
 
 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

เรื่อง ผลการพิจารณาการใหทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

------------------------------ 

 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  

ไดประกาศใหทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพแกบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดประกาศ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เรื่อง การใหทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ ครั้งท่ี 1 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น ขอประกาศรายชื่อผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

และการตีพิมพ ดังนี้ 

1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ 

1.1 วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนามนุษย จํานวน 8 ทุน ดังนี้ 
 

ผูไดรับทุน รายละเอียด 

ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท ปยวรรณ ประหยดัทรัพย, พินดา วราสุนันท และสุนทราภรณ อุนวรรณ

ธรรม. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องทฤษฏี

บทพีทาโกรัสโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี.

วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนามนุษย.3(1), 58 – 73. 

ผศ.ดร.นันทรัตน เครืออินทร สุธิดา ศรีมานพ, พชรวรรณ นิติสิริ และนันทรัตน เครืออินทร.(2562).  

การพัฒนาความสามารถในการนําความรูเรื่องพลังงานความรอนไปใชใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผานกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชบริบทเปนฐาน.วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนามนุษย.3(1), 

74 - 84. 

ผศ.ดร.วิทัศน ฝกเจริญผล ส ลิ ล ทิ พ ย  บุ ญ เ ลิ ศ ,  ส ริ น ย า  พ ร ห ม ม า ,  วิ ทั ศ น  ฝ ก เ จ ริ ญ ผ ล  

และทัศตริน วรรณเกตุศิริ.(2562).การพัฒนากิจกรรมการเรียนเชิงรุกเพ่ือ

แกไขปญหาแนวคิดคลาดเคลื่อนวิทยาศาสตร เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3.วารสารศาสตรการศึกษาและการ

พัฒนามนุษย. 3(1),1 – 13. 

อ.ดร.ระวี สัจจโสภณ ระวี สัจจโสภณ, วราภรณ แยมทิม, สุภาสิณี นุมเนียม, และจุฑาทิพย ถาวร

รัตน. (2562). ความรู และความสนใจรับความรูเรื่องเกษตรกรรุนใหมของ

นิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนามนุษย.

3(1), 45 -57. 
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ผูไดรับทุน รายละเอียด 

อ.ดร.ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย. (2562).การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

สารเสพติดดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี.วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนา

มนุษย. 3(1), 1 – 8. 

รศ. ดร.อัจฉรา ปุราคม สุดารัตน วัดปลั่ง,ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา,อัจฉรา ปุราคม.(2562).การพัฒนา

ความสามารถการคิดวิเคราะห รายวิชาสุขศึกษา เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงตอ

สุขภาพ ดวยวิธีการสอนโดยเกม ROV ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 2.วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนามนุษย .3(1),85 -94. 

รศ.ดร.อภิชาติ  ใจอารีย อภิชาติ ใจอารีย.(2562).การวิเคราะหศักยภาพชุมชนเพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี.

วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนามนุษย.วารสารศาสตรการศึกษา

และการพัฒนามนุษย.3(1), 15 – 31. 

อ.ดร.ทัศนีย  จันติยะ  Santanatanon,T., Panyasi, S.,  Juntiya, T., Sriphom,S., & 

Kakaew. J.,(2562).The development of English Paragraph 

Writing Skills of Mathayomsuksa 5 (Grade 1) Students through 

the Process Approach : Journal of Education and Humam 

Development Sciences, 3(1) :  

95 -102. 

 
1.2 วารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 7 ทุน ดังนี้ 

 

ผูไดรับทุน รายละเอียด 

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ 

 

ก่ิงกาญจน จงสุขไกล, รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ, พรชัย สิทธิศรัณยกุล 

และ วิทยา กูลสมบูรณ. (2561). ผลกระทบของภัยพิบัติน้ําทวมตอการยาย

ถ่ิน.วารสารเกษมบัณฑิต.สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน. 

19(1), 1 - 9. 

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ จีรศักดิ์ โพกาวิน, สุมิตร สุวรรณ,(2562). ปจจัยและแนวทางการธํารง

รักษาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ.วาสารการเมืองการปกครอง,สาขาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและชุมชน. 9(1), 39 – 53. 
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ผูไดรับทุน รายละเอียด 

ผศ.ดร.นันทรัตน เครืออินทร ภาวิณี รัตนคอบ,นันทรัตน เครืออินทร และกุลธิดา นุกูลธรรม. 2561).

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการโตแยง โดยใชประเด็น

ทางสังคมท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3.

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.ราชภัฎอุดรธานี สาขาวิชา

วิทยาศาสตรศึกษา,7(1), 139 – 158. 

นางสาวอําพัน วิมลวัฒนา  

(นิสิต ป.เอก) 

อําพัน วิมลวัฒนา, สันติ ศรีสวนแตง, สุภาภรณ สงคประชา และ อนุวัฒน      

ศุภชุติกุล.(2561). โมเดลสมการโครงสรางการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยางยั่งยืน. วชิรเวชสารและ

วารสารเวชศาสตรเขตเมือง สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน, 

62(3): 172 – 192. 

นายลิขสิทธิ์  มณีพรหม  

(นิสิต ป.โท) 

Maneeprom,  L.,  Tanpichai,  P.,  & Jai-aree,  A.,  (2562) . Factors 

affecting happiness in the farming practices of undergraduates 

in agricultural and environmental education program,  faculty 

of Education and Development Sciences, Kasetsart University, 

Kamphaeng Saen Capus: Veridian          E-Journal, Silpakorn 

University, Haumanities, Social Sciences and art,  12 ( 1 ) :        

980-997. 

นางสาวจุฬาลักษณ เจริญสุข  

(นิสิต ป.โท) 

Chalarnsuk, J., Aticomsuwan, S., & Niamhom, W., (2562).Factors 

Affecting theMorale of Support Personal at Kasetsart University 

Kamphaeng Saen Campus: Veridian E-Journal, Silpakorn 

University, Haumanities,  Social Sciences and art,  1 2  ( 1 ) :       

1406 – 1429. 

อาจารย ดร.ระวี สัจจโสภณ Sajjasophon, R., (2562). The Intergenerational Learning 

Activities Based on Local Wisdom: Lesson Learned from Baan 

Huay Sapan Samkkee Community, Kanchanaburi Province. 

Journal of Community Development Research (Humanities 

and Social Sciences), 12 (3) 
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1.3 วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิจํานวน 4 ทุน ดังนี้ 

ผูไดรับทุน รายละเอียด 

เรือเอกหญิงวิภานันท มวงสกุล  

(นิสิต ป.เอก) 

 

Muangsakul, W., Srisuantang, S., & Sajjasophon, 

R.,(2018). Medical pluralism for community 

health in Thammasen sub-district, Ratchaburi 

province, Thailand: Journal of health Research, 

32(4): 313-321. 

นางสาวรจนา นิลมานนท  

(นิสิต ป.เอก) 

Nilmanon, R., Nilmanon, W.,* & Tanpichai, 

P.,Dynamic Changes of Peasant Communities 

Through Social Capital in The Mae Klong River 

Plains, Thailand: J.ISSAAS, 24(2): 141-149. 

นางโอกามา จาแกะ  

(นิสิต ป.เอก) 

Jakae, O., Tanpichai, P., & Jai-aree, A., 

(2018).Construction of social space in Thai hill 

tribe ethnic groups in Kamphaeng Phet province: 

Kasetsart journal of social sciences,1-7. 

นางสาวอภิญญา  อุดมเวช Udomwech, A., Jai-aree, A.,* & Srisuantang, S., 

(2018). Reflections on learning experience for 

self-mangement: The concepts and practices of 

Sanam Chai Khet Organic Agricultural Group, 

Chachoengsao province, Thailand: Kasetsart 

journal of social sciences,1-7. 

 
การรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ใหผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ ติดตอขอรับเงินไดท่ีงานคลังและพัสดุ สํานักงาน
เลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร โดยผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยตองทําหนังสือสัญญาการยืมเงินตาม
แบบฟอรมท่ีคณะฯ กําหนด 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี   12  กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

 

 
(รองศาสตราจารยวินัย  พูลศรี) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 



 
 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

( เพิ่มเติม ) 
------------------------------ 

 ตามที่คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์แก่บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดประกาศ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์  ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
และการตีพิมพ์ ดังนี้ 

1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ 
1.1 วารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 ทุน ดังนี้ 

 

การรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ให้ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ติดต่อขอรับเงินได้ที่งานคลังและพัสดุ ส านักงาน
เลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องท าหนังสือสัญญาการยืมเงินตาม
แบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด 
 

จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่    24    กรกฏาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี) 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ผู้ได้รับทุน รายละเอียด 
ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ 
 

Seepootorn,  A.,  Wannagatesir,  T.,  & Nugultham,  K.,  (2019) . 
Development of Pre-service Science Teachers’ Conceptual 
Understanding and Applications of Meteorology through 
Situation-Based Learning with Intergration of Scientifice 
Reasoning: Humanities,  Social Sciences and arts, 12 ( 1 ) :  
433 – 449. 

ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์ Laohammanee, K., & Kruea-In, N., (2019). Enhancing Seventh 
Grade Students’ Content Knowledge and Critical Thinking 
Ability Integrated with Science Process Skills through 
Scientific Inquiry: Silpakorn Educational Research Journal, 
11(1): 270-289. 

อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล Promhorm,  P.,  Chowatthanakun,  K.,  & Tanyarattanasrisakul, 
M. ,  (2019) .  Development of Mathematical Problem Solving 
Ability by Using the Experiential Learning of Mathayomsuksa I 
Students in Benjamarachutit Ratchaburi School: Veridian  
E-Journal, Silpakorn University, 12(2): 867-889. 


