
รายละเอียดข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ป ี2560 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่วารสาร
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ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

1 พจนานุกรมภาษาจีนฉบับ

กระเป๋า汉语小词典 

Miss.Prisana 
Utthachat 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน(ประเทศจีน) 

มกราคม 
2017 

1.00 

2 THE DISCOURSE ‘EAT 
BOYS,BECOME 
IMMORTAL’:THE 
REFLECTION OF A 
THAI WOMAN’S LOVE 
CONFLICT BETWEEN 
HER MODERN LIFE 
AND THAI SOCIAL 
VALUES 

Somprasong Saeng-
in 

The 12th International Free Linguistics 
Conference 2018 (MALAYSIA) 9-
11July2017 

July2017 0.80 

3 ทัศนะเรื่องธรรมชาติใน
เรื่องเล่ากลุ่มชาติพันธุ์อา
ข่าจังหวัดเชียงราย 

เบญจมาภรณ์ สรุิยาวงค ์วารสารปณิธาน:วารสารดา้นปรัชญาและ
ศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มกราคม-
มิถุนายน 
2561 

0.80 

4 หลักสตูรฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้
ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชนต าบลนาง
แล อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย (English 
Training Program for 
Community-Based 
Tourism in Nang Lae 
Sub-district,Muang 
District Chiang Rai) 

วราภรณ์ ศรีนาราช 
มณี จ าปาแพง 
สุดารตัน์ พญาพรหม 
อภิญญา จติมโนวรรณ 
รัตน์ติกลุ  บัวจันทร ์
ศุภธิดา นันตะ๊ภูม ิ
Xu Shaoxian Wang 
Jun 
Paul Devid Robert 
Tuck 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 

 (บทความวิจัย) 

 

กรกฎาคม-
ตุลาคม 
2017 

0.60 

 

5 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ของชาวจีนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
จังหวัดเชียงราย : ปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน (Cross-

ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ 
ดร.ซิมมี่ อุปรา 
สุริยา เกษตรสุขถาวร 
ดร.สมยศ จันทร์บญุ 
อัลณิกา  ต๊ะบุญเรือง 
Albert Lisec 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านกัวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
ปีท่ี 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม – ตลุาคม 
2560 (หน้า 133-144) 

กรกฎาคม-
ตุลาคม 
2017 

0.60 
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เผยแพร่ 
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Culture 
Communication 
between Chinese and 
Thai People in the 
Special Economic 
Border Zone : 
Problems and 
Sustainable Solution 
Guidelines) 

Sun Fuyuan 
Zhang Shuhua 
Zhou Pinsheng  

6 การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมสมรรถนะสากล
ส าหรับประชาชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ภาคเหนือตอนบนเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
(The Development of 
Booklet to Enhance 
Global Cornpetency 
of People in Chiang 
Rai Special Border 
Economic Zone in 
Preparation for ASEAN 
Community) 

มณี จ าปาแพง 
พิมพ์พรรณ เลิศเกษม 
ปริศนา อุทธชาติ 
บุญทิวา สิริชยานุกลุ 
บุษราคัม ยอดชะลูด  
จิตตากรวี อัมพุธ 
สุนิศา  ฮาชิโมโต 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  
(บทความวิจัย) 
 

กรกฎาคม-
ตุลาคม 
2017 

0.60 

 

7 การพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว ชุมชนต าบล
วาวี อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 
(The Development of 
Cultural Tourism 
Database for 
Community Tourism 

ปทุมวดี พันธ์สืบ 
ดร.สมลักษณ์ เลี้ยง
ประยรู 
สมลักษณ์ จันทรมาศ 
ชิดชนก ยมจินดา 
พิชญ์ธัชกิต ธนวัฒน์
โอภาส 
วริทธ์ิ สร้อยจาตุรนต ์
 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  

(บทความวิจัย) 

 

กรกฎาคม-
ตุลาคม 
2017 

0.60 

 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
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Promotion in Wawee 
Sub-district, Mae Suai 
District, Chiang Rai 
Province) 

8 วรรณกรรมท้องถิ่น: การ
ฟื้นฟูเพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์หนองหลวง 
ต าบลเวยีงชัย อ าเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชียงราย 
Local Literature: 
Revival to Promote 
Nong Luang Histrorical 
Tourism in Wiangchai 
Sub-District, Wiangchai 
District, Chiang Rai 
Province 

จ าเรญิ ฐานันดร, จงรักษ์ 
มณีวรรณ,์ รุ่งโรจน์ ต้น
ประดิษฐ์, สมประสงค์ 
แสงอินทร์, เบญจมา
ภรณ์ สุรยิาวงค์, กรชนก 
นันทกนก, บุนทิวา สิริ
ชยานุกุล, ปรียาภา 
บิชอป 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านกัวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ปี
ที่ 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 
(หน้า P.150-160) 

2 พฤษภาคม 
– สิงหาคม 
2560 

0.60 

 

9 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อ
เสรมิสร้างอัตลักษณ์ของ
ชุมชนต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

น่านฟ้า จันทรพรหม*, 
กรรณิการ์ คันทมาศ, นิ
รัตน์ ทองขาว, ธีรารัตน์ 
จัยใจนาย, พรหมมินทร์ 
ซ่งสิริศักดิ์, อรทัย ขันโท, 
ไกรสิทธิ จามรจันทร์
สาขา 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านกัวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ปี
ที่ 10 กันยายน-ธันวาคม 2560 (หน้า 127-
140) 

 

10 กันยายน-
ธันวาคม 
2560 

0.60 

 

10 The Result of 
Vocabulary Teaching 
by Using Multiple 
Vocabulary 
Enhancement 
Technique (MVTE)  ผล
ของการใช้เทคนิคการสอน
ค าศัพท์แบบผสมผสาน  

ซิมมี่ อุปรา* สมลักษณ์ 
เลี้ยงประยูร สุดารัตน์ 
พญาพรหม, ณัฎฐพล 
สันธิ, ศรชัย มุ่งไธสง   

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านกัวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายปีที่ 
10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม – ตุลาคม 2560 
(หน้า 231-244) 

กรกฎาคม – 
ตุลาคม 
2560 

0.60 
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แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่วารสาร
เล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบการเผยแพร่) 
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11 ผลของการใช้วิธีการ PAW 
เพื่อแก้ปัญหาการเขียน
และความเข้าใจต่อ
บทเรียนของนักศึกษาเอก
ภาษาอังกฤษท่ีเรียน
รายวิชาภาษาศาสตร์ 
เบื้องต้น 

ซิมมี่ อุปรา* สมลักษณ์ 
เลี้ยงประยูร สุดารัตน์ 
พญาพรหม, ณัฎฐพล 
สันธิ, ศรชัย มุ่งไธสง   

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านกัวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายปีที่ 
10 กันยายน-ธันวาคม 2560 (หน้า 42-59) 

 

กันยายน-
ธันวาคม 
2560 

0.60 

 

12 ระบบการจัดการองค์
ความรู้เรื่องความเชื่อและ
พิธีกรรม กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลนางแล 
Knowledge 
Management System 
of Beliefs and Rituals : 
Case Study of Nanglae 
Sub District 
Municipality 

อังศนา พงษ์นุ่มกุล , 
จักรี พิชญพิบูล, อัญชลี 
ทิพย์โยธิน, บุตรี เวท
พิเชฐโกศล   

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านกัวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ปี
ที่ 10 กันยายน-ธันวาคม 2560 (หน้า 208-
216) 

 0.60 

 

13 Non-native English 
Speaking Teachers: 
Uncovering Thai EFL 
Teachers’ 
Instructional Practices 
in an International 
Program of Thai 
University. 

นายพรหมมินทร์ ซ่งสิริ
ศักดิ์ 

Journal of Education, Mahasarakham 
University, Thailand. Volume 11 
Number 4 October – December 2017 

October – 
December 
2017 

0.60 

 

14 Specific Naming 
Guidelines in the 
English-Persian 
Translation of Medical 
Term 

Dr. Ali Akbar Zeinali Presented at The 18th ITRI International 
Conference, Translation & Interpreting 
in the Digital Era, Hankuk University of 
Foreign Studies, International Bd. 
(HUFS) Seoul, Korea. January 30, 2018 

January 30, 
2018 

0.40 

 

15 ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ความปลอดภัยในการ
ท างาน พฤติกรรมด้าน

อัจฉราภัทร์ เขมอัคร
เจตต,์ เบญจวรรณ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 7 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศ

2018 0.20 
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ความปลอดภัยและการ
รับรู้การบาดเจ็บจากการ
ท างานของแรงงาน
ก่อสร้างในจังหวัด
เชียงราย 

เบญจกรณ์ และสริิกันยา 
ดาวิไล. (2561). 

ไทย 4.0” :259-272. มหาวิทยาลยัราชภัฎ
ก าแพงเพชร. ตาก 

 

16 การสร้างสื่อแผนท่ี
ท่องเที่ยว โดยใช้
เทคโนโลยี  Augmented 
Reality เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย  The 
Creating Media Tourist 
Map by using 
Augmented Reality 
Technology for 
Promote Tourism, 
Chiang Khong District, 
Chiang Rai Province 

คมกฤษ จิรบุตร, วิชิต 
นางแล, เศรษฐชัย ใจฮึก
, ภานุพันธ์ จิตค า, กษิรา 
ภิวงศ์ภูร, ฐานปัทม์ 
ไฃยชมภู, ธิดาลักษณ์ อยู่
เย็น, บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล   

รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการ 
(Proceeding) การน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 17 หน้า 
2456-2565 

2018 0.20 

 

17 การวิเคราะห์การใช้วิภัตติ
ปัจจัยเช่ือมระหว่าง
ประโยคในข่าวหมวด
สังคมของสาธารณรัฐ
เกาหลีและประเทศไทย: 
เพื่อผู้เรยีนวิชาการ
แปลภาษาเกาหลีชาวไทย 
(태국인 한국어 번역 

학습자를 위한 태국과 

한국 사회 기사의 

연결어미 사용 분석 

연구) 

ปุณยวัจน์ พรหมหล้า หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมสัมมนา
วิชาการนานาชาติ การจดัการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในประเทศไทย ประจ าปี 2561 
เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพนัธ์ทางการ
ทูตไทย-สาธารณรัฐเกาหลี 60 ป ี

 (บทความวิชาการ) 

 

มีนาคม 
2018 

0.20 

 

18 A Study on Teaching 
Method of Chinese 
Characters for 
University Students 

Choi Ki Young หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมสัมมนา
วิชาการนานาชาติ การจดัการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในประเทศไทย ประจ าปี 2561 
เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพนัธ์ทางการ

มีนาคม 
2018 

0.20 
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Who Major Korean 
Language in Thailand : 
Focusing on Chiang 
Rai Rajabhat 
University (태국인 

한국어 전공 

대학생들을 위한 한자 

교육 방안 

ทูตไทย-สาธารณรัฐเกาหลี 60 ป ี
 (บทความวิชาการ) 

 


