School of 

Ramkhamhaeng University 

(Secondary School) 

วารสารศิลปการจัดการ  2562 4 1 124-139 0.6 

4 

Adipat, S.,  

Thumvichit, A., 

Petchprasert, A. & 

Iamsirirak, E. 

Needs and expectations for an ELT 

master’s program in Thailand: 

voices from pre- and in-service 

teachers”.  

วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน 2562 34 1 10-20. 0.6 

5 

 
กรวิภา สรรพกิจจํานง 

ความคิดเห็นของบุคลากรผูเกี่ยวของกับ

เด็กปฐมวัยที่มีตอพฤติกรรมแกปญหาใน

การอยูรวมกับผูอื่นของเด็กปฐมวัย. 

วารสารศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

วารสารศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
2562 15 2 

210 – 

223 
0.6 

6 

ชัยวัฒน แจงอักษร 

กมลทิพย ศรีหาเศษ  

สุวิมล ติรกานันท 

การศึกษาพฤติกรรมการใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(สวนกลาง)  

วารสารรามคําแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย 2562 2 3 87-101 0.6 

7 นพพร แหยมแสง 

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรูโดยใชทฤษฎี

การสรางองคความรูดวยตนเอง เร่ือง เสน

ขนาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 
2562 10 2 209-223 0.6 

8 วรนุช แหยมแสง  

รูปแบบการจัดการความรูผานระบบ

ออนไลน APPICATION ของสํานักงาน

สรรพากรภาค 6 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 
2562 10 1 276-292 0.6 

9 
สุภาวดี ลาภเจริญ 

 

การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

ศึกษาศาสตร มมร 2562 7 1 193-206 0.6 

10 
สุภาวดี ลาภเจริญ 

 

รูปแบบการบริหารงานดานระบบดูแล

ชวยเหลือนกัเรียนของผูปกครองใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โรงเรียน

พนัสพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

ศึกษาศาสตร มมร 2562 7 1 15-32 0.6 

11  อัญชลีพร ลพประเสริฐ 

การสรางแอปพลิเคชันการเรียนรูคาศัพท

ผาน Flash Cards ที่มีตอทักษะการอาน

ออกเขียนได สําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรู 

วารสารการวัดผลการศึกษา 2562 36 99 41-53 0.6 

http://hs.pbru.ac.th/journal/wp-content/uploads/2019/09/2019-01-01.pdf
http://hs.pbru.ac.th/journal/wp-content/uploads/2019/09/2019-01-01.pdf
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/author.html?b3BlbkF1dGhvciZpZD0xMjgxOTcmYXJ0aWNsZV9pZD01NTQ5MzM
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/author.html?b3BlbkF1dGhvciZpZD0xNjk1NDAmYXJ0aWNsZV9pZD01NTQ2OTE
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/author.html?b3BlbkF1dGhvciZpZD0zOTg5MTcmYXJ0aWNsZV9pZD01NTY3NjY
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12 มานิกา  วิเศษสาธร 

ผลของโปรแกรมการบาบัดพฤติกรรมผาน

การรูคิด (CBT) ตอภาวะซึมเศราของวยัรุน

ในสถานสงเคราะห 

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต 
2562 9 1 28-39 0.6 

13 มานิกา  วิเศษสาธร 

ประสิทธิผลของการใชโปรแกรมการฝกสติ

เพื่อลดภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา

ในผูปวยโรคหัวใจและ หลอดเลือด

โรงพยาบาลลําปาง 

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต 
2562 9 1 40-51 0.6 

14 

ทยากร กิตติชัย 

ศรีสมร สุริยาศศิน  

อุมาภรณ สุขารมณ 

ผลของการใหการปรึกษาแบบกลุม

มาราธอนเพือ่เสริมสรางการเห็นคุณคาใน

ตนเองของ วัยรุนหญิงในสถานสงเคราะห

เด็กหญิงบานราชวิถ ี

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต 
2562 9 2 73-84 0.6 

15 
นภาดา สุขสัมพันธ 

อุมาภรณ สุขารมณ 

ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตาม

ทฤษฎีอัตถภิาวนิยมตอการยอมรับตนเอง 

ของวัยรุนหญิงสถานสงเคราะหเด็กหญิง

บานราชวิถ ี

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต 
2562 9 2 64-72 0.6 

16 

ภรณทิพย ศิริกุลวิเชฐ 

ศรีสมร สุริยาศศิน 

อุมาภรณ สุขารมณ 

ผลการใหการปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎี

การเรียนรูทางปญญาสังคม    ตอการมี

วินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 โรงเรียนลําปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย 

วารสารวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัม 
2562 14 1 76-90 0.6 

17 

กมลพร สิบหมู 

ศิวะพร ภูพันธ 

กมลทิพย ศรีหาเศษ 

การสังเคราะหงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการ

เรียนการสอนโดยใชเทคนิคSQ4R เพื่อเพิ่ม

ผลลัพธการอานจับใจความของนักเรียน:

การวิเคราะหอภิมาน 

วารสารการวัดผลการศึกษา 2562 36 100 150-159 0.6 

18 

ตีรณา พลอยสวัสด์ิไชย 

สุวิมล ติรกานันท  

กมลทิพย ศรีหาเศษ 

การศึกษาองคประกอบของพฤติกรรมจาก

ความฉลาดทางอารมณและความฉลาด

ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4-6 สํานักเขตหนองจอก สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

วารสารการวัดผลการศึกษา 2562 36 100 110-125 0.6 

19 

ขวัญธนา  วงษจันทร 

สุวิมล ติรกานันท  

กมลทิพย ศรีหาเศษ 

การศึกษาผลการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อสงเสริมความรู เจตคติ และการ

ปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไข

เลือดออก ในนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ปที่ 4-6 ในเขตจอมทอง 

วารสารการวัดผลการศึกษา 2562 36 100 126-135 0.6 

20 

ธมลวรรณ นวลใย 

ศิวะพร ภูพันธ 

กมลทิพย ศรีหาเศษ 

การวิเคราะหปจจยัที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 

วารสารการวัดผลการศึกษา 2562 36 100 160-173 0.6 

21 

ณัฐดนัย สุวรรณสังข 

สุวิมล ติรกานันท  

กมลทิพย ศรีหาเศษ 

การวิเคราะหจําแนกปจจยัที่เกีย่วกบัผล

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร 

วารสารการวัดผลการศึกษา 2562 36 100 136-149 0.6 

  

https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTUzMzI1
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTUzMzI1
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTUzMzI1
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTUzMzI1
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTUzMzI0
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTUzMzI0
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22 
อริสา สํารอง 

รัฐสภาพร ไพรสิน 

ความสัมพันธระหวางการมองโลกในแงดี 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ

พนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองจักรแหงหนึ่ง 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
2562 17 1 231-239 0.6 

23 

อริสา สํารอง 

เพียงรัมภา บัญชาเมฆ 

 

ความสัมพันธระหวางการมองโลกในแงด ี 

คณุภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรม 

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ

พนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองจักรแหงหนึ่ง 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
2562 17 2 190-200 0.6 

24 
สุวิมล ติรกานันท 

 กมลทิพย ศรีหาเศษ 

องคประกอบของปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับความสามารถดานการอาน ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

วารสารสถาบันวิจยัญาณสังวร 2562 11 1 74-79 0.6 

25 พนิดา พานิชวัฒนะ 

แนวคิดและการประยกุตใชกระบวนการ

ปรับเทียบคะแนนตามทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ.  

 วารสารสถาบันวจิัยญาณสังวร 2562 10 2 318-329 0.6 

26 สนุน มีเพชร 

สมรรถนะของครูในสถาบันอาชีวศึกษา 

ตามกรอบมาตรฐานความรูและทักษะ

วิชาชีพ 

วารสารการวิจยัการบริหารการพัฒนา 2562 9 1 52-60 0.6 

27 

ศิวนันท ฟองจันทร

, สุรียพันธุ วรพงศธร,  
พนัชกร ภวภูตานนท ฯ 

เกษม ชูรัตน. 

การปองกันและควบคุมมะเร็งตับ.  
วารสารโรคมะเรง็ 

 
2562 39 2 64-74 0.6 

28 

ไพรัช ทศคําไชย 

ชาญชัย ชอบธรรมสกุล 

รัตนา เฮงสวัสด์ิ 

ผลของการฝกพลัยโอเมตริกดวย

เทคนิค Jump Over Barrier ที่มีตอ พลัง

กลามเนื้อขาของผูเรียนวิชายิมนาสติก  

วรสารสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ 2562   
140 – 

150 
0.6 

29 

ติณณณชัย ถิรชัยภวัฒน

กุล  

ชาญชัย ชอบธรรมสกุล  

ชนะวงศ หงษสุวรรณ   

ผลการฝกโปรแกรมการออกกาํลังกายแบบ

วงจรที่มีตอเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 

และอัตราการเตนของหัวใจขณะพักใน

หญิงที่มีนํ้าหนักเกิน  

วารสารสขุศึกษา พลศึกษา และ

นันทนาการ  
2562 45 1 249-260 0.6 

30 ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ

การใชศิลปะการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนตามการรับรูของนักศึกษาปริญญา

โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  

วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  
2562 6 2 297-309 0.6 

31 

ภัทรวรรณ สวนนันท 

สุการตพิชา ปยะธรรมวรา

กุล 

การพัฒนาสมาธิสสําหรับเด็กเจบ็ปวย

เร้ือรังโรงพยาบาลชลบุรีโดยใช กิจกรรม

งานประดิษฐ 

วารสารศิลปการจัดการ  2562 3 1 1-10 0.6 

32 

ยศพล  ภักดี 

ยศระวี วายทองคํา 

ศศิพรรณ ปลมาโนชญ 

บทบาทของเรขศิลปบนผลิตภัณฑวัสดุ

กอสราง:กรณีศึกษา กาวซีเมนตจระเข 

 

วารสารนิเทศสยามปริทัศน  2562 18 2 219-228 0.6 

33 ปรียา บญุญสิริ 
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการ

สรางองคความรูดวยตนเอง 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 
2562 10 1 369-386 0.6 

34 

ปรียานุช ชยัสิทธ ิ

สุพจน อิงอาจ 

ศยามน อินสะอา 

 

ผลการใชเกมตามแนวคอนสตรัคติวิสต

รวมกับกระบวนการคิดแกปญหาโพลยา 

เพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

รามคําาแหง ฉบับเทคโนโลยกีารศึกษา  
2562 4 4 97-111 0.6 
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35 

กรสิริณัฐ เขียวมิ่งขวัญ 

ศรีสมร สุริยาศศิน 

อุมาภรณ สุขารมย 

ผลของการใหการปรึกษาแบบกลุมตาม

ทฤษฏีการวิเคราะห การติดตอส่ือสา

ระหวางบุคคลตอสภาวะความเปนผูใหญ 

ของหัวหนางานศูนยบริการขอมูลภาครัฐ

เพื่อประชาชน 

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต  
2562 9 2 73-84 0.6 

36 
ธนเดช กิจศุภไพศาล 

กัลยมน อินทุสุต 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสอนภาษาจีนตามการรับรูของ

ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 

วารสารการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2562 10 2 78-91 0.6 

1 จิณหนิภา แสงสุข 

การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

Silpakorn University Humanities, 

Social Sciences and Arts.  
2562 12 2 556-572 0.8 

2 บุษกร เชี่ยวจินดากานต 

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมจริยธรรมการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

Silpakorn University Humanities, 

Social Sciences and Arts.  
2562 12 6 

1981-

2019 
0.8 

3 

น้ําเพชร นาสารีย  

ออมตะวัน แสงจักรวาล 

ขนิษฐา รุงวิทยวทัญู 

การศึกษาความสามารถในการทําโครงงาน

สะเต็มศึกษา กระบวนการกลุม ทกัษะการ

นําเสนอโครงงานและคุณภาพของ

โครงงานดวยการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิดการประเมินเพื่อการเรียนรู ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่5. 

วารสารศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต

ปตตานี  

2562 30 3 93-104 0.8 

4 จุฑาภรณ มาสันเทียะ 

การพัฒนาแบบวัดเจตคติของนักเรียนทีม่ี

ตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  

วารสารสุทธิปริทัศน 2562 33 108 39-50 0.8 

5 
นพพร แหยมแสง 

วรนุช แหยมแสง  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูวชิา

คณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีการสราง

องคความรูดวยตนเองเร่ืองความนาจะเปน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
2562 47 3 64-81 0.8 

6 จุฑาภรณ มาสันเทียะ 

การเปรียบเทียบความสามารถในการแก

โจทยปญหาทางดานพันธุศาสตรระหวาง

ผูสอบที่มีความสามารถแตกตางกันในการ

ทดสอบที่มีการใหขอมูลยอนกลับทันทีโดย

ใชระบบคอมพิวเตอร: การประยกุตใช 

RISE Model 

วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
2562 47 4 145-163 0.8 

7 

จุฑาภรณ มาสันเทียะ  

บุษยารัตน จันทร

ประเสริฐ.  

การวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา

ดานการสรางแบบทดสอบของครู: การ

ประยุกตใชเทคนิคอรรถประโยชน-พหุ

ลักษณ (Multi-Attribute Utility 

Technique; MAUT).   

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต 2562 19 3 
497-

506. 
0.8 

8 
Iamsirirak, E.  

Maneekao, N.  

The development of teaching 

English minimal pairs through 

productivity-based instruction. 

Veridian E-Journal,  

Silpakorn University Humanities, 

Social Sciences and Arts.  
2562 12 1 

620-

639. 
0.8 

  

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/193356
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/193356
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/193356
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/193356
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/author.html?b3BlbkF1dGhvciZpZD02MjU1ODkmYXJ0aWNsZV9pZD01NTgxNTA
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/author.html?b3BlbkF1dGhvciZpZD0xMjgxOTcmYXJ0aWNsZV9pZD01NTgwMDY
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/author.html?b3BlbkF1dGhvciZpZD0xNjk1NDAmYXJ0aWNsZV9pZD01NTgwMDY
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/author.html?b3BlbkF1dGhvciZpZD02MjU1ODkmYXJ0aWNsZV9pZD01NTgxNTA
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9 
เสรี คําอั่น 

กิรณา  จิรโชติเดโช 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิด

ทฤษฎีสรางองคความรูดวยตนเอง รวมกับ

การเรียนรูแบบรวมมอืเทคนิค STAD ที่มี

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

วารสารครุศาสตรจุฬาลงกรณหาวิทยาลลัย

ฉบับเพิ่มเติม   
2562 47 2 328-344 0.8 

10 

ธัญญาภรณ คําแกว 

อุมาภรณ สุขารมณ 

ศรีสมร สุริยาศศิน 

มณฑิรา จารุเพ็ง 

ผลของการใหการปรึกษาแบบกลุมดวย

การสัมภาษณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ  ตอ

ความรับผิดชอบในการเรียน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

วารสารวิชาการและวจิยัสังคมศาสตร 2562 14 3 121-134 0.8 

11 

สุริยา แสนสุขไสย 

สุวรรณี ยหะกร 

นพคุณ  คุณาชีวะ 

วรนุช  แหยมแสง 

เดนดาว  ชลวิทย 

การเปรียบเทียบทกัษะการแตงค า

ประพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  

ระหวางวธิีการจัดการเรียนรูตามแนว 

Constructivist  กับวธิีการจัดการเรียนรู

แบบปกติ 

Silpakorn University Humanities, 

Social Sciences and Arts.  
2562 12 6 858-869 0.8 

12 

กัลยชนา ละวา 

วัฒน บุญกอบ 

จันทรจารี เกตุมาโร  

เกษม ชูรัตน. 

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ

นักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยา

เขตชลบุรี.   

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา.  2562 11 3 190-203 0.8 

13 

ขวัญใจ ลอยแกว, 

สุรียพันธุ วรพงศธร 

ธวัชชัย วรพงศธร  

เกษม ชูรัตน. 

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดย

ประยุกตโมเดลการสงเสริมสุขภาพของ

เพนเดอรในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจําตําบล อําเภอบานคา จังหวัด

ราชบุรี.  

วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตรเขต

เมือง.  

 

2562 63 4 283-296 0.8 

14 กิตติศักด์ิ ลักษณา. 

ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอน

เหตุและผลที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถในการสรางหลักการ

สรุปของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

วิชาเอกสังคมศึกษา.  

วารสารวจิัยและพัฒนาหลักสูตร  2562 9 2 30-45. 0.8 

15 สงา วงคไชย. 

Picture Word Inductive 

Model: รูปแบบการสอนอานและเขียน

สําหรับเด็กไทย.  

Veridian E-Journal Silpakorn University,  2562 12 2 
1131-

1130 
0.8 

16 สงา วงคไชย. 

 การเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรูเปนฐาน

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษ

ที่ 211 

. Veridian E-Journal Silpakorn 

University, 
   

1131-

1149 
0.8 

17 
สืบพงษ ปราบใหญ  

ธิรตา ภาสะวณิช 

STEM Education เพื่อการพัฒนาวิชา

ประวัติและนโยบายกีฬาในประเทศไทย.  

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา   

 
2562 11 2 

332-

338. 
0.8 

18 

อัจฉราภรณ เชื้อชาง 

นฤพนธ วงศจตุรภัทร 

สุรีพร อนุศาสนนันท 

 ธิรตา ภาสะวณิช.  

ผลของโปรแกรมการฝกจินตภาพที่มีตอ

ทักษะการตีกอลฟลูกส้ัน และคล่ืนไฟฟา

กลามเนื้อ.  

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา   

 
2562 11 3 109-117 0.8 

19 ธิรตา ภาสะวณิช. 

การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจและการ

เขารวมกิจกรรมทางกายระหวางหนาที่

การจินตภาพที่แตกตางกัน: แบบประเมนิ

แรงจูงใจในกิจกรรมทางกายและการใช

เวลาวาง ฉบับภาษาไทย (PALMS-T).  

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา   

 
2562 11 3 297-310 0.8 
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20 ธิรตา ภาสะวณิช. 

การบําบัดจิตใจของนักกีฬาฟุตบอลที่ไดรับ

การผาตัดเอ็นไขวหนาบริเวณเขาดวยการ

จินตภาพที่สงผลตอระดับสภาวะกายและ

จิตใจ และการรับยาแกปวด: กรณีศึกษา.  

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา   

 
2562 11 1 23-34 0.8 

21 

สิรวิชญ ณิชาโชติสฤษฏ, 

ชนะวงศ หงษสุวรรณ  

ศุกล อริยสัจส่ีสกุล. 

วิทยาศาสตรการกีฬา 

การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย

นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร.  

 

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา   2562 11 2 
118-

132. 
0.8 

22 

สืบพงษ ปราบใหญ,  

รุงรัตนา เจริญจิตต,  

ยศระวี วายทองคํา 

แนวทางการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน 2562 6 10 

5324-

5343 
0.8 

23 ผกาพันธุ อินตะแกว. 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการตัดเย็บ

ชุดไทย. 
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน.   6 1 114-127 0.8 

24 

ไพบูลย แสงสุข,  

ยศระวี วายทองคํา  

วีระ ไทยพานิช 

พฤติกรรมการใชคุณภาพและการยอมรับ

ทรัพยากรการเรียนรูแบบเปดเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาพรีดีกรี 

(Pre-degree) มหาวิทยาลัยตลาดวิชา.  

วารสารดุษฎบีัณฑิตทางสังคมศาสตร  2562 10 1 
150-

163. 
0.6 

25 สํารวย หาญหาว  

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร 

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ

เทคนิคการระดมสมอง เพื่อสงเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึง

พอใจ เร่ือง ความนาจะเปน ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  

วารสารวจิัยทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  

2562 14 2 
138-

148. 
0.6 

26 

ธัญญาภรณ คําแกว 

อุมาภรณ   สุขารมณ 

ศรีสมร  สุริยาศศิน 

มณฑิรา  จารุเพง็ 

ผลของการใหการปรึกษาแบบกลุมดวย

การสัมภาษณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ  ตอ

ความรับผิดชอบในการเรียน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

วารสารวิชาการและวจิยัสังคมศาสตร    2562 14 3 121-134 0.6 

1 
อริสา สํารอง 

สุภัทริภา ขันทจร 

ปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการสูความ

เปนเลิศของชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถี ใน

ประเทศไทยตามแนวประชารัฐ: 

กรณีศึกษาชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถ ีอําเภอ

ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

วารสารสหวิทยาการวจิัย:  

ฉบับบัณฑิตศึกษา 

ISSN: 2286-7252. (ไดรับการเผยแพร

ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดใน

วารสารวิชาการฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ Social Science Research 

Network (Elsevier-SSRN) 

2562 8 2 74-84 1 

2 
อริสา สํารอง 

 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยจิต

ลักษณะและสถานการณในการทา งาน ที่

สงผลตอพฤติกรรมป องกันอันตรายจาก

การทา งาน ประเภทกอสราง ของแรงงาน

ไทย 

วารสารสหวิทยาการวจิัย:  

ฉบับบัณฑิตศึกษา 

 

2562 8 2 162-174 1 

3 

อริสา สํารอง 

สุภัทริภา ขันทจร 

 

ปจจัยที่สงผลตอความสาเร็จในอาชีพของ

ผูตองขังชายเรือนจากลางชลบุรี ที่ไดรับ

การบาบัดฟนฟูโดยการฝกวิชาชพี 

วารสารสหวิทยาการวจิัย:  

ฉบับบัณฑิตศึกษา 

 

2562 8 2 203-215 1 

4 
เอกพจน เข็มปญญา 

อริสา สํารอง 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการท 

างาน และการท างานเปนทีม  ที่สงผลตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ  

ของพนักงานไปรษณียนนทบุรี 

วารสารสหวิทยาการวจิัย:  

ฉบับบัณฑิตศึกษา 

 

2562 8 2 259-268 1 
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5 

ชมสุภัค ครุฑกะ 

 ดารณี พาลุสุข 

 อริสา สํารอง,  

วาสนา บุตรโพธิ์  

พีสสลัลฌ ธํารงศวรกุล. 

 ผลของการใชโปรแกรมการพัฒนาทักษะ

การทําวจิัยตอความสามารถในการทาํวจิัย

และความพึงพอใจที่มีตอการใชโปรแกรม

สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัย

รามคําแหง. วารสารสหวิทยาการ

วิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา.  

วารสารสหวิทยาการวจิัย:  

ฉบับบัณฑิตศึกษา 

 

2562 8 2 280-288 1 

6 

 
ณัฐกานต ภูมิโคกรักษ 

Development of Geographic 

Information System and Database 

Program for Supporting the 

Application of Payment for 

Ecosystem Services Mechanisms 

Occurs in the Local Area of 

Thailand 

Journal of Advances in Information 

Technology 

Vol10,no3,August 2019 

 

2562 10 3 119-122 1 

7 

Choochom A., 

Sucaromana U., 

Chavanovanich J. 

Tellgram.  

A model of self Development for 

enhancing Psychological Immunity 

of the Elderly.  

Journal of Behavior science Vol.14. 

Issue, January 2019. (วารสารระดับ

นานาชาติในฐาน SCOPUS)  

2562 14 1 84-96 1 

8 

Ornetsmuller C, 

Castella C, 

Thanichanon P, 

Lestrelin G, Verburg 

P H 

Modelling the location and spatial 

pattern of a crop  boom. A case 

study from Laos.  

Environmental Science and  Policy 

99 
2562   58 – 71 1 

9 
Adipat, S.,  

Chankasorn, A 

Graves’ framework: A theoretical 

guideline for developing an 

effective English course 

International Journal of 

Management and Applied Science,  
2562 5 6 64-67. 1 

10 ณรัฐ วัฒนพานิช 

An Investigation of the influence of 

Organization Communication 

Patterns upon Team Effectiveness 

among Private Universities in 

Thailand A Multivariate Analysis 

Journal of Institutional Research 

(South East Asia) - SEAAIR 

 

2562 17 1 
1675-

6061 
1 

11 รศ.ศยามน อินสะอาด 
ตํารา การอกแบบบทเรียน e-learning 

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน). 272 

หนา.  
2562    1 

12 
รศ.ดร.ปรัชญา ปยะมโน

ธรรม 
จิตวิทยาความแตกตาง PSY3005  2562    1 
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