
รายละเอียดข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี 2561 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชื่อ
วารสารเล่มท่ี/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

1 Chapter Seven Crossing 
Borders : A Journey in 
Search of Simmee 

ดร. ซิมมี่ อุปรา 

 

Mapping Migration. Culture 
and Identity in the Indian 
Diasporas of Southeast Asia 
and the UK.โดย Cambridge 
Scholars Publisher ประเทศ
อังกฤษ โดยมี editor คือ Jerry 
Daboo จาก University of 
Exeter และ Jirayudh 
Sinthupan จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

กุมภาพันธ์
2562 

1.0 

2 ผลงานเรียบเรียงต ารา เรื่อง
การแปล1 (Translation 1 ) 

ผศ. วราภรณ์ ศรีนา
ราช  

ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกรฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2562 1.0 

3 กลวิธีการสื่อสารระหว่าง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ:กรณีศึกษาใน
พ้ืนที่อ าเภอหลวงน้ าทา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว The 
Communication 
Strategies between 
Local Tour Guides and 
Foreign Tourists : A Case 
Study in Luangnamtha 
District, Lao PDR 

อ่อนนิด สิดทิลาด, 
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง 
,ดร.ณฏฐพล สันธ ิ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่3 
กันยายน-ธันวาคม 2561 

กันยายน-
ธันวาคม 
2561 

0.80 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชื่อ
วารสารเล่มท่ี/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

4 Cross-Cultural 
Adaptation of Chinese   

 Students: Problems 
and Solutions 

อาจารย์พรหมมินทร์  

ซ่งสิริศักดิ์ 

วารสารในกลุ่ม TCI ฐาน 1 ชื่อ 
Journal of Education 
Research, Faculty of 
Education, Srinakharinwirot 
University 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2561 

0.80 

5 บทความวชาการเรื่อง “อุป
ลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ : การ
สรรสร้างในข่าวบันเทิงไทย” 

อาจารย์อาภิสรา 
พลนรัตน์ 

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่6 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2562 

มกราคม-
มิถุนายน 
2562 

0.80 

6 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การแจกลูกสะกดค าไทยเพ่ือ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 

อาจารย์ ดร.สุกัญญา 
ขลิบเงิน 

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่6 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2562 

มกราคม-
มิถุนายน 
2562 

0.80 

7 การศึกษาหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์ของค าว่า “ค่อย”
ที่ปรากฏใช้ในภาษาไทย A 
study in Functions of 
the word /khôj/ in Thai 

อาจารย์กรชนก นัน
ทกนก,อาจารย์เบญจ
วรรณ สุขวัฒน์ 

วารสารมังรายสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2562 

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.60 

8 วิเคราะห์การใช้ภาพพจน์เพ่ือ
ถ่ายทอดพุทธธรรมค าสอน
ด้านการเจริญพระกรรมฐาน
ของพระราชพรหมยาม 
An analyze of the used 
of figurative language to 
convey the Buddhist 
Teaching on the 
development of 
meditation by 
Praratchaphromyaan 

อาจารย์อดิสรณ์ ประ
ทุมถ่ิน 

วารสารมังรายสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม 2561 

กรกฎาคม 
2561 

0.60 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชื่อ
วารสารเล่มท่ี/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

9 ไตยอง: ประวัติศาสตร์
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อาหารที่ยาวนานของบ้าน
ดอนหลวง Tai Yong: A 
long history of food 
cultural identity of Ban 
Donluang 

อาจารย์ปิยมาศ มา
วงศ์,อาจารย์อดิสรณ์ 
ประทุมถิ่น 

วารสารมังรายสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

กรกฎาคม 
2561 

0.60 

10 การพัฒนาโมบายแอปพลิเค
ชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้วยตนเองตามเส้นทาง
ท่องเที่ยวชุมชน 
ต าบลนางแล อ าเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
The Development of 
Mobile Application for 
Free Independent 
Traveler Promotion of 
Nang Lae Sub-district, 
Muang District, Chiang 
Rai Province 

ผศ.ดร.สหัทยา สิทธิ
วิเศษ, ดร.วรรณวิรัตน์ 
ตุงคะเวทย์ , อาจารย์
ศุภนิดา นันต๊ะภูมิ,  
อาจารย์ชิดชนก ยม
จินดา, 
อาจารย์ชิดชนก เทพ
บัณฑิต 
 

วารสารมังรายสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2562  

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.60 

11 บทความวิชาการเรื่อง “การ
ตั้งชื่ออาหารพ้ืนบ้านล้านนา
ในจังหวัดเชียงราย” 

อาจารย์อาภิสรา 
พลนรัตน์ , อาจารย์
ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์
สาขา 

วารสารมังรายสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2562  

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.60 

12 โวหารภาพจน์ในนวนิยาย
เรื่องเจ้าจันท์ผมหอม นิราศ
พระธาตุอินทร์แขวน 

ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยา
นุกูล 

วารสารวิวิธวรรณสาร ปีที่3 ฉบับที่
1 

มกราคม-เมษายน 2562 

มกราคม-
เมษายน 
2562 

0.40 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชื่อ
วารสารเล่มท่ี/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

13 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online เรื่องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน ต.ป่าตึง อ.
แม่จัน จ.เชียงราย 

ผศ. วราภรณ์ ศรีนา
ชาร 

และคณะ 

http://human.crru.ac.th/publi
c_html/ 

2562 0.40 

14 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online รายวิชาภาษาศาสตร์
เบื้องต้น ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

ผศ.จ าเริญ ฐานันดร https://thaimooc.org/courses 2562 0.20 

15 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online ภาษาอังกฤษส าหรับ
ส านักงาน ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

อาจารย์ปรียาภา วัง
มณี 

https://thaimooc.org/courses 2562 0.20 

16 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online ภาษาและวัฒนธรรม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

อาจารย์เมษธิดา วัน
ใจ 

https://thaimooc.org/courses 2562 0.20 

 

http://human.crru.ac.th/public_html/
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https://thaimooc.org/courses
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