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โครงการววจยบ
ปป 2551

การประเมวนโครงการสสงเสรวมนวสยบ รบกการอสาน ( หบวหนนาโครงการยสอย ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการการศศกษาขบนข พพนข ฐาน

ปป 2551
โครงการประเมวนการสสงเสรวมคสณภาพทางววชาการระดบบการศศกษาขบนข พพนข ฐาน ปปงบประมาณ 2550 สสานบกงานววชาการและมาตรฐานการศศกษา
โครงการววจยบ ยสอย: การประเมวนโครงการสสงเสรวมนวสยบ รบกการอสาน ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการการศศกษาขบนข พพนข ฐาน
ปป 2551-2552 การประเมวนศบกยภาพและบทบาทการจบดการสสงเสรวมและสนบบสนสนววชาการ การพบฒนาสบงคมและความมบนม คงของมนสษยย ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสน
จากกระทรวงการพบฒนาสบงคมและความมบนม คงของมนสษยย
ปป 2551-2552 การสรนางเสรวมลบกษณะนวสยบ การเรรยนรสดน วน ยตนเองโดยใชนกระบวนการววจยบ สสาหรบบนวสตว คณะศศกษาศาสตรย ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากทสนสสวนตบว
ปป 2551-2552 ประเมวนโครงการการใหนความชสวยเหลพอทางการศศกษานบกเรรยนทรมม ภร าวะสมาธวสนขบ บกพรสองการเรรยนรสน และออทวซมศ แบบองคยรวม ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสน
จากสสานบกงานคณะกรรมการววจยบ แหสงชาตว
ปป 2551-2552 ประเมวนโครงการพบฒนาศบกยภาพววจยบ ของศศกษานวเทศกย กรสงเทพมหานคร ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกการศศกษา กรสงเทพมหานคร
ปป 2551-2552 ประเมวนหลบกสสตรววทยาศาสตรบบณฑวต (ประมง) มหาววทยาลบยเกษตรรศาสตรร ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากคณะประมง มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2553 ประเมวนโครงการพบฒนาอบรมบสคลากรการใหนความชสวยเหลพอทางการศศกษานบกเรรยนทรมม ภร าวะสมาธวสนขบ บกพรสองการเรรยนรสน และออทวซมศ แบบองคยรวม ( หบวหนนา
โครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการววจยบ แหสงชาตว
ปป 2553
การพบฒนารสปแบบการดสาเนวนงานคสมน ครองผสบน รวโภคผสานเครพอขจสายสาธารณสสขจบงหวบด ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสสข
ปป 2553-2555 การพบฒนารสปแบบการจบดการศศกษาระดบบอสดมศศกษาตามแนวควดเศรษฐกวจสรนางสรรคย ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากทสนมสลนวธปว วป ย อศงอ ภากรณย ธนาคารแหสง
ประเทศไทย
ปป 2554-2555 การประเมวนและพบฒนาหลบกสสตรดสษฎรบณ
บ ฑวต สาขาววชาการววจยบ และประเมวนทางการศศกษา ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากภาคววชาการศศกษา คณะศศกษา
ศาสตรย มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 การววจยบ และพบฒนาการอบรมกรรมการสหกรณย ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกรมสสงเสรวมสหกรณย
ปป 2554-2555 การววจยบ และพบฒนาหลบกสสตรพบฒนากรรมการสหกรณยสสส หกรณยไทยเขนมแขขง ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกรมสสงเสรวมสหกรณย
ปป 2554-2555 โครงการสรนางและพบฒนาแบบสอบวบดคสณลบกษณะอบนพศงประสงคยตามหลบกสสตรแกนกลางการศศกษาขบนข พพนข ฐานพสทธศบกราช 2551สสาหรบบผสเน รรยนชบนข ประถมศศกษา
ปปทมร 6 ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกระทรวงศศกษาธวการ
ปป 2553-2554 การตวดตามและประเมวนผลการดสาเนวนงาน และศศกษาแนวโนนมของการดสาเนวนงานสสานบกงานปรมาณสเพพอม สบนตว กรณรศกศ ษา โครงการพบฒนาระบบเฝฝาระวบงภบยทาง
รบงสรของประเทศไทย และโครงการสรนางความตระหนบกดนานววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรนวว เคลรยรย ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานปรมาณสเพพอม สบนตว
ปป 2553-2554 การพบฒนาชสดการเรรยนรสดน วน ยตนเอง เรพอม งการววจยบ ปฏวบตบ กว ารในชบนข เรรยน ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรย
ปป 2555-2556 การจบดประสบการณยผาส นการสะทนอนควดจากการเรรยนรสดน วน ยการววจยบ เปปนฐานเพพอม การพบฒนาตนเองดนานสมรรถนะววจยบ ของนวสตว ระดบบบบณฑวตศศกษา ( หบวหนนา
โครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรย มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556 การศศกษาเปรรยบเทรยบภาพลบกษณยวชว าชรพครสตามมสมมองของครสกบบ ภาพลบกษณยตามมสมมองของสบงคมและแนวทางการเสรวมสรนางภาพลบกษณยวชว าชรพครส: การววจยบ
แบบผสานววธร ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการ สกสค กระทรวงศศกษาธวการ
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ปป 2554-2555 การววเคราะหยความตนองการจสาเปปนตสอการบรวการของภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรย มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรย ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากภาค
ววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรย มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรย
ปป 2556-2557 โครงการประเมวนยสทธศาสตรยการพบฒนางานคสมน ครองผสบน รวโภคดนานผลวตภบณฑยสขส ภาพของสสานบกงานคณะกรรมการอาหารและยาในชสวงปปงบประมาณ พ.ศ.
2555-2556 ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2556
การพบฒนาระบบการประเมวนผสเน รรยนตามสภาพจรวงเพพอม การปฏวรปส การเรรยนการสอน สสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจาก
สสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา
ปป 2555-2556 การประเมวนผลการดสาเนวนงานโครงการศสนยยการเรรยนรสเน ศรษฐกวจพอเพรยงชสมชน ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานปลบดกระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2556-2557 การประเมวนการดสาเนวนงานโครงการศสนยยเรรยนรสเน ศรษฐกวจพอเพรยงชสมชน ปปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณย
ปป 2556-2557 การพบฒนาระบบการประเมวนผสเน รรยนตามสภาพจรวงเพพอม การปฏวรปส การเรรยนการสอนสสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจาก
สสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา
ปป 2556-2557 ประเมวนโครงการเครพอขสายประชาชนในชสมชนเมพอง รสวมปฝองกบนและแกนไขปปญหาสาธารณภบย เพพอม การเตรรยมพรนอมรบบภบยปปทมร 4 ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจาก
สสานบกงานกองทสนสนบบสนสนการสรนางเสรวมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2557
การประเมวนผลการฝฝกอบรมพนบกงานระดบบ 5 กลสมส ววชาชรพหลบก และกลสมส ววชาชรพสนบบสนสน ของการประปานครหลวง ประจสาปปงบประมาณ 2557 ( ผสรน วส มโครงการ
) ไดนรบบ ทสนจากการประปานครหลวง
ปป 2557
การประเมวนผลการฝฝกอบรมหลบกสสตรผสบน รวหารระดบบตนน สสาหรบบหบวหนนาสสวน และเทรยบเทสา ประจสาปปงบประมาณ 2557 ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากการ
ประปานครหลวง
ปป 2557-2558 การประเมวนผลโครงการศสนยยเรรยนรสเน ศรษฐกวจพอเพรยงชสมชน ปปงบประมาณ 2557 ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2557-2558 การประเมวนและพบฒนาหลบกสสตรศศกษาศาสตรยดษส ฎรบณ
บ ฑวต สาขาววชาววจยบ และประเมวนทางการศศกษา คณะศศกษาศาสตรย มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรย ( ผสรน วส ม
โครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรย
ปป 2557-2558 การพบฒนาเมพองอสตสาหกรรมเชวงนวเวศ (จบงหวบดปทสมธานร จบงหวบดชลบสรร จบงหวบดพระนครศรรอยสธยา และจบงหวบดสระบสร)ร (ภายใตนคาส ใชนจาส ยการพบฒนาเมพอง
อสตสาหกรรมเชวงนวเวศ) ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกรมโรงงานอสตสาหกรรม
ปป 2557-2558 การพบฒนาววธกร ารประเมวนการเรรยนรสตน ามกรอบมาตรฐานคสณวสฒรว ะดบบอสดมศศกษาแหสงชาตวของนวสตว ระดบบบบณฑวตศศกษา ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากภาค
ววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรย มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2558 พบฒนาหลบกสสตรแกนกลางเพพอม เสรวมสรนางสมรรถนะตามแนวควดเศรษฐกวจสรนางสรรคย ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการววจยบ แหสงชาตว
ปป 2558
การประเมวนผลการฝฝกอบรมหลบกสสตร "การพบฒนาพนบกงานระดบบ ๕ กลสมส ววชาชรพหลบก กลสมส ววชาชรพสนบบสนสน"ประจสาปปงบประมาณ ๒๕๕๘ ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ
ทสนจากการประปานครหลวง
ปป 2558

การประเมวนผลการฝฝกอบรมหลบกสสตรผสบน รวหารระดบบตนน ประจสาปปงบประมาณ 2558 การประปานครหลวง ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากการประปานครหลวง

ปป 2558

โครงการพบฒนาศบกยภาพนบกบรวหารระดบบสสงดนานสวงม แวดลนอม ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกรมสสงเสรวมคสณภาพสวงม แวดลนอม

ปป 2558
อาชรวศศกษา

แนวทางการบรวหารววทยาลบยเทคโนโลยรฐานววทยาศาสตรย เพพอม สรนางทบกษะการเรรยนรสใน นศตวรรษทรม 21 ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการ

ปป 2558
ประเมวนโครงการเครพอขสายประชาชนรสวมปฝองกบนและแกนไขปปญหาสาธารณภบย เพพอม การเตรรยมพรนอมรบบภบย ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานกองทสนสนบบ
สนสนการสรนางเสรวมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2558-2559 การประเมวนการดสาเนวนงานโครงการศสนยยเรรยนรสเน ศรษฐกวจพอเพรยงชสมชน ปปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานปลบดกระทรวง
เกษตรและสหกรณย
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ปป 2558-2559 การประเมวนการดสาเนวนงานโครงการศสนยยเรรยนรสเน ศรษฐกวจพอเพรยงชสมชน ปปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกปลบดกระทรวงเกษตร
และสหกรณย
ปป 2557-2558 การปฝองกบนและตสอตนานการทสจรวตคอรยรปบ ชบนม ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานปลบดกระทรวงอสตสาหกรรม
ปป 2559-2560 การตวดตามผลการดสาเนวนการและขนอเสนอเชวงนโยบายสสกส ารบสมเพาะผสปน ระกอบการใหมสในสถานศศกษา: ตามแนวทางการบรวหารจบดการศสนยยบมส เพาะววสาหกวจ
เพพอม การศศกษาของสสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา
ปป 2559-2560 การพบฒนาหลบกสสตรฝฝกอบรมเรพอม งการประเมวนโครงการของสถานศศกษาอาชรวศศกษา ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา
ปป 2558-2559 การววเคราะหยอตบ รากสาลบงบสคลากรในววทยาลบยเทคโนโลยรฐานววทยาศาสตรย ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการอาชรวศศกษา
ปป 2558-2559 โครงการเครพอขสายประชาชนรสวมปฝองกบนและแกนไขปปญหาสาธารณภบย เพพอม การเตรรยมพรนอมรบบภบย ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานกองทสนสนบบสนสน
การสรนางเสรวมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2558-2559 ประเมวนโครงการฝฝกอบรมผสบน รวหารระดบบสสงธรรมาภวบาลสวงม แวดลนอม ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2558-2560 การปฝองกบนและตสอตนานการทสจรวตคอรยรปบ ชบนม ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานปลบดกระทรวงอสตสาหกรรม กระทรวงอสตสาหกรรม
ปป 2558-2560 การพบฒนาระบบการจบดทสาคสารบบรองและตวดตามประเมวนผลการปฏวบตบ รว าชการ ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานปลบดกระทรวงอสตสาหกรรม กระทรวง
อสตสาหกรรม
ปป 2559

การประเมวนผลการฝฝกอบรมหลบกสสตรผสบน รวหารระดบบตนน การประปานครหลวง ประจสาปป 2559 ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากการประปานครหลวง

ปป 2559

การพบฒนาคสมส อพ การประเมวนผลโครงการในสถานศศกษา ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา

ปป 2559

แนวทางการพบฒนาคสณภาพสถานศศกษาขนาดเลขก สบงกบดสสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากววทยาลบยการอาชรพนวมวนทราชสทศว

ปป 2559-2560 กระบวนการพบฒนาบสคลากรดนานการประเมวนผลของศสนยยบมส เพาะววสากวจเพพอม การศศกษา ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา
ปป 2559-2560 ความสอดคลนองของแนวทางการดสาเนวนการศสนยยบมส เพาะกบบแผนยสทธศาสตรยการพบฒนาผสปน ระกอบการของสสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา ( ผสรน วส ม
โครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากววทยาลบยเทคนวคพบงงา
ปป 2559-2560 โครงการแนวทางการประเมวนและจบดทสาแผนยสทธศาสตรยในการบสมเพาะผสปน ระกอบการ ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากววทยาลบยการอาชรพนววมนว ทราชสทศว
กรสงเทพมหานคร
ปป 2559-2560 แนวทางการพบฒนาคสณภาพการจบดการศศกษาของววทยาลบยเทคโนโลยรฐานววทยาศาสตรยสาส นบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจาก
สสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา
ปป 2560
การพบฒนาระบบการวบดและประเมวนคสณลบกษณะอบนพศงประสงคยรอบดนานตามมาตรฐานการศศกษาแหสงชาตว:ดนานความรบกชาตว ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจาก
สถาบบนทดสอบทางการศศกษาแหสงชาตว (องคยการมหาชน)
ปป 2560
ประเมวนผลการนสาแผนยสทธศาสตรยกรมการพบฒนาชสมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสสกส ารปฏวบตบ รว ะยะตนนแผน ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกรมการพบฒนา
ชสมชน กระทรวงมหาดไทย
ปป 2560-2561 ประเมวนโครงการปฝองกบนและเฝฝาระวบงสาธารณภบย ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากสมาคมปลอดภบยไวนกอส น
ปป 2560-2561 สภาพและแนวทางการพบฒนาการประเมวนผลตามสภาพจรวงสสาหรบบใชนกบบ นบกเรรยนอาชรวศศกษา สสานบกงานคณะกรรมการการอาชรวศศกษา ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ
ทสนจากทสนสสวนตบว
ปป 2560-2562 การพบฒนาชสดประเมวนตนเองแบบดวจทว ลบ สสาหรบบครสและผนผเรรยน ดนานทบกษะการควดขบนข สสงตามแนวควด Revised Bloom's Taxonomy ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสน
จากสสานบกงานคณะกรรมการววจยบ แหสงชาตว (วช.)
ปป 2561-2562 โครงการตวดตามและประเมวนผลโครงการเพวมม ศบกยภาพแรงงานรองรบบ Thailand 4.0ปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ผสรน วส มโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกรมพบฒนา
ฝปมอพ แรงงาน
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ปป 2560-2561 ประเมวนโครงการอบรมผสบน รวหารระดบบตนน กระทรวงคมนาคม ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากกระทรวงคมนาคม
ปป 2561-2562 ประเมวนหลบกสสตร “การพบฒนาพนบกงานระดบบ 5 กลสมส ววชาชรพหลบก กลสมส ววชาชรพสนบบสนสน” ประจสาปปงบประมาณ 2562 ( หบวหนนาโครงการ ) ไดนรบบ ทสนจากการ
ประปานครหลวง
ปป 2562
ประเมวนโครงการ (Proposal)การใหนบรวการจบดฝฝกอบรมหลบกสสตร การบรวหารจบดการนขาส ยสคดวจทว ลบ สสาหรบบผสบน รวหารระดบบกลาง รสนส ทรม 2 (ปป 2562) ( หบวหนนาโครงการ
) ไดนรบบ ทสนจากสมาคมการประปาแหสงประเทศไทย
ปป 2562
การพบฒนาเครพอม งมพอวบดการควดอยสางมรวจว ารณญาณ (Critical thinking) เพพอม รองรบบการทดสอบสสาหรบบนบกเรรยนระดบบมบธยมศศกษาตอนปลายขศนข ไป ( ผสรน วส มโครงการ )
ไดนรบบ ทสนจากสถาบบนทดสอบทางการศศกษาแหสงชาตว (องคยการมหาชน)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดบบชาตว
- SUNTARA TOBUA, "การปฏวบตบ จว ากหลบกฐานเชวงประจบกษย สสคส วามเปปนเลวศทางการศศกษา", วารสารศศกษาศาสตรยปรวทศบ นย 24 (1) (2009) 1-10
- ระวรวรรณ ยรสม มส แกนว, SUNTARA TOBUA, "การพบฒนาแบบประเมวนสมรรถนะทรจม าส เปปนของพยาบาลแผนกอสบตบ เว หตสและฉสกเฉวนโรงพยาบาลศสนยยอบส ตบ เว หตส ระดบบ 1-2", วารสาร
พยาบาลทหารบก 11 (2) (2010) 53-60
- จารสณร กมลตระกสล, Wasun Thongthai, SUNTARA TOBUA, "ผลของการใหนสขส ศศกษาโดยประยสกตยทฤษฎรความสามารถตนเองเพพอม สสงเสรวมพฤตวกรรมการดสแลตนเองของผสปน วป ย
มะเรขงศรรษะและคอ", วารสารพยาบาลทหารบก 11 (2) (2010) 61-66
- ปรางคยทพว ยย จรรงบ สวบสดว,ด SUNTARA TOBUA, Wasun Thongthai, "การพบฒนาววธกร ารประเมวนการอสาน ควดววเคราะหย และเขรยนววชาภาษาไทยของนบกเรรยนชบนข มบธยมศศกษาปปทมร 3
โรงเรรยนสาธวตมหาววทยาลบยราชภบฏเทพสตรร", วารสารววชาการศวลปศาสตรยประยสกตย 5 (1) (2012) 38-45
- SUNTARA TOBUA, "The Experience Learning through Reflective Thinking and Research based Learningfor Developing the Research Competencies of
Graduate Students.", วารสารศวลปศาสตรยประยสกตย 6 (2) (2013) 31-40
- Porntip Chaiso, Chatsiri Piyapimonsit, Pikun Ekwarangkoon, warunee lapanachokdee, SUNTARA TOBUA, "Curriculum Evaluation and Development of
Doctor of Education Program in Educational Research and Development, Faculty of Education, Kasetsart University", วารสารดสสตว ธานร 10 (2) (2016)
- นางสาวดวฐารบตนย ลรวรางกสล, SUNTARA TOBUA, Chanisvara Lertamornpong, "Meta-Analysis of Instructional Model for Enhancing Higher Order Thinking
Abilities", วารสารพบฒนาการเรรยนการสอน มหาววทยาลบยรบงสวต
12 (1) (2018) 24-34
- SUNTARA TOBUA, "The development of assessment for research based learning guidelines on Thai Qualification Framework for graduate students",
วารสารววจยบ และพบฒนาหลบกสสตร 8 (1) (2018) 92-10
- SUNTARA TOBUA, Panit Khemtong, Varataya THAMMAKITTIPOB, "Use of Need Assessment for Personnel Development Design in Vocational Education
Institution Project Evaluation", วารสารววจยบ และพบฒนาหลบกสสตร 8 (2) (2018) 1-10
- SUNTARA TOBUA, Panit Khemtong, Varataya THAMMAKITTIPOB, "EVALUATION COMMUNITIES DEVELOPMENT STRATEGY PLAN TO PRACTICE WITH
RESPONSIVE EVALUATION MODEL APPROACH", วารสารววชาการมหาววทยาลบยธนบสรร 12 (พวเศษต.ค.) (2018) 1-10
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดบบชาตว
- SUNTARA TOBUA, "Evaluation of bachelor of nursing science program year 2002 of Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira, Boromarajanok
Institute Ministry of public Health", การประชสมววชาการ ครบงข ทรม 47 มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรย (2009)
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- SUNTARA TOBUA, "THE RESEARCH BASE LEARNING MODEL FOR ENHANCING
SELF – DIRECTED LEARNING CHARACTERISTICS OF STUDENT TEACHER
", ปฏวรปส การศศกษาในทศวรรษทรสม อง เพพอม ขบบเคลพอม นการพบฒนาคสณภาพการศศกษา (2009)
- SUNTARA TOBUA, "A development of research competency in professional teacher studentsby self–directed learning package", การประชสมววชาการระดบบ
ชาตว มหาววทยาลบยบสรพา ปป 2554 (2011)
- SUNTARA TOBUA, "The Comparative Study of the Teacher Professional’s Image as Teachers and Social Perspective and Teacher Professional ’s
Image Enhancement Orientation : A Mixed Method Research.", การววจยบ ทางการศศกษาระดบบชาตว ครบงข ทรม 2 (2013)
ระดบบนานาชาตว
- Daranee Utairatanakit, Pawinee Srisukvatananan, Jittirat Tadthiemrom, Acha Saengasanee, Preeya Boonyasiri, Somchai Boonurapepinyo, Wichai
Panichsuay, Supannee Kongkanan, SUNTARA TOBUA, Rachadaporn Panich, Thapanee Saengsawang, Chanikarn Wungwisesgusol, "The Development of
an Educational Intervention Model for Students with Attention Deficit Hyper activity Disorders, Learning Disorders, and Pervasive Developmental
Disorders/Autism", International Conference on Teacher Professional Development : Searching for new Paradigms, Agendas and Networks (ICONTPD)
(2009)
- Varataya THAMMAKITTIPOB, SUNTARA TOBUA, Panit Khemtong, "Problems of Authentic Assessment and Guideline for Authentic Vocational Student
Assessment in Vocational Education Institute, Thailand", The 3rd International Symposium on Innovative Education and Technology (ISIET) 2018
(2018)
ผลงานววจยบ นรเข ปปนรายการรวบรวมระหวสางปป 1 มกราคม 2551 - 25 กบนยายน 2564
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