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ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และ             ตัว
เข้ม&ขีดเส้นใต้ชื่อ พร้อมทั้งระบุชื่อฐานข้อมูลที่ผลงานถูกตีพิมพ์เผยแพร่) 
1.1 ระดับนานาชาติ 

- 
1.2 ระดับชาติ 

 ภาสกร เรืองรอง. ดวงนภา จริตงาม, นภดล เลือดนักรบ และคณะ.(2559). “การฝึกอบรมเรื่องการสร้าง
แบบประเมินออนไลน์โดยใช้ Google site ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ”, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ์. 8(2), 86-95.  (TCI กลุ่ม 1) 
 ภาสกร เรืองรอง. สุพรรษา น้อยนคร, ภรภัทร รัตนเจริญ, อารยา ปู่เกตุแก้ว, วิชิต ชาวะหะ, วัชรพงศ์ แสง
อ่อน. (2559). “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทางเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 11(2), 259-270. (TCI กลุ่ม 1) 
 ภาสกร เรืองรอง. กฤษณา ข ามี. (2559). “การพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปาโมเดล เรื่อง ดนตรีสากลเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 18(4) ตุลาคม - ธันวาคม, 183-196. (TCI กลุ่ม 1) 
 ภาสกร เรืองรอง. (2558), “Tablet PC : สื่อการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21”. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 26(2) พฤษภาคม-สิงหาคม, 1-12 . (TCI กลุ่ม 1) 
 ภาสกร เรืองรอง. (2557). “การพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เพื่อส่งเสริมการอ่านสะกดค า ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  7(2) 
พฤษภาคม-สิงหาคม. 1-11. (TCI กลุ่ม 1) 
 ภาสกร เรืองรอง. (2557). “เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21”. วารสารปัญญาภิวัฒน์. ปีที่ 
5 ฉบับที่พิเศษ มกราคม  มิถุนายน 2557, หน้า 195-205 (TCI กลุ่ม 1) 
 ภาสกร เรืองรอง. (2557). “โทรทัศน์ดิจิตอล”. วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 1(1) มกราคม  มิถุนายน, 18-35.  (TCI กลุ่ม 1) 
 ภาสกร เรืองรอง. กษิรา บุญพันธ์ (2557). “การพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เพื่อส่งเสริมการอ่านสะกด
ค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1”. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7(2) 
พฤษภาคม-สิงหาคม. หน้า 1-11 .(TCI กลุ่ม 1) 
 ภาสกร เรืองรอง. (2557). “การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
เรื่องการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตการศึกษามหาบัณฑิต แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์”. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 5(1) 
มกราคม - มิถุนายน 2557, 153-160.  (TCI กลุ่ม 1) 
 
 

1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 



 Roungrong Passkorn. ( 2015) .  The Development of Tablet Based Learning Model with 
Gagne’ s nine events of Instruction.  Proceedings of the 18th International Academic Conference 
(IISES2015) London, United Kingdom. pp. 617 627 
 Roungrong Passkorn.  ( 2014) .  Development of Tablet PC Based Learning Model with 
Cooperative Learning.  Proceedings of the International Conference on Education ( ICE 2014) 
Szombathely, Hungary. pp. 33-43. 

Roungrong Passkorn.  ( 2014) .  Tablet  PC:  Thai Educational Media in the 21st Century. 
Proceedings of the Conference on Education and Human Development in Asia ( COHDA 2014) 
Hirochima, Japan. pp. 12-18 

 
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 

- 
 

2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 
 

3. ต ารา/หนังสือ 
 ภาสกร เรืองรอง. (2557). การพัฒนาอีบุ๊คบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา & e-Book บน Tablet PC. 
กรุงเทพฯ: พรทิชา.  
 ภาสกร เรืองรอง. (2556). การพัฒนาบทเรียนบน Tablet PC. กรุงเทพฯ: พรทิชา. 
 ภาสกร เรืองรอง. (2556). คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: พรทิชา. 

 
     4. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 

- 
     5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

- 
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        ทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง             ทาง
วิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………. 
(รศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง) 

เจ้าของประวัติและผลงานทางวชิาการ 


