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7.  ผลงำนทำงวิชำกำร  (งานแต่ง  เรียบเรียง  แปล  วิจัย  บทความ) 
 7.1  งำนต ำรำ 
ทัศนีย์ ชาติไทย. (2560). หน่วยที่ 11 มนุษยสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนกับการวัดและประเมินผล

การศึกษา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน เพ่ือการวัดและประเมินผล
การศึกษา หน่วยที่ 8 - 15. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ทัศนีย์ ชาติไทย. (2560). หน่วยที่ 6 แรงจูงใจและความต้องการกับการวัดและประเมินผลการศึกษา. ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐาน เพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วย
ที่ 1 - 7. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ทัศนีย์ ชาติไทย. (2557). หลักสูตรสิ่งควรรู้สู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. 



ทัศนีย์ ชาติไทย. (2557). การเรียนรู้เชิงก้าวหน้า 10 วิธีสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. 
ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (บรรณาธิการ). การเรียนรู้เชิงการวิจัย. น. 62-74. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ทัศนีย์ ชาติไทย. (2555). หลักการและแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ทัศนีย์ ชาติไทย. (2554). การวิจัยในชั้นเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา. การพัฒนานวัตกรรมการเรียน 
การสอน. กรุงเทพฯ:  วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ทัศนีย์ ชาติไทย. (2554). การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน. การพัฒนานวัตกรรมการเรียน 
การสอน. กรุงเทพฯ:  วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
7.2  ผลงำนวิจัย 

ประทวน คล้ายศรี และทัศนีย์ ชาติไทย. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ก าธร ไพจิตต์ และทัศนีย์ ชาติไทย. (2560). การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม เพื่อเสริมสร้างเอกปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ทัศนีย์ ชาติไทย. (2559). คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพฯ:  
วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ และทัศนีย์ ชาติไทย. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวคิด 
เอเอแอลซี่  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  และการเรียนรู้อย่างมีความสุข   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

เฉิน เยี่ยน เยี่ยน และทัศนีย์ ชาติไทย. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ของนักศึกษาจีนเอกภาษาไทยระดับปริญญาตรี  
สาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ทัศนีย์  ชาติไทย. (2555). แรงจูงใจและความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์  กรุงเทพฯ:  วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

7.3  บทควำม 
ประทวน คล้ายศรี และทัศนีย์ ชาติไทย. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดการ

เรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. เผยแพร่ผลงำน ในวารสารมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
(UMT-POLY Journal) ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai 
Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 1 

ก าธร ไพจิตต์ และทัศนีย์ ชาติไทย. (2560). การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม เพื่อเสริมสร้างเอกปฐมวัย. เผยแพร่ผลงำน ในวารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2560) ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 1 



ทัศนีย์ ชาติไทย. (2560). คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. เผยแพร่ผลงาน 
ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 97 (มกราคม-มีนาคม 2560) ฐานข้อมูลระดับชาติ  Thai 
Journal Citation Index (TCT) กลุ่ม 1 ISSN 0857-2690 (น.115-124). 

ธนภัทร จันทร์เจริญ  และทัศนีย์  ชาติไทย.  (2559).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยตาม
แนวคิดเอเอแอลซี่  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ผลงาน ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30  ฉบับที่  96  (ตุลาคม-
ธันวาคม 2559)  ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 1 ISSN 0857-
2690 (น.27-40). 

เฉิน เยี่ยนเยี่ยน และทัศนีย์ ชาติไทย. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยของนักศึกษาจีนเอกภาษาไทยระดับปริญญาตรี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เผยแพร่ผลงาน ในวารสารสุทธิปริทัศน์  

ปีที่  30  ฉบับที่  95  (กรกฎาคม-กันยายน 2559)  ในฐานข้อมูลระดับชาติ  Thai Journal Citition Index 
(TCI)  กลุ่ม 1 ISSN  0857-2600 (น.201-211). 

 


