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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์ ธรรมโชติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ดียา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย บุญเติม

นักวิชาการอิสระ

ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสอาด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ดร.สายัณห์ ผาน้อย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.กุหลาบ ปุริสาร

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.ธนาพันธ์ นัยพินิจ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.ทรรศิกา จารุกาจร

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.ศิริบุญเอื้อ เหล่าชัย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.สุพัฒน์ เหล่าชัย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.ปิยะพล ทรงอาจ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.ไชยยงค์ สืบสารคาม

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ธีระ ภูดี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม 2561)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีที่ 8 ฉบับพิเศษ ในการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 6 CASNIC 2018 (Special Issue) (เดือนตุลาคม 2561)
ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดร.วิชิต กามันตะคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดร.ประกอบ ผลงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดร.กิตติชัย เจริญชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดร.อานวย สังข์ช่วย

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.พิพัฒน์ ดุรงค์ดารงชัย

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.ประชัน ชะชิกุล

มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ดร.ชีวัน ทองสอดแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ดร.ธรณิศ สายวัฒน์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดร.ศุภวดี แภวเพีย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดร.ศิราณี ศรีหาภาค

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดร.ธรณิศ สายวัฒน์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ

นักวิชาการอิสระ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม 2561)

บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 8 ฉบับพิเศษนี้เกิดขึ้นจากการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 CASNIC 2018 (Special Issue) เป็นฉบับพิเศษของการยกระดับคุณภาพขึ้น
สู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 วิทยาลัยบัณ ฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และจะได้
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไป
สาหรับปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันสูงคุณภาพจึงสาคัญที่สุด บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียฉบับพิเศษของการยกระดับคุณภาพขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 เป็นผลงานทาง
วิชาการของ คณาจารย์ นักวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึก ษาที่พิจารณาจาก
บทความดีเด่นที่เข้าร่วมนาเสนอในการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
CASNIC 2018 จานวนทั้งสิ้น 189 เรื่อง คัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ 40 เรื่อง ในฉบับพิเศษฉบับนี้ ซึ่งกองบรรณาธิการได้
ขออนุมัติจากสภาวิท ยาลัยในการประชุ มครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 กันยายน 2561 วาระที่ 5.6 ขออนุ มัติ ให้จัดท า
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับพิเศษ (Special Issue) มติที่ประชุมอนุมัติจัดทาวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับ
พิเศษ (Special Issue) แสดงให้เห็นถึงวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานภายนอกเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างน่าชื่นชมยินดี และภูมิใจในคุณภาพทางวิชาการของสถาบันแห่งนี้ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถ
ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการได้เป็นอย่างดี สาหรับวารสารฉบับพิเศษมีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาทิ
สาขาการศึกษา สาขาสังคมวิทยา สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
นักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดียิ่ง
กองบรรณาธิการยินดีรับ บทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา
สังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน
บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจากองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1
เรื่อง ที่ เชี่ ยวชาญในแต่ ล ะสาขาเพื่อให้ ได้ คุณ ภาพและมาตรฐานวิช าการตามเกณฑ์ มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์สาหรับ
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความ
วิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิ ตเอเซีย และขอบคุณท่านผู้อ่านที่ ให้
ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่อง และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
คุณภาพ ของวารสารให้สูงขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
กลุ่มที่ 1 ในอีก 2 ปีข้างหน้า
อนึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะนาบทความวารสารในฉบับนี้ Up load ไว้ใน
Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป สามารถติดตามและเปิดดูได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th
ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม 2561)

สารบัญ
หน้า
บทบรรณาธิการ
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษาป่าปรงพันปี
ตาบลซับสีทอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ธนบดี ฉายาพันธุ์
การยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น
มาณวิกา ฉายาพันธุ์
การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองฮี ตาบลเสือเฒ่า อาเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม
ธีรฤทธิ์ แป๊ะประภา
แผนพัฒนาการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้าหนัก
V Plus By V Nat
อารีย์ นัยพินิจ, วิไลลักษณ์ ฉัตรชัยพลรัตน์, อนุตรา โกสาเสนา
ณัฐทิชา ชื่นปรีชา, ธัญญาศิริ นาควรินทร์, ณภัทร อิทธสมบัติ
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาไทยชั้นอุดมศึกษา
เอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ, สุจิตรา ชานิวิกย์กรณ์
ทักษะทางการเงินกับครัวเรือนไทยที่มีหนี้เกินตัว
ภรณ์กวินท์ อัครบวรเกียรติ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์, อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, กุหลาบ ปุริสาร
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
สรวิชญ์ คงแสนคา, กุหลาบ ปุริสาร
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ จังหวัดขอนแก่น
นิศา ภิรมย์ไกรภักดิ,์ พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์, ปิยะพล ทรงอาจ, กุหลาบ ปุริสาร
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วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม 2561)

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสาหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ไชยยงค์ สืบสารคาม
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปิยะพล ทรงอาจ
การดาเนินการนิเทศในโรงเรียนคูคาพิทยาสรรพ์ อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแก่น
สุภาพร บุญหลัง, กุหลาบ ปุริสาร
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสาหรับนักศึกษาพยาบาล
ทรงสุดา หมื่นไธสง, ชลการ ทรงศรี, กชกร เพียซ้าย, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครู ของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุชาดา ลดาวัลย์, ธีรภัทร โคตรบรรเทา, วานิช ประเสริฐพร
รุ่งรัตน์ ธรรมทอง, ถวิล ลดาวัลย์
การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอนแบบการใช้ปัญหา
เป็นฐานของครูในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก
นวพร วรรณทอง
แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูโดยใช้กิจกรรม “3 ป. ปฏิบัติธรรม
ปลูกป่า ปันน้าใจ” นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สุพัฒน์ เหล่าชัย, ศิริบุญเอื้อ เหล่าชัย
ความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้าพุร้อนบางแห่งในจังหวัดเชียงราย
ภรภัทร สอนศรี
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การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดูแลรักษาของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยโรคจิต
คชาชาญ เงินชุ่ม, จักรกฤษณ์ วังราษฎร์, วราภรณ์ บุญเชียง
การพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม
ในชุมชนตาบลบ้านค้อ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
พัทธนันท์ ศรีครรธรักษ์, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
การศึกษาปริมาณทรานส์ฟอร์มมิ่งโกรทแฟคเตอร์-เบต้า1 ในเพลทเลทริชไฟบรินเมมเบรน
ที่ผ่านการบีบอัดด้วยความร้อน
กมลชนก นฤมล, คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ
ผลของโปรแกรมฟื้นฟูการกลืนต่อความสามารถในการกลืนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีภาวะกลืนลาบาก
นฤมล นามวงษ์, นฤมล สินสุพรรณ, กุหลาบ ปุริสาร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ฐาติมา เพชรนุ้ย, อ้อยทิพย์ บัวจันทร์, มุกดาวรรณ ชนะวงศ์
แนวทางการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดไม่ยากอย่างที่คิด
ชุติพันธ์ ศรีนวกุลธรรม, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในเด็ก
ที่มีภาวะน้าหนักเกิน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน
ประถมศึกษา เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จิดาภา อุปรี, นฤมล สินสุพรรณ, กุหลาบ ปุริสาร
การทานายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน
ตาบลวังสวาบ อาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
อิทธิพล โฉมสุภาพ, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, กุหลาบ ปุริสาร
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ผลของการบาบัดกลุ่มเล่าเรื่อง ความสุขของตนเอง เพื่อลดความเครียด
และเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
กษม ชนะวงศ์, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์
ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล, ปานศิริ พูนพล
รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรม
และสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย
สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล, สุธาสินี ราชเจริญ
การจัดการการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง : กรณีศึกษาเกษตรกร
ตาบลทุ่งโป่งอาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
สิรวิชญ์ ประทุมชัย, เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์
The study of the skills of professional accountants based on
International Education Standards for Professional Accountants
of the undergraduate students of Bachelor of Accountancy Program
at College of Asian Scholars
Piyaporn Palakul, Savita Onlaor, Panuwee Chaisri, Jenjira Kanlayarat
Entry Mode Strategies and Foreign Subsidiaries’ Performance:
the Empirical Evidence from a Retail Industry in Thailand
Tatsika Jarukamjorn, Artit Chutchaiphonrut
Application of Theory-Driven Evaluation to Develop and Evaluate
The Student’s Democratic Personality Development Project
in Schools under The Office of Basic Education Commission
Pralong Krutnoi, Sungworn Ngudgratoke, Somkid Promchouy
The Phenomenon on the 22nd Dhamma Discipline Seminar
Project At Dhamma Practicing International Center,
Ang Thong province, Thailand
Kularb Purisarn, Chevin Oonla-or, Narumon Sinsuphan
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The Association Analysis of Bisphenol A (BPA)-Responsive Genes
and Dysregulated Genes in Autism Spectrum Disorder
Surangrat Thongkorn, Tewarit Sarachana
In vitro Free radical scavenging activity and anti-hyperglycemic effect
Of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels in type 2 diabetic rats
Tipthida Pasachan, Atcharaporn Ontawong, Acharaporn Duangjai
Oranit Boonphang, Anchalee Pongchaidecha, Doungporn Amornlerdpison
Chutima Srimaroeng
Factors Affecting the Development of the Twenty-First Century’s
Foreign Language Learning Potentialities of Higher Secondary
Schoolstudents at Muangphonpittayakom School in Phon District,
Khon Kaen Province
Sonjai Chaibunruang, Sripanya Chaiyai, Yaowarat Karnphanit
Thawatchai Chaibunruang, Kamjorn Chaiboon,
English Communication Strategies Employed by the Hotel Staff Members
in Buriram Province
Nawamin Prachanant
The Use of KWL Plus Strategy to Enhance Reading Comprehension
for Grade 8 Cambodian Students
Thouch Sopheakvatey, Nawamin Prachanant
Akaraphon Nuemaihom
Using Mind Mapping Technique to Improve English Writing Ability
of Lao EFL College Students
Souliyaphone Phorthilath, Nawamin Prachanant
Akkaraphon Nuemaihom
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