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ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2547 – 2550 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ผลงานทางวิชาการ (เรียงปี พ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)   
นิรมล ชอุ่ม, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และกนก พานทอง. (2563). การพัฒนาระบบคลังคำทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี: การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี, 14(2), 38-52. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ, กนก พานทอง และสิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์. (2563).  ผลของการใช้ภาพกราฟิก

ประยุกต์ตามโครงสร้างแมนดาลา สำหรับเพิ่มความใส่ใจทางการมองเห็นและความสามารถทางภาพ 
และมิติสัมพันธ์ของเด็กกลุ่มเสี่ยงสมาธิสั้น. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 20(3), 173-185. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
รัตนชัย เพ็ชรสมบัติ, จำเนียร สุวรรณชาติ, ภาสกรณ์ วัฒนพฤกษ์, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และกนก พานทอง. 

(2563). การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับสุขภําพจิตของผู้สูงอายุ อำเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 37(4), 281-
287. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
วิไลวรรณ สุขแสนสุข, กนก พานทอง และปิยะทิพย์ ประดุจพรม. (2563). การพัฒนาโปรแกรมการประเมิน

ความสำเร็จของผู้ประกอบการในการลงทุนธุรกิจเกษตร และอาหารแปรรูปของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ตามแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 14(2),  

 22-37. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
อิทธิพัทธิ์  โยธะพันธ์, ปรัชญา แก้วแก่น, ภัทราวดี  มากมี และกนก พานทอง. (๒๕๖๓). การพัฒนาโปรแกรม

เอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านในนิสิตระดับปริญญาตรี. วารสารสังคมศาสตร์
และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ๕(๗), ๒๙๙ – ๓๑๒. 



(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
ณัฐชัยวงศ์ ศุภลักษณ์, พูลพงศ์ สุขสว่าง และกนก พานทอง. (2562). โซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิง 

สุขภาพ: มโนทัศน์และกรอบการประเมินสาหรับผู้ประกอบการกิจการสปาไทย. วารสารสงขลา 
นครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 25(2), 159-207. 

(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 1) 
ไพศาล อนุตรานุสรณ์, กนก พานทอง และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). การพัฒนาระบบการจัดการแหล่ง 
 ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
  10(2), 210-218. 
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 1) 
กนก พานทอง, ภัทราวดี มากมี, ปริญญา เรืองทิพย์, ประวิทย์ ทองไชย และปิยะทิพย์ ประดุจพรม. 

(๒๕๖๒). การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์, 27(3), 10-22. 

(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 1) 
ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และกนก พานทอง. (2562). การพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือกโดย

ใช้วิธีการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 12(2), 74-88. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
สิริลักษณ์ เกษรปทุมานันท์, ศุปรีญา สิทธิกุล, ประวิทย์ ทองไชย และกนก พานทอง. (2562). การพัฒนาจิต

วิญญาณความเป็นมนุษย์ แบบการก้าวกระโดดสู่ชีวิตใหม่. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 
 11(2), 306-320. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
กนก พานทอง และปิยะทิพย์ ประดุจพรม. (2562). การเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ขณะทำแบบทดสอบด้านเลขคณิต. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 13(1),  
 34-50. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
เยาวรัตน์ รัตนธรรม และกนก พานทอง. (2562). การเพ่ิมการรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์ และความใส่ใจในเด็กปฐมวัย

โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย. วารสารวิจัยราชภฏัธนบรุี รับใช้สังคม, 5(1), 35-52.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2) 
นิภาพร อางควนิช, เสรี ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปราช และกนก พานทอง. (2562). คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับ 

เหตุการณ์ขณะมองคำภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น. วารสาร
วิเทศศึกษา, 9(1), 29-58. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 



พรรณปพร ลีวิโรจน์, เสรี ชัดแช้ม และกนก พานทอง. (2562). การปรับความคิดอย่างมีสติเพื่อลดการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ดื่มแบบเสี่ยง: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง. 
วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 5(1), 224-242. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
อมร สุดแสวง, ภัทราวดี มากมี และกนก พานทอง. (2562). การศึกษาคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดความ

หุนหันพลันแล่นในเด็กวัยรุ่นไทย. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 25(1), 
268-286. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
จุฑาวรรณ หันทะยุง และกนก พานทอง. (2562). การเปรียบเทียบความตรงร่วมสมัยและความตรงเชิงลู่ออก

ของมาตรวัดความสุขของคนไทยตามทฤษฎี PERMA. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 12(1), 63-71. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
กิติคุณ รสแก่น, กนก พานทอง และ Poliny Ung. (2562). ผลการฝึกเล่นเกมคอมพิวเตอร์สำหรับเพ่ิม

ความจำขณะคิดและการเลือกใส่ใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล” (หน้า 116-134). 
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นุชจรี อุทจิตร์, กนก พานทอง และพีร วงศ์อุปราช. (2562). ผลของการฝึกเล่นเกมคอมพิวเตอร์กระตุ้นสมอง 
เพ่ือเพ่ิมความจำขณะคิดด้านมิติสัมพันธ์ และความจำเหตุการณ์ในผู้สูงอายุ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล” (หน้า 135-152). 
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

กรศิริ สร้อยสูงเนิน, ศราวิน เทพสถิตภรณ์ และกนก พานทอง. (2562). การพัฒนาโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ฝึกสมองด้านความใส่ใจ ความจำ การรับรู้มิติสัมพันธ์ และการบริหารจัดการของ 
สมองสำหรับฟื้นฟูทางปัญญาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาต 
“เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9“Social Innovation: นวัตกรรมเพ่ือสังคม” (หน้า 18-27). 
นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 

ชลิดา วรรณโพธิ์กลาง, ภัทราวดี มากมี และกนก พานทอง. (2562). การพัฒนาโปรแกรมการฝกสติสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5. ใน การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
13 เรื่องความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล (หน้า 153-169). ชลบุร:ี 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ภัทราวดี มากมี, กนก พานทอง และปริญญา เรืองทิพย์. (2561). การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา 
 ระดับอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 31(2), 162-177. 
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 1) 



ปริญญา เรืองทิพย์, ภัทราวดี มากมี, กนก พานทอง, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และประวิทย์ ทองไชย. (2561). 
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา.วารสารมหา
จุฬานาครทรรศน์, 5(3), 706-729. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, เสรี ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปราช และกนก พานทอง. (2561). ผลของความแตกต่าง

ระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อคำภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจใน
ผู้ใหญ่ตอนต้น. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 11(4), 66-80. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
นิภาพร อางควนิช, เสรี ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปราช และกนก พานทอง. (2561). อิทธิพลของความแตกต่าง

ระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อคำภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่
ตอนต้น: การศึกษาเชิงพฤติกรรม. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 7(2), 203-216. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
พนิดา กิตติธำรงกุล, เสรี ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปราช และกนก พานทอง. (2561). อิทธิพลของความแตกต่าง
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