วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562 – มิถุนายน2562)

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561– ธันวาคม 2562)
ผูทรงคุณวุฒิภายใน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ศาสตราจารย คณิต
2. รองศาสตราจารย ดร.ไชยยศ
3. รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ
4. รองศาสตราจารย ดร.มีชัย
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมล
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนสิทธิ์
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิชา
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวรี
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ
11. อาจารย ดร.ฐิติมา
12. อาจารย ดร.นภาเดช
13. อาจารย ดร.มานิตา ลีโทชวลิต
14. อาจารย ดร.วรรณวิสา
15. อาจารย ดร.สิรินทร ลัดดากลม
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เขียววิชัย
ไพวิทยศิริธรรม
คุณารักษ
เอี่ยมจินดา
โพธิเย็น
สิทธิ์สูงเนิน
หอมฟุง
โตรัตน
ณานปรีชาเศรษฐ
ศิริสัมพันธ
เวธพงษ
บุญเชิดชู
อรรถนุพรรณ
บุญมาก
บุญเชิดชู

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562 – มิถุนายน2562)

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561– ธันวาคม 2562)
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. อาจารย ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

2. อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนัย ทีรติรัตนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

4. อาจารย ดร.ขจิตา ศรีพุม

มหาวิทยาลัยบูรพา

5. รองศาสตราจารย ดร.ธนายุส ธนธิติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

6. อาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฤณัต นัจนฤตย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

8. อาจารย ดร.มนตชัย พงศกรนฤวงษ

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต พัฒผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10. อาจารย ดร.วรรณา ชองดารากุล

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

11.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภารัตน แสงจันทร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12.รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

13.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรวิ ันทน ชัยญาณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

14.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน เทพพิมล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

15.อาจารย ดร.สุธา เหลือลมัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

16.อาจารย ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

17.ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงเดือน เจริญฉิม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

18.รองศาสตราจารย ดร.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

19.อาจารย ดร.อาจณรงค มโนสุทธิฤทธิ์

มหาวิทยาลัยบูรพา
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แนะนําผูเขียน
กมล โพธิเย็น
สถานที่ทํางาน/ที่อยู ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : Kamol.pho2@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ จิตวิทยา, จิตวิทยาการเรียนรู
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
สถานที่ทํางาน/ที่อยู ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : choomintarak@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การบริหารการศึกษา
ดิศพล บุปผาชาติ
สถานที่ทํางาน/ที่อยู สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
E-mail : disaphonsp@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ พลศึกษา และวิทยาศาสตรการกีฬา
ปกรณกิตติ์ มวงประสิทธิ์
สถานที่ทํางาน/ที่อยู ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : p_muangprasit@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ นโยบายการศึกษา,กฏหมายการศึกษา,การบริหารการศึกษา
ศิริณา จิตตจรัส
สถานที่ทํางาน/ที่อยู ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : sirina_c@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การศึกษาตลอดชีวิต, ผูสูงอายุกับการศึกษา
พัฒนนรี อรุณสิทธิ์
สถานที่ทํางาน/ที่อยู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม
E-mail : Phatnaree_a@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ ศิลปะ
อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร
สถานที่ทํางาน/ที่อยู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : isaret@su.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การสอนคณิตศาสตร การอุดมศึกษา
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กมลวจี พรมแสง
สถานที่ทํางาน/ที่อยู โรงเรียนเทพวิทยา
E-mail : Kramonvajee.1121@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
สถานที่ทํางาน/ที่อยู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : Wantoo_@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตรการออกแบบการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน การนิเทศ
กฤษดา ปนเอี่ยม
สถานที่ทํางาน/ที่อยู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
E-mail : krisda.tutah@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ ปรัชญา,ศึกษาศาสตร
นพพร จันทรนําชู
สถานที่ทํางาน/ที่อยู ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : noppornchu@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ ปรัชญา,ศึกษาศาสตร
ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ
สถานที่ทํางาน/ที่อยู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
E-mail : thipwimol.wan@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
คทาวุธ กุลศิริรัตน
สถานที่ทํางาน/ที่อยู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
E-mail : dar_wut@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การสอนฟสิกส การสอนวิทยาศาสตร
ธิดารัตน อธิปญจพงษ
สถานที่ทํางาน/ที่อยู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
E-mail : numaoe@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การศึกษาปฐมวัย
ทรงพล ศุขสุเมฆ
สถานที่ทํางาน/ที่อยู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
E-mail : s_suksumek@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ ภาษาอังกฤษ การอานภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ การแปล
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ณัฐกานต พจนพิมล
สถานที่ทํางาน/ที่อยู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
E-mail : nuttakannews@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สุทธิษา สมนา
สถานที่ทํางาน/ที่อยู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
E-mail : ssommana@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ ภูมิศาสตรมนุษย ประชากรศาสตร สังคมศาสตร
สุจรรยา ธิมาทาน
สถานที่ทํางาน/ที่อยู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
E-mail : sujanya.nangfa@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ ภาษาจีน
นาถฤทัย ทองจันทร
สถานที่ทํางาน/ที่อยู E-mail : som_o.ha@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การสอนภาษาอังกฤษ
บุษบา กนกศิลปธรรม
สถานที่ทํางาน/ที่อยู ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : konoksib@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ Phonetics (Articlatory phonetics/English pronunciation)/
Sociolinguistics
นิตยา ดวงจันทรทิพย
สถานที่ทํางาน/ที่อยู โรงเรียนวัดดานทับตะโก
E-mail : prowwar@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การวัดและประเมินผล
นลินี ณ นคร
สถานที่ทํางาน/ที่อยู E-mail : สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ สงวรณ งัดกระโทก
สถานที่ทํางาน/ที่อยู E-mail : สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ –
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บุญสม สามสีสุข
สถานที่ทํางาน/ที่อยู มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
E-mail : samseesook@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ปุญชิดา ทองระดา
สถานที่ทํางาน/ที่อยู โรงเรียนเทศบาล 1 บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)
E-mail : Punchida18@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การศึกษาปฐมวัย
ประติมา ธันยบูรณตระกูล
สถานที่ทํางาน/ที่อยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
E-mail : kumarn_pond@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ ศิลปศึกษา
เพียงรัมภา บัญชาเมฆ
สถานที่ทํางาน/ที่อยู สํานักพระราชวัง
E-mail : fairyinmind9942@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ –
แพรวนภา อินทรนุช
สถานที่ทํางาน/ที่อยู โรงเรียนบานจีกแดก
E-mail : stat_46@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตรและการสอน
สมใจ เดชบํารุง
สถานที่ทํางาน/ที่อยู มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
E-mail : s.d.sardar@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ การบริหารการศึกษา
แสงดาว โพธิ์ทอง
สถานที่ทํางาน/ที่อยู โรงเรียนอนุบาลปรางคกู
E-mail : sangdow252379@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตรและการสอน
รณกรณ เอกฉันท
สถานที่ทํางาน/ที่อยู สถานพยาบาลเรือนจําพิเศษธนบุรี
E-mail : สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
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การเสนอบทความเพื่อพิมพเผยแพรในวารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
นโยบายการจัดพิมพ
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนวารสารวิชาการ โดยกําหนดพิมพเผยแพรปการศึกษา
ละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตรจัดพิมพขึ้นเพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนใหคณาจารย ขาราชการ นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษา
อื่น ๆ ไดมีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยน วิทยาการในสาขาศึกษาศาสตรและสาขาที่
เกี่ยวของ
การเตรียมตนฉบับ/การสงบทความเพื่อพิจารณา
1. บทความวิ ช าการ บทความวิ จั ย หรื อ บทปริ ทั ศ น หนั ง สื อ อาจนํ า เสนอเป น ภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษก็ได ใหพิมพตนฉบับดวยกระดาษขนาด A4 หนาเดียว โดยใชฟอนท Angsana UPC ขนาด 16
ความยาวประมาณ 10-15 หนา ใหสงบทความพรอมแผน ดิสเกตต ได ที่บรรณาธิการ หรือสงบทความทาง
ออนไลน ที่ E-mail : edu.journal.su@gmail.com
2. แบบฟอร มนํ า เสนอบทความเพื่ อ พิจ ารณาตี พิม พ สามารถดาวนโ หลดไดจ าก Website คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และสงทางไปรษณียที่อยู ดังนี้
กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนน ราชมรรคาใน ตําบล
สนามจันทร อําเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
บทความทุกประเภทตองมีสวนประกอบทั่วไปดังนี้
1. ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน (ครบทุกคนกรณีที่เขียนหลายคน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด และตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ของผูเขียนทุกคน
3. หนวยงานที่สังกัด (สาขาวิชา/ภาควิชาคณะพรอมสถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท และ
E-mail Address)
4. ชื่อเรื่องประจําหนา (running title) หรือชื่อเรื่องยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทความวิชาการตองมีสวนประกอบดวย บทคัดยอ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความ
ยาวรวมกันประมาณ 200 คํา บทนํา ตัวบทความหลัก บทสรุปและเอกสารอางอิง
บทความวิจยั ควรประกอบดวย บทคัดยอ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกัน
ประมาณ 200 คํ า บทนํ า วั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก ารศึ ก ษา ผลการศึ ก ษา สรุ ป อภิ ป รายผลข อ เสนอแนะ และ
เอกสารอางอิง
บทปริทัศนหนังสือ มีความยาวรวมประมาณ5-10 หนา สวนโครงสรางของบทความใหเหมาะสมกับ
บทปริทัศนหนังสือและตอนทายใหมีเอกสารอางอิง เชนกันกรณีที่มีตารางหรือรูปประกอบ ตองแยกออกจาก
เนื้ อ เรื่ อ ง รู ป ถ า ยอาจเป น ภาพสี ขาว-ดํ า สไลด ภาพวาด ควรวาดด ว ยหมึ ก อิ น เดี ย อิ ง ค หรื อ เป น ไฟล
คอมพิวเตอร (JPEG, GIF) หรือภาพที่พรินตจากเครื่องพิมพเลเซอร

-310-

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562 – มิถุนายน2562)

การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง
กรณีผูเขียนตองระบุแหลงที่มาของขอมูลในเนื้อเรื่องใหใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องแบบนาม-ป
(author-date in text citation) โดยระบุชื่อผูแตงที่อางถึง พรอมปที่พิมพเอกสาร ไวขางหนาหรือขางหลัง
ขอความที่ตองการอางอิงเพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อางก็ไดหาก
ตองการ กรณีที่อางมาแบบคําตอคําตองระบุเลขหนาของเอกสารที่อางทุกครั้ง และใหมีการอางอิงสวนทายเลม
(Reference) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนอางอิงในการเขียนบทความจัดเรียงรายการ
ตามลํ า ดั บ ตั ว อั ก ษรผู แ ต ง ภายใต หั ว ข อ เอกสารอ า งอิ ง สํ า หรั บ บทความที่ นํ า เสนอเป น ภาษาไทย และ
Reference สําหรับบทความที่นําเสนอเปนภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการเขียนอางอิงแบบ APA (American
Psychology Association) (หาอ า นเพิ่ ม เติ ม ได จ ากหนั ง สื อ Pubilcation Manual of the American
Psychological Association) ดังตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงดังตอไปนี้
1. หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ). สถานที่ พิมพ: ผูจัดพิมพ
บํารุง โตรัตน. (2534). การออกแบบงานวิจัยสาขา ภาษาศาสตรประยุกต. นครปฐม :
โรงพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Carver, R. P. (1984). Writing a publishable research report in education,
psychology, and related disciplines. Springfiled, IL : Charles C Thomas.
2. บทความในวารสาร
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่ (ลําดับที่), เลขหนาที่บทความปรากฏในวารสารที่อาง.
สุกรี รอดโพธิ์ทอง. (2535).“การออกแบบคอมพิวเตอร ชวยสอน,” วารสารรามคําแหง, 15, 13, 40-49.
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations.
Consulting Psychology Journal : Practice and Research, 45, 2, 10-36
3. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง
ชื่อ ผูแ ตง . (ปที่พิมพ) . ชื่อ บทความ. ในชือ่ บรรณาธิการ
(บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (หนาที่บทความ ปรากฏ). สถานที่พิมพ : ผูจัดพิมพ.
เสรี ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศ กําลังพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย.
ใน ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999 จุดเปลี่ยนแหงยุคสมัย (หนา 90-141). กรุงเทพฯ :
ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Bjork, R.A.(1989). Retrieval inhibition as and adaptive mechanism in human memory.
In H.L. Roediger III & F.I.M. Crail (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
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4. บทความเผยแพรในอินเทอรเน็ต
4.1 วารสารอินเตอรเน็ต
4.1.1 วารสารอินเตอรเน็ตที่พิมพเผยแพร ในวารสารปกติดวย (Internet articles based
on a print source)
ชื่อผูแ ตง . (ปที่พิมพ) . ชื่อบทความ. ชือ่ วารสาร, ปที่ (ลําดับที่), เลขหนาที่บทความปรากฏใน
วารสาร ที่อาง, วัน เดือน ป ที่สืบคนจากที่อยูของเว็บไซต
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001).
Role of reference elements in the selection of resources by
psychology undergraduates.Journal of Bibliographic Research, 5,
117-123. Retrieved October 13, 2001, from http://jbr.org/articles.html.
4.1.2 วารสารอินเตอรเน็ตที่พิมพเผยแพร เฉพาะในอินเตอรเน็ต (Internet articles)
ชื่อผูแตง, (ป,เดือนที่พิมพ). ชื่อบทความ ชื่อวารสาร, ปที่ (ลําดับที่ หรือลําดับ
บทความ), วัน เดือน ป ที่สืบคน, จากที่อยูของเว็บไซต
Fredickson, B.L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize
health and wellbeing. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a.
Retrieved November 20, 2000, from http://journalsapa.org/prevention/
volume3/pre00300001a.html.
4.2 บทความหรือเอกสารเผยแพรบนอินเตอรเน็ต (Nonperiodical documents on the Internet)
ชื่อผูแตง, (ป, เดือน ที่พิมพ). ชื่อบทความ. วัน เดือน ป ที่สืบคน, จากที่อยูของเว็บไซต
Glueckauf, R.L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang, S., Husson, M., et
al. (1988, July). Videocounseling for families of rural teens with epilepsy
project update. Retrieved October 8, 1988, from http://www.telehealth.net/
subscribe/newslettr_4a.htmll#1.
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