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ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
รอฮานี เจ๊ะอุเซ็ง, ดวงมณี จงรักษ์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2561). ผลของโปรแกรมบูรณาการ

แนวคิดในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มต่อการยอมรับกระบวนการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี.  
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. 

ณัฐรีน่า อุเส็น ณัฐวิทย์ พจนตันติ ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ . (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คามแนวคิดห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
2560. 



รอฮานี เจ๊ะอุเซ็ง  ดวงมณี จงรักษ์  ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ . (2560). การปรึกษากลุ่มบูรณาการ
เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดปัตตานี.วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560. 
ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ จตุภูมิ เขตจัตุรัส ภัทราวดี มากมี. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

โดยใช้ กระบวนการจัดการความรู้เรื่องการแพร่กระจายนวัตกรรมทางการศึกษา. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. (2557). 117-128. 

Churngchow, C.,Rorbkorb, N., Petch-urai, O., Chirtkiatsakul, B., Waedramae, M., 
Saneeyeng, R.,& Yupawat Aumchoowatta. (2015). A model for the 
development of the teaching efficiency of religious teachers in Islamic 
private schools in the three southernmost provinces of Thailand. Journal of 
Social Science Research, 8(2), 1573-1585.  

 
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ 
ลุฏฟี  ดอเลาะ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ และ ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 25-
27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.  

สาริญา และสุม, ณัฐวิทย์ พจนตันติ และ ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ Thailand 
4.0” ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา.   

อับดุลยามีน หะยีขาเดร์, ณัฐวิทย์ พจนตันติ, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และ แววฤดี แววทองรักษ์ . 
(2560). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4 
“นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ 
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 



อานัส มะเด็ง, ธีรยุทธ รัชชะ และ ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2558). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ KWL 
PLUS ที่มีผลต่อความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา. ปีที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยการศึกษา 2558. 

นูรีฎา ดอเลาะ,ณัฐวิทย์ พจนตันติ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และเจต
คติต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  การประชุม
วิชาการ ระดับชาติ ม.อ.วิจัยการศึกษา 2558. 

นิสรินทร์ บือซา,ณัฐวิทย์ พจนตันติ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยการศึกษา 2558. 

 


