
รายละเอียดข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ป ี2562 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

1 การศึกษาหน้าที่ทางไวยากรณ์ของ
ค าว่า “ค่อย” ที่ปรากฏใช้ใน
ภาษาไทย A study in Functions 
of the word /khčj/in Thai 

กรชนก นันทกนก, 
เบญจวรรณ สุขวัฒน์ 

วารสารมังรายสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 
1 มกราคม – มิถุนายน 
2562 (หน้า 1-12) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.60 

2 การตั้งชื่ออาหารพ้ืนบ้านล้านนาใน
จังหวัดเชียงราย 
The Study of the Local Lanna 
Food Naming in Chiang Rai 
Province 

อาภิสรา  พลนรัตน์, 
ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์
สาขา 
 
 

วารสารมังรายสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 
1 มกราคม – มิถุนายน 
2562 (หน้า 13-26) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.60 

3 อุปลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ : การสรร
สร้างในข่าวบันเทิงไทย 
Novel Metaphors : Creativity in 
Thai Entertainment News 
 
 
 
 

นภัทร อังกูรสินธนา, 
อาภิสรา พลรัตน์ 

วารสารวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม– 
มิถุนายน 2562 (หน้า 
277-305) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.80 

4 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการ
อ่านตัวสะกดไม่ตรงมาตราด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 
1 วัดพรหมวิหารอ าเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 

สังวาล จันทร์เทพ, 
ยุพิน จันทร์เรือง, 
อัญชลี เท็งตระกูล 

วารสารบัณฑิตวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 
1 มกราคม –มิถุนายน 
2562 (หน้า 23-40) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.60 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

THE USE OF EXERCISE 
PACKAGE FOR DEVELOPMENT 
OF READING OBSCURE THAI 
SPELLING RULES BY USING 
LEARNING STAD TECHNIQUE 
FOR PRATHOMSUKSA 2 
STUDENTS OF THESABAN 1 
WAT PROM WIHAN SCHOOL IN 
MAE SAI DISTRICT, CHIANG RAI 
PROVINCE 

5 การใช้ภาษาเพ่ือสร้างอารมณ์ขันใน
นิทานพื้นบ้านขนาดสั้น “เจี้ยก้อม” 
 
 
 
 

อาภิสรา  พลนรัตน์ 
 

วารสารฟ้าเหนือ  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที่ 
1 มกราคม – มิถุนายน 
2562 (หน้า 63-84) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.20 

6 การเรียนรู้ความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยกิจกรรมการ
อ่านและการแสดงละครจากนิทาน
พ้ืนบ้านแบบทวิภาษาส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดเชียงราย 

จ าเริญ  ฐานันดร  
Albert  Lisec 

วารสารฟ้าเหนือ คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที ่
1 มกราคม – มิถุนายน 
2562 (หน้า 85-103) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.20 

7 องค์ความรู้ภูมิปัญญาดนตรีชาติพันธุ์
ไตหย่าในจังหวัดเชียงราย 

องอาจ  อินทนิเวศ วารสารดนตรีรังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีที่ 
14 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2562 (หน้า 
128-143) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.60 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

8 ฟ้อนเจิง:วัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาว
ล้านนาไทย 
 

ปิยมาศ  มาวงศ์ วารสารฟ้าเหนือ คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 (หน้า 66-79) 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2562 

0.20 

9 Stories of Taxonomy: 
Uncovering Differences 
between Folk Taxonomy and 
Taxonomy in Systemic 
Functional Linguistics Theory 
 

จุฑารัตน์  จิตปรานี วารสารฟ้าเหนือ คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 (หน้า -) 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2562 

0.20 

10 汉语“火”及“火”词族的隐喻转喻

分析   

( อุปลักษณ์ค าวิเศษณ์ในภาษาจีน) 

สมยศ  จันทร์บุญ   วารสารฟ้าเหนือ  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 (หน้า -) 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2562 

0.20 

11 การพัฒนาคู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เพ่ือเสริมสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่
ชุมชนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จัง
หวังเชียงรายโดยใช้องค์ความรู้ทาง
ภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
Development of Local Tour 
Guidebook to Promote 
Tourism in Pa Teung Sub-
District Community, Mae Chan 
District, Chiang Rai Province 

จ าเริญ  ฐานันดร,  
ปรียาภา  วังมณี, 
ปิยมาศ   มาวงศ์, 
รุ่งโรจน์  ต้นประดิษฐ, 
อัลณิกา  สายน้ าเย็น, 
ชิดชนก  ยมจินดา 
และ จิรปรียา  เสน
ทรัพย์ 

วารสารมังรายสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2562 (หน้า 61-68) 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2562 

0.60 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

Using Knowledge of Language, 
Culture and Local Wisdom. 

12 การแปรของการออกเสียงพยัญชนะ
ต้นเสียงนาสิกเพดานแข็ง//ใน
ภาษาไทยถิ่นเหนือตามปัจจัยทาง
สังคม 

กรชนก นันทกนก วารสารภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม 
2562 (หน้า 16-32) 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2562 

0.60 

13 การสร้างสรรค์บทเพลงซอพม่า 
ส าหรับวงดนตรีเครื่องสายสากล 

ธภัฎ สังข์วิจิตร วารสารดนตรีรังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 
14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 
- ธันวาคม 2562 (หน้า 
59-74) 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2562 

0.60 

14 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันน า
ทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในพ้ืนที่ 
ต าบลป่าตึง  อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

สหัทยา สิทธิวิเศษ 
จงรักษ์ มณีวรรณ์ 
วราภรณ์ ศรีนาราช 
สมประสงค์  แสง
อินทร์ 

วารสารมนุษยสังคมสาร 
(มสส.) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปีที่17 ฉบับที่3 
กันยายน-ธันวาคม 
2562 (หน้า 25-44) 

กันยายน-
ธันวาคม 
2562 

0.60 

15 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ
จากเรื่องเล่ากลุ่มชาติพันธุ์อาข่าใน
จังหวัดเชียงราย 

เบญจมาภรณ์  สุริยา
วงศ์  
วรวรรธน์  ศรียาภัย 

วารสารมนุษยสังคมสาร 
(มสส.) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กันยายน-
ธันวาคม 
2562 

0.60 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

บุรีรัมย์ ปีที่17 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 
2562 (หน้า 99-117) 

16 การพัฒนากิจกรรมจ าลองสนับสนุน
เพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษและกลยุทธ์การสื่อสาร:
กรณีศึกษานักศึกษาจีนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

กรรณิการ์  คันทมาศ  
ชัยทิพย์  คัดสุระ 

วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ปีที่ 14 
ฉบับที่ 3 กันยายน -
ธันวาคม 2562 (หน้า 
346-357) 

กันยายน –
ธันวาคม  
2562 

0.60 

17 การศึกษาท านองของเพลงพ้ืนเมือง
ล้านนาที่เหมาะสมต่อการสร้างสรรค์
บทเพลงส าหรับฝึกพ้ืนฐานของวง
ดุริยางค์เครื่องลมในจังหวัดเชียงราย 

อดิวัชร์  พนาพงศ์
ไพศาล 

วารสารดนตรีบ้าน
สมเด็จฯมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 
2 กันยายน –ธันวาคม 
2562 (หน้า 1-16) 

กันยายน –
ธันวาคม  
2562 

0.60 

18 การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดอาราม
หลวงในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

ศุภรัตน์  อินทนิเวศ วารสารสังคมศาสตร์
วิชาการ ส านักวิชา
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 
3 กันยายน – ธันวาคม 
2562 (หน้า 373-384 ) 

กันยายน –
ธันวาคม  
2562 

0.60 

19 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น
ของผู้ปรพกอบการอิสระในเขตพ้ืนที่
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย รองรับการ
เป็นไทยแลนด์ 4.0 
 

สมยศ  จันทร์บุญ  
นิรัตน์  ทองขาว 
สุริยา  เกษตรสุขถาวร 
พิชญ์ธัชกิต  ธนวัฒน์
โอภาส  

วารสารปัญญาภิวัฒน์  
สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 
2562 
(หน้า 267-284) 

กันยายน–
ธันวาคม 
2562 

 

0.80 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

20 บทความวิชาการ เรื่อง中国游客赴
泰国北部山区旅游壁垒研究——

基于清迈、清莱的重点调查  (A 
Study of the Barrier to Chinese 
Tourists' Visiting the 
Mountainous Areas of 

Northern Thailand：A Case of 
the Investigation of Chiang Mai 
& Chiang Rai ) 

袁敏  
（YUAN MIN） 
张树花  

（ZHANG SHUHUA

） 

孙福元  

（SUN FUYUAN

） 

怀化学院学报  
（JOURNAL OF 
HUAIHUA 

UNIVERSITY） 
เล่มที ่12 ฉบับที่ 38 – 
ธันวาคม 2562 

ธันวาคม 
2562 

0.40 

21 โครงสร้างบทสนทนาในนวนิยาย 
เรื่อง “ขอให้รักเรานั้นนิรันดร” ของ
ประภัสสร เสวิกุล 

YU TONG, 
ยุพิน จันทร์เรือง, 
ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล  
 

วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 
1 มกราคม – เมษาคม 
2563 (หน้า 37-44) 

มกราคม – 
เมษายน 
2563 

0.60 

22 Teacher’s Perceptions towards 
Authenticity and the 
Development of Learner 
Autonomy: Cases of Thai as a 
Foreign Language 

Adisorn 
Prathoomthin 

วารสารมังรายสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่ 8 ฉบับที่ 
1 มกราคม – มิถุนายน 
2563 (หน้า 81-97) 

มกราคม–
มิถุนายน 
2563 

0.20 

23 ผลการพัฒนาคู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และโมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้องค์
ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานะ กรณีศึกษา
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย  

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
มณี จ าปาแพง  
สุกัญญา ขลิบเงิน 

วารสารการวิจัยกาสะ
ลองค า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 
ฉบับที่1 มกราคม – 
มิถุนายน 2563 (หน้า 
83-93) 

มกราคม–
มิถุนายน 
2563 

0.60 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

24 การสร้างแบบฝึกทักษะเพ่ือ
พัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดย
ใช้เทคนิคแผนผังความคิด ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

สุเมธ ทุนกิจใจ, 
ยุพิน จันทร์เรือง , 
สมหวัง อินทร์ไชย 

วารสารบัณฑิตวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 
1 มกราคม –มิถุนายน 
2563 (หน้า 23-40) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2563 

0.60 

25 การถ่ายทอด และเรียบเรียงบทเพลง
เชียงรายร าลึกในรูปแบบดนตรีแจ๊ส 
PERFORMANCE AND 
ARRANGEMENT OF MEMORY 
OF CHIANG RAI SONG IN JAZZ 

พุทธพร  ลี้วิเศษ วารสารศรีนครินทรวิ
โรฒ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปีที่ 12 ฉบับที่ 
23 มกราคม –มิถุนายน 
2563 (หน้า 39-51) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2563 

0.80 

26 การใช้นวัตกรรมสื่ออินโฟกราฟฟิกส์
ภาษาอังกฤษต านานท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษและการตระหนักถึง
ความส าคัญของต านานท้องถิ่นของ
เยาวชนในจังหวัดเชียงราย 

ปรียาภา  วังมณี 
วรพล  รูปมงคล 

วารสาร Huso Journal 
of Humanities and 
Social Science ปีที่ 4 
ฉบบัที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2563 (หน้า 
25- 44) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2563 

0.20 

27 Book review: Qualitative 
Research Methods for the 
Social Sciences 
 
 

Jutharat Jitpranee Journal of 
International 
Studies. Vol.10 No.1: 
January -June 2020. 
P.53-58. 

มกราคม –
มิถุนายน 
2563 

0.60 

28 Analysis of Speaking Activities 
in Local Thai English 
Textbooks 

Jutharat Jitpranee Theodore Maria 
School of Arts, 
Assumption 
University. The New 

มกราคม 
2563 

0.60 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

English Teacher 14 1 
January 2020. P.1-
13. 

29 IMPACT OF HOMEWORK 
ASSIGNMENT ON 
STUDENTS’LEARNING 

Prommin 
Songsirisak 
Jutharat Jitpranee 

Journal of Education 
Naresuan University 
Vol.21 No.2 April –
June 2019 

เมษายน –
มิถุนายน 
2562 

0.80 

30 Hmong Intercultural 
Communication through Story 
Cloth Products at Luang 
Prabang Night Market ,Lao PDR 

Prommin 
Songsirisak 
Albert Lisec 
Jutharat Jitpranee 
 

Research and 
Development 
Journal Suan 
Sunandha Rajabhat 
University Vol.11 
No.1  January –June 
2019 

มกราคม –
มิถุนายน 
2562 

0.80 

31 การสร้างชุดการสอนโดยใช้นิทาน
คุณธรรมเพื่อพัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 
1 ( วัดพรมวิหาร ) อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

ชยาทิพย์ เทพโพธา  
ยุพิน จันทร์เรือง   
อัญชลี เท็งตระกูล 

พิฆเนศวร์สาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 
1 มกราคม – มิถุนายน 
2562 (หน้า101-114) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2562 

0.20 

32 การสร้างชุดการสอนทักษะการคิด
วิเคราะห์โวหารภาพพจน์โดยใช้บอ
เพลงไทยสากลเป็นสื่อ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านแม่ค า  ( ประชานุ
เคราะห์ ) อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

วิไลพร เสี่ยงกุศล  
ยุพินจันทร์เรือง   
ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 

พิฆเนศวร์สาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่  ปีที่ 15 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2562 (หน้า
183-100) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2562 

0.20 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

33 การวิเคราะห์วาทกรรมในชั้นเรียน
ภาษาจีน :กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

Hu Dandan  
สมลักษณ์ ลี้ยงประยูร   
ศรชัย มุ่งไธสง 

พิฆเนศวร์สาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่  ปีที่ 15 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2562 (หน้า
113-121) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2562 

0.20 

34 การสร้างแบบฝึกการใช้ค าบุพบท
และค าสันธานส าหรับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทยวิทยาลัยเจียวทง
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Ji Yan  
ยุพิน จันทร์เรือง   
อัญชลี เท็งตระกูล 

พิฆเนศวร์สาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่  ปีที่ 15 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2562 (หน้า 
101-112) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2562 

0.20 

35 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได  
5 ขั้น เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านคิด
วิ เ ค ร าะห์  วิ ช าภาษา ไทย  ของ
นั ก เ รี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษ าปี ที่  3 
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา
อุปถัมภ์  อ า เภอแม่ ส ายจั งหวั ด
เชียงราย  

วรรณภา ศรีสายัณห์   
สมหวัง อินทร์ไชย  
เบญจมาภรณ์ สุริยา
วงศ ์

พิฆเนศวร์สาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่  ปีที่ 15 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2562 
(หน้า 69-80) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2562 

0.20 

36 พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดย
ใช้หนังสือนิทานคุณธรรมส าหรับ
นัก เรี ยนชั้ นประธมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนบ้านสันโค้ง ( เชียงรายจรูญ
ราษฎร์  )  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด
เชียงราย 

พรสวรรค์ จันทร์เล็ก  
ยุพิน จันทร์เรือง และ 
ปฎิพันธ์ อุทยากูล 

พิฆเนศวร์สาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่  ปีที่ 15 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2563     
(หน้า 81-96) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2563 

0.20 

37 学思达教学法在汉语口语教学中
的实验研究 - - 以泰国清莱府美赛

光明华侨公立学校为例 A study 
of xuesida teaching method 

Jiang Zifang ,  วารสารวิชาการภาษา
และวัฒนธรรมจีน ปีที่ 6 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 

กรกฎาคม 
– ธันวาคม 
2562 

0.60 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

Inchinese Speakingcourse : A 
case study of Guangming 
overseas public school, Chiang 
Rai 

Sahattaya Sittivised 
and  Wanwirat 
Tungkawet 

ธันวาคม 2562  (หน้า 
165-180) 
 

 

38 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน MAPS ในวิชา
ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
The instructional outcome on 
MAPS teaching model in 
Chinese language course of 
mattayomsuksa 6 students in 
Chiang Rai Provincial 
organization administration 
school 

Yang Qiuyan ,  
Sahattaya Sittivised 
and Tiwaporn 
Udomwong 

วารสารสังคมศาสตร์
วิชาการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 
1 มกราคม – มิถุนายน 
2563 (หน้า 195-205) 
 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2563 

0.60 

39 Efectiveness Comparison 
of the Traditional 
Problem-Based Learning 
and the Proposed 
Problem-Based Blended 
Learning in Creative Writing: 
A Case Study in Thailand 

Sirikanya Dawilai    
Chayapol Kamyod   
Ramjee Prasad 

Wireless Personal 
Communications 
p.1-15. 

7 August 
2019 

1.00 

40 Discourse “eat boy, become 
immoral” : The reflection of 
conflicts between Thai women 
and Thai social values 

Somprasong Saeng-
in 

Asian Review  Vol.32 
No.3 p.95-116 

July- 
December 

2019 

0.40 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการ
ประชุม/ชื่อวารสารเล่ม

ที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น ้าหนัก 

41 โครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยน
ศิลปกรรมร่วมสมัยไทย – เกาหลี 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ์ 

งานสร้างสรรค ์ พฤศจิกายน 
2562 

0.60 

42 ร่วมแสดงงานนิทรรฝสการ
ศิลปกรรมประจ าปี ขัวศิลปะ ครั้งที่ 
8  

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ์  

งานสร้างสรรค ์ ธันวาคม 
2562 – 

กุมภาพันธ์ 
2563 

0.40 

43 ร่วมแสดงงานนิทรรฝสการ
ศิลปกรรมกับขัวศิลปะที่สถานีขนส่ง
เชียงราย แห่งที่ 1 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ์ 
 

งานสร้างสรรค ์ ธันวาคม 
2562 – 

กุมภาพันธ์ 
2563 

0.40 

44 ร่วมแสดงงานนิทรรฝสการ
ศิลปกรรม ของอาจารย์ช่วง  มูล
พินิจ  ที่บ้านมดชนะภัย สิงหไคล 
เชียงราย 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ์  

งานสร้างสรรค ์ มกราคม 
2563 

0.40 

45 การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการ
อ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
และคณะ 

งานสร้างสรรค ์ ตุลาคม 
2562 

0.40 

 


