
ที่ ชื่อ – สกุล เร่ือง วารสาร ปีพ.ศ. ปีที เล่มที่ หน้า คะแนน 

1 ยุพาวดี ชัยวิชิต  กรวภิา 
สรรพกิจจำนง 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัย
ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัด
ประสบการณ์ การสอนโดยใช้นิทาน
กระเป๋าเป้ชวนเพลินกบัการจัด
ประสบการณ์การสอนแบบปกต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

48-57 0.2 

2 พิมวรีช์ มังคละพงศธร  
กรวิภา สรรพกิจจำนง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาอาหารไทย เร่ืองการ
ประกอบ อาหารไทย ของนักศีกษา 
ปริญญาตรีปีที่ 3 ระหว่างการสอน
โดยใช้วิดีทัศน์ ชุดสำรับไทย กับการ
สอนแบบปกต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

58-64 0.2 

3 สุกัญญา จันทร์เปรม  
กรวิภา สรรพกิจจำนง 

การเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัด 
ประสบการณ์โดยใช้นิทานเรียงลำดับ
เหตุการณ์ชุด เรนนี่กับเมืองเนรมิต 
กับการจัดประสบการณ์แบบปกต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

65-73 0.2 

4 ภูษิดา อินทร์เคน 
กรวิภา  สรรพกิจจำนง  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองมาตรา
ตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ระหว่างการสอน
โดยใช้หนังสือส่งเสริม การอ่านชุด 
มาตราไทย เพลินใจกบัการสอนแบบ
ปกติ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

74-83 0.2 

5 กรกนก ทนงค์  
กรวิภา สรรพกิจจำนง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของวิชาหอ้งสมุด   เร่ือง งาน
บริการ หอ้งสมดุ  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างการสอน
โดยใช้วีดิทศัน์ ชุดห้องสมดุสีเขียวกับ
การสอนแบบปกติ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

84-90 0.2 

6 สุภาพร อันแสน  
กรวิภา สรรพกิจจำนง 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย
ระหว่างการ จัดประสบการณ์โดยใช้
นิทานตุ๊กตาหมอนผ้าห่ม ชุดแก๊งป่วน
ชวนรักษ์โลกกับ การจัดประสบการณ์
แบบปกต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

91-100 0.2 

7 สุนิสา ศิริมะณ ี 
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง ประโยคเพื่อ
การ สื่อสาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนวัดทรัพย์
สโมสร ที่เรียน โดยใช้หนังสือเสริม
ประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

101-111 0.2 

8 สุภาพร โคกแปะ  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ การประชุมวิชาการระดับชาติ  2563 
  

112-123 0.2 



สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน ์ เรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของคำ
ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เช่ือมนุกูล) 
ที่สอนโดย ใช้หนังสืออา่นเพิ่มเติมกับ
การสอนแบบปกต ิ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

9 พรรณิภา สังข์สีแกว้  
อภิชา แดงจำรูญ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (E-book) 
เร่ือง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

124-133 0.2 

10 ไพลิน พันสืบวงค์   
อภิชา แดงจจำรูญ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (E-book) 
เร่ืองการบวก การลบ การคูณทศนิยม 
สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที ่6 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

134-141 0.2 

11 ไพศาล ศรีชัยทุ่ง  
อัมพร วจันะ 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในการ
เรียน วิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองสมบัตของ
สารบริสุทธิ์การจำแนกและ
องค์ประกอบ ของสารบริสทุธิ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

172-181 0.2 

12 รุจิรา สินไชย  
อัมพร วจันะ 

การศึกษาความสามารถในการสร้าง
แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใชM้CIS ในหน่วยการจัดการเรียนรู้
เร่ืองโมเมนตัม และการชน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

182-191 0.2 

13 กนกภรณ์ แซ่คู่   
อัมพรวัจนะ 

การศึกษาความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนเอก
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ข้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่า ยามธัยม) รายวิชา
วิทยาศาสตร์พืช ขั้นฐานที่ได้รับการ
จัดการ เรียนรู้แบบISLE 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

192-204 0.2 

14 เสาวนีย์ อำไพร  
กรวิภา สรรพกิจจำนง 

การเปรียบเทียบผสม ฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองสระใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชัด นบระถม
ศึกษาปีที่1ระหว่างการสอนโดยใช้
หนังสือส่งเสริม การอ่านบนคิวอาร์ค
โค้ดชุด สระหรรษา กบัการสอนแบบ
ปกติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

2563 
  

205-214 0.2 

15 นุชนารถ เหลืองอร่าม  
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเงินและ

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

2563 
  

215-222 0.2 



การบันทึกรายรับรายจ่าย ของ
นักเรียนชี้นบระถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ที่สอนโดยใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอน แบบ
ปกติ 

ประจำปี2563 วันที ่27 มี.ค. 
2563 

16 รวิวรรณ  ศรีสุนนท์  
กรวิภา สรรพกิจจำนง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุดโลกสวย
ด้วยมือเรากบัการสอนปกต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
ประจำป ีพ.ศ. 2563 ระหว่าง
วันที่ วันที ่20 – 21 พฤษภาคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล 

2563 
  

1352-
1364 

0.2 

17 อนัทยา สุขเขตต ์ 
กรวิภา สรรพกิจจำนง 

การเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การฟังของเด็กปฐมวัย ระหว่างการ
จัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทาน
ผ้า ชุดน้องสายไหมรักความเพียงพอ
กับการจัดประการณ์ปกติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

356-365 0.2 

18 จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ 
จิรัฐิติกาล สารบัณฑิตกุล 
ธวัชชัย มัทนัง 
เสาวลักษณ์ จันศร ี

การศึกษาพฤติกรรมการเรียน
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส โควิด 19 ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 2 และนานาชาต ิครั้งที่ 1  
นวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษา
แนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่ง
อนาคต สำหรับผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครูผู้สอน นักศึกษา
ครู และผู้เรียน 

2563 
  

349-363 0.2 

19 ธันย์ชนก  เลิศลอย  
กรวิภา สรรพกิจจำนง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาจีน ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหวา่งการสอน
ด้วยบทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ 
กับการสอนแบบปกต ิ

การประชุมวิชาการ วจิัยและ
นวัตกรรม ระดับชาต ิครั้งที่ 1  
ระหว่างวันที ่28 – 29 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ณ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

2563 
  

326-333 0.2 

20 Anongnad Petchprasert Student Readiness for Online 
Learning: A Case Study of 
COVID-19 Outbreak  

งานประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ประเทศไทย 9 - 10 กรกฎาคม 
2563  

2563 
  

3218-
3225 

0.2 

21 ฐิติกานต์ ชูประดิษฐ ์ แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน
ศตวรรษที่21กรณีศึกษานักเรียนแผน
ศิลป์ภาษาจีนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำป ี
2563 เร่ือง “ศิลปศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 ขีดสุดของการ
เรียนรู้และการสอน”18 
มิถุนายน 2563 

2563 
  

47-61 0.2 

22 จิตราภรณ์ บุญถนอม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับดา้นโดยใช้แนวคิด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฎวิจัย คร้ังที่ 

2563 
  

10-19 0.2 



AKASA Model เพื่อพัฒนาความรู้ 
และทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  

6 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  

23 จิตราภรณ บุญถนอม  การศึกษาโปรแกรมการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์เป็นฐานในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพือ่พัฒนาการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ใน
นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์: การ
ทดสอบ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6  
ประจําป ีพ.ศ. 2563 วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม (ทะเลแก้ว)  

2563 
  

40-47 0.2 

24 จิตราภรณ์ บุญถนอม  
ไพลิน ศรีสุขโข 

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้การปอ้งกันการลว่ง
ละเมิดทางเพศในเด็กสำหรับครู
ระดับประถมวยัในโรงเรียนเอกชนนำ
ร่อง 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติทาง
จิตวิทยา ประจำป ี2563 วันที่ 
21-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเเรม
เชียงใหม่เเกรนด์วิว จังหวัด
เชียงใหม่ 

2563 
  

211-221 0.2 

25 ประภาศรี สิงห์นุกุล   
จิตราภรณ์ บุญถนอม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่2 
เร่ือง การเคลื่อนที่ด้วยการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบปญัหาเป็นฐาน  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 
2563  วันพฤหัสบด ีที่ 17 
ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  

2563 
  

434-444 0.2 

26 อลงกรณ์  อัศวโสวรรณ การประเมินความต้องการจำเป็นใน
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล
สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เอกสารประกอบการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครง้ัที่ 16  
พ.ศ. 2563  (ICE 2020) 6 มิ.ย. 
2563 

2563 
  

723-738 0.2 

27 เจนจิรา ขันทองหล่อ  
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

ผลกระทบจากการฟังเพลงและการ
เล่นดนตรีของนักศึกษาคณะศึก
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 

2563 
  

1582-
1594 

0.2 

28 พิมลสิริ แก้วจุลศรี  
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

การศึกษาพฤติกรรมการชือ้สินค้า
ออนไลน์ผ่านทางแอฟพลิเคชั่นของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 

2563 
  

1595-
1609 

0.2 

29 เพรช พั่วพธั์  
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 

2563 
  

1839-
1852 

0.2 

30 อิศรา วิเศษ  
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

การศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัรามคำแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 

2563 
  

1792-
1803 

0.2 

31 ศิริภรณ์ อ่อนอิ่ม   
สุวิมล ติรกานันท ์  
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 

2563 
  

1853-
1863 

0.2 



32 ชัยวัฒน์ แจ้งอักษร  
จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ  
นภัทธัญญ ์ตัณฑเสน 
นัทธ์หทัย กันทพงษ ์

พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ของผู้เรียนในยุคชีวิต
วิถีใหม ่

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 2 และนานาชาต ิครั้งที่ 1  
นวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษา
แนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่ง
อนาคต สำหรับผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครูผู้สอน นักศึกษา
ครู และผู้เรียน 

2563 
  

66-79 0.2 

33 เหมสุดา คุมโสระ  
รัตนา กาญจนพันธุ ์

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสำนกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

161-170 0.2 

34 ธีรนุช วารีรักษ์  
รัตนา กาญจนพันธุ ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

171-181 0.2 

35 อภิญญา บุตรฉุย  
รัตนา กาญจนพันธุ ์

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

182-192 0.2 

36 วิทวัส อินทมานนท์  
สุภาวด ีลาภเจริญ 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความต้องการของครูในอำเภอ
โพทะเล สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพจิิตรเขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

268-278 0.2 

37 จิดาภา ไชยสัตย ์ 
รัตนา กาญจนพันธุ ์

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัด
สมุทรปราการ กลุ่มสหวิทยาเขตเมือง
ปราการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

289-297 0.2 

38 สุปราณี เจริญกิจมงคล  
กัลยมน อินทุสุต 

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมสหวิทยาเขต
ราชนครินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

298-305 0.2 

39 สุกฤตา ชาวนาฮ ี 
กัลยมน อินทุสุต 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตรัชโยธิน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

306-315 0.2 



40 จารุณี มณูธรรม  
รัตนา กาญจนพันธุ ์

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

316-325 0.2 

41 กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น  
กัลยมน อินทุสุต 

การมีส่วนร่วมของครูในการประกัน
คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตเบญจ
สิริสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

326-334 0.2 

42 พรรณธิภา เซ่ียงฉิน 
กานต์รวี บุษยานนท ์

ผลการใช้นวัตกรรมห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom)เพื่อ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำเพลงรำ
มาตรฐาน สำหรับนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

366-377 0.2 

43 ภาณุพงษ์ ไชยคง 
สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ 

ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพือ่พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การ
ละครไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

417-428 0.2 

44 ภาณุพงษ์ ไชยคง  
สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ 

การพัฒนาสื่อประสมบน Google 
Classroom เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

429-440 0.2 

45 ชลธิชา คำกองแกว้  
กานต์รวี บุษยานนท ์

การออกแบบบอร์ดเกมการศึกษา My 
hospital เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเร่ือง ระบบอวัยวะ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

441-452 0.2 

46 รุจิรา เต็งเฉี้ยง  
กิตติศักดิ์ ลักษณา 

ผลของการใช้สมุดคำศัพท์ เพื่อพัฒนา
ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

467-479 0.2 

47 ศิริพร ไพรสิทธิ์ 
กานต์รวี บุษยานนท ์

ผลการสร้างหนังสือเสียงเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองประเภท
ของเครื่องดนตรีไทยสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4โรงเรียน
เทศบาลตำบลบางกะด ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

480-490 0.2 

48 จุฑาพร เขียวแก้ว  
สุววีร์ เพยีรเพชรเลิศ 

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์เรื่อง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 

2563 
  

491-501 0.2 



วิวัฒนาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

49 พิมพ์ชนก เบิดศรี  
กานต์รวี บุษยานนท ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดนตรีไทย เร่ือง ดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร์โดยใช้บอร์ดเกมสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านคลองหลวง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

512-520 0.2 

50 ปณิธาน พิมพ์หนู  
กานต์รวี บุษยานนท ์

การพัฒนาชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง อาหารสารอาหารเพือ่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

521-530 0.2 

51 ชลิตตา เจริญสุข  
สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ 

การพัฒนาสื่อประสมบน Google 
Classroom เร่ือง ระบบภูมิคุ้มกัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

554-563 0.2 

52 สิเรียม สุขชัง  
กิตติศักดิ์ ลักษณา 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานร่วมกบั
เทคโนโลยีความจริงเสริม เร่ือง แหล่ง
น้ำ และลมฟา้อากาศสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

656-668 0.2 

53 ศิริพร ขำวิไล  
กานต์รวี บุษยานนท ์

การพัฒนาชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 

2563 
  

669-678 0.2 

54 วิมลมาลย์สมคะเน  
วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์ 
 สุนทร แม้นสงวน 

แนวโน้มการพัฒนาหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารการพล
ศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพือ่รองรับ
สถานการณ์COVID-19 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 

2563 
  

1818-
1830 

0.2 

55 กนกวรรณ ทองตำลึง  
เหมือนแพร รัตนศิริ  
จันทนี ธีรเวชเจริญชยั  

พฤติกรรมการเรียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 
256314 ธ.ค. 63 

2563 
  

1141-
1155 

0.2 

56 ณัชชามน เปรมปลื้ม  
สิรลิกัษณ เท่ียงธรรม  
นนทิมา สิริเกียรติกุล  

ความสัมพันธ์ระหวา่งสัญญาทาง
จิตวิทยา การทํางานเป็นทีม และการ
รับรู! ความสามารถของตนเองที่สงผล
ตอพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของ
องค์การ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลยกัรุงเทพ
ธนบุรี  26 เม.ย. 63 

2563 
  

280-288 0.2 



57 สุทธินี เจริญสุขธนวัฒน ์
พสีลัลฌ์ ธำรงศ์วรกลุ  
อรสิา สำรอง  
ศรสีมร สุริยาศศิน 

ความสัมพันธ์ระหวา่งบรรยากาศ
องค์การกับภาวะหมดไฟของพนักงาน
บริษัทอิเล็กทรอนิกส 

 การ นำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติทาง
จิตวิทยา ครั้งที่ 5 วันที ่21-22 
ตลุาคม 2563  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2563 
  

108-124 0.2 

58 นิรมล วิทยารังสิกุล  
ภูริเดช พาหยุุทธ ์
อริสา สำรอง  
พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล 

ความสัมพันธ์ระหวา่งความหวัง ความ
ฉลาดทางอารมณ์ กบัสุขภาวะทางจิต
ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 การ นำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติทาง
จิตวิทยา ครั้งที่ 5 วันที ่21-22 
ตลุาคม 2563  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2563 
  

54-66 0.2 

59 นนทิมา สิรเกียรติกุล  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ
ของแบบวัดการใช้อินเทอรเน็ต ฉบับ
ย่อภาษาไทย ในวยัรุ่นตอนกลาง 

 การ นำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติทาง
จิตวิทยา ครั้งที่ 5 วันที ่21-22 
ตลุาคม 2563  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2563 
  

148-160 0.2 

60  ยุวธิดา บุญมาเลิศ 
อุมาภรณ์ สุขารมณ์ 
ภูริเดช พาหยุทุธ ์ 
ศรสีมร สุริยาศศิน 

 ผลของโปรแกรม กิจกรรม กลุ่ม
สัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ  
สัจจการแหง่ตน ของผู้ใหญ่วยัทำงาน
ในเครือข่าย ออนไลน์อาสาสมัคร 

 การ นำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติทาง
จิตวิทยา ครั้งที่ 5 วันที ่21-22 
ตุลาคม 2563  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2563 
  

80-93 0.2 

61 ปสุภิญทิพย ์ ตระกูลสม ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อ
การบริหารงบประมาณในกลุ่ม
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 6 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2846-
2853 

0.2 

62 ภาวิน ี อินกอ  
รัตนา  กาญจนพันธุ ์

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนเครือข่ายที่ 35สำนักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2854-
2861 

0.2 

63 พรชัย  อินอ้อย  
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2862-
2869 

0.2 

64 สุธิดา  พรมศร  
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ.  

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร ใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2870-
2877 

0.2 



65 ศิประภา  สีแสด  
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 
สังกัดสำนักงานเขตบางกะป ิ
กรุงเทพมหานคร. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2878-
2885. 

0.2 

66 ศิรินันท ์ บุญเรือง  
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
คร ูในสังกัดสำนักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2886-
2893. 

0.2 

67 ทวินันท์  เปรมกลาง  
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนที่ 25 
สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2894-
2901 

0.2 

68 ชากรณ์  อติเปรมานนท ์
และภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  

การทำงานเป็นทีมของผู้บริหารตาม
การรับรู้ของครู ในสหวิทยาเขต
วิภาวดี สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2902-
2909 

0.2 

69 กิตติศักดิ์  ธระปราบ  
รัตนา  กาญจนพันธุ์  

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ใน
อำเภอธัญบุรี สังกัดสำนกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2910-
2917 

0.2 

70 สินีนาฏ  ศิริสวัสดิ์  
รัตนา  กาญจนพันธุ์  

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางกะปิ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2918-
2925 

0.2 

71 พงศธร  แกว้อมร  
รัตนา  กาญจนพันธุ ์

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
มัธยมวัดสิงห ์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร. 

  2563 
  

2926-
2933 

0.2 

72 วิไลลักษณ ์ พสุรัตน์  
อำนวย  ทองโปร่ง  

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการบริหารโครงการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ

2563 
  

2943-
2950 

0.2 



โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 

ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

73 อรุณ ี ไหมทิพย ์ 
อำนวย  ทองโปร่ง  

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุร ีเขต 1 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2951-
2958 

0.2 

74 อภิชาติ  สำเภาแกว้  
อำนวย  ทองโปร่ง 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2967-
2974 

0.2 

75 พิมพ์พิชชา  พูลสวัสดิ์ 
อำนวย  ทองโปร่ง 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ตามการรับรู้
ของคร ูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุร ีเขต 1 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2975-
2982 

0.2 

76 ชินวร  มะลิลา  
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที ่
32 สำนักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2983-
2990 

0.2 

77 กมล  กลมกล่อม  
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ 

การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครู
โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิร ิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2991-
2998 

0.2 

78 สุภาวรรณ  ศรีคุ้ม  
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที ่
50 สำนักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2999-
3006 

0.2 

79 อนัฐพร  พานพินิจ  
ชนมณ ี ศิลานุกิจ 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารจัดการถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 

2563 
  

3007-
3014 

0.2 



2563Disruptive Technology” 

80 ภัทรพงศ์  เทพยรักษ์  
รัตนา  กาญจนพันธุ์.  

การมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนใน
เครือข่ายที่ 34 สำนกังานเขตมีนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3023-
3030 

0.2 

81 ปรียามาศ  ลาเพ็ชร์  
กัลยมน  อินทุสุต  

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะ
การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน   
สหวิทยาเขตราชนครินทร์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3031-
3038 

0.2 

82 นันทนาพร  สมากุล  
ชนมณ ี ศิลานุกิจ  

ความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา เครือข่ายที ่50 
สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัด
กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3047-
3054 

0.2 

83 ปัญจพร  ซ้งยืนยง  
ศิริพงษ ์ เศาภายน  

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3055-
3064 

0.2 

84 พชร  สายรัตน์  
อำนวย  ทองโปร่ง  

). ความพึงพอใจของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเทพศิริ
นทร์ร่มเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3065-
3072 

0.2 

85 ยุพิน  พื้นชมภ ู 
อำนวย  ทองโปร่ง  

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบาง
นา สังกัดกรุงเทพมหานคร. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3073-
3080 

0.2 

86 รัตยา  รา่งกายด ี 
สุภาวด ี  

การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครู 
กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3097-
3107 

0.2 



87 ลัดดา  ทวภีูมิ  
สุภาวด ี ลาภเจริญ  

การศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครู 
ในเครือข่ายโรงเรียนที่ 25 สังกัด
สำนักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3108-
3116 

0.2 

88 ทิวา  สีสวาสดิ ์ 
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ.  

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 35 
สำนักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3117-
3124 

0.2 

89 ชลธิชา  ประสพสุข  
ชนมณ ี ศิลานุกิจ  

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3125-
3143 

0.2 

90 จริยา  ขุนทองทิพย์  
ชนมณ ี ศิลานุกิจ  

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่ง
ชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3144-
3141 

0.2 

91 รัชราภรณ์  เงินสมทอง 
อำนวย  ทองโปร่ง  

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
ส่งเสริมงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในกลุ่มสหวิทยาเขตปลัน
ดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3174-
3183 

0.2 

92 กัญญาพัชญ ์ ศรีไชยวาน 
อำนวย  ทองโปร่ง  

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

3184-
3191 

0.2 

93 กรวิทย ์ เต๊ะซัน  
อุไร  สุทธิแย้ม  

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริหารงานกจิการนักเรียนของ
โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2563 
  

55-62 0.2 

94 ภานุรุจ คงศิริวัฒนา 
ชมสุภัค ครุฑกะ 
นวลละออ แสงสุข 
วรนุช แหยมแสง 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบ
คุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล
ของ บริษัท พีทีท ีดิจิตอล โซลูชั่น 
จำกัด 

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2563 
  

2167-
2182 

0.2 



95 นฤมล  หน่อแกว้  
ชนมณ ี ศิลานุกิจ  

ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนในสำนักงาน
เขตบางขุนเทียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2563 
  

220-2206 0.2 

96 นันธิญา  นามมันทะ  
ชนมณ ี ศิลานุกิจ  

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูโรงเรียนใน
สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร. 

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2563 
  

267-274. 0.2 

97 พงศธร  ดีมาสู่  
สุภาวด ี ลาภเจริญ 

การบริหารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในห้องเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา อำเภอโพทะเล สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพจิิตรเขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

279-288 0.2 

98 พีรพงษ์  สุพรรณหงษ์  
อุไร  สุทธิแย้ม. 

ทัศนคติของครูที่มีต่อการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ในกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2563 
  

63-71 0.2 

99 รัตนาภรณ์  เทพเจริญ  
อุไร  สุทธิแย้ม.  

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหาร
ระบบการดูแลผู้เรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่ม
กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2563 
  

72-81. 0.2 

100 วรางรัตน์  พินิจธนสาร  
อุไร  สุทธิแย้ม.  

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทราปราการ เขต 2 

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที ่16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2563 
  

292-299. 0.2 

101 วิศิษฐ์ศร ี โตศุกลวรรณ์  
ศิริพงษ ์ เศาภายน  

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563(ผ่าน
ออนไลน์) วันที่ 5 มิ.ย. 63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2563 
  

151-160 0.2 

102 สุกานดา  รักยิ้ม  
อุไร  สุทธิแย้ม  

การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนผักไห่ 
“สุทธาประมุข” จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามการรับรู้ของ
ผู้ปกครอง 

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2563 
  

276-284 0.2 

103 สุชาวดี  บุญโยม  
อุไร  สุทธิแย้ม 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพโรงเรียนราชวินิต มัธยม 

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.

2563 
  

47-54. 0.2 



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

104 สุพัตรา  ภิรมเชย  
อุไร  สุทธิแย้ม  

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาท
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ที่ 38 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัด
กรุงเทพมหานคร.  

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2563 
  

82-89 0.2 

105 อณุศักดิ์  โซ๊ะเฮง  
อุไร  สุทธิแย้ม  

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของโรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา.  

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2563 
  

300-307 0.2 

106 ณัฐนัย  มงกุฎวิสุทธิ์  
สุภาวด ี ลาภเจริญ.  

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
ครูในโรงเรียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา 
และการวิจัยเพือ่สร้างดุลยภาพ
ชีวิตในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563Disruptive Technology” 

2563 
  

2200-
2206 

0.2 

107 ธนารักษ ์สารเถื่อนแก้ว  
สุพจน์ อิงอาจ  
ศยามน อินสะอาด 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5E ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการ
คำนวณ)สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 6  วันที่ 29 
กุมภาพันธ์2563 ณ วิทยาลยัสงฆ์
ลำพูน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

2563 
  

2-13 0.2 

108 ปวิชญา ชมประเสริฐ 
พีสสลัลฌ์ ธรรงค์วรกุล  
อริสา สำรอง  
ศรีสมร  สุริยาศศิน 

ผลของการให้คำปรึกษาออนไลน์ตาม
แนวทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของ
หญิงแรกคลอดที่มีปัญหาการให้นม
บุตร 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำป ี63 
6-7 ส.ค. 63 ณ โรงพยาบาลศรี
ธัญญา 

2563 
  

53 0.2 

109 น้ำเพชร  เทศะบำรุง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์E-
book เร่ืองการจัดการศึกษาพิเศษ
สำหรับครู 

  2563 
  

54-68 0.2 

110 Pantipa Chanpeng  
Saowaluk Khotsoowan  

A study of Translation 
Principles in Education Chinese 
into Thai  

Conference Schedule 3rd 
Humanities and Social 
Sciences Research 
Promotion Network ational 
and International 
Conference 15 October 
2020   Ramkhamhaeng 
University, Bangkok, 
Thailand 

2563 
  

161-168 0.4 

111 Surattana Adipat 
Kittisak Laksana 
Kanrawee Busayanon 
Alongkorn Ausawasowan 

An Analysis of Cooperative 
Learning in Maximizing Student 
Motivation, Learning, and 
Achievement  

PROCEEDINGS OF ISERD 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE Sharjah, 
United Arab Emirates  2nd- 

2563 
  

1-4 0.4 



Yasa Mahamarn  3rd August, 2020  

112 Krittaphon Wangpusit Siriwan 
Vanichwatanavorachai   
Chonasith Sithsungnoen  
Ubonwan Songserm  

The Development of a Training 
Curriculum to Enhance Active 
Learning Management 
Competency for Primary 
Teachers  

The 7th International 
Conference Materials on 
Education (ICE 2020) June 
6th, 2020 

2563 
  

136-152 0.4 

113 ชนมณี ศิลานุกิจ  
อำนวย ทองโปร่ง   
รังสรรค์ มณีเล็ก   
สุวัฒน์ ววิัฒนานนท ์

รูปแบบการบรหิารโรงเรียนโดยใช้
วงจรคุณภาพ สังกัดสำนกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

วารสารดุษฎบีัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์  

 
10 1 43-58 0.6 

114 ไพบูลย์ แสงสุข  
ยศระวี วายทองคำ  
วีระ ไทยพานิช 

พฤติกรรมการใช้ คุณภาพ และการ
ยอมรับทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพรีดีกร ี(Pre-degree) 
มหาวิทยาลัยตลาดวิชา  

วารสารดุษฎบีัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์  

2563 10 1 150-163 0.6 

115 สมสินธ์ รักบุญ   
อำนวย ทองโปร่ง 

การบริหารโรงเรียนเทศบาลเพื่อให้
เป็นองค์กรแห่งความสุข 

วารสารดุษฎบีัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์  

2563 10 2 310-320 0.6 

116 สุธรรม สิกขาจารย ์ 
อำนวย ทองโปร่ง  
ชิรวัฒน์ นิจเนตร  
กิตติพงษ์ สุมิพันธ ์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา 
และการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้
ตอนบน 

วารสารดุษฎบีัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์  

2563 10 2 531-544 0.6 

117 อรพรรณ ลิ้มติ้ว  
ศุภนิต อารีหทยัรัตน์  
ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 

บทบาทของสื่อพื้นบ้าน “รายการ
จำอวดหน้าจอ” กบัการส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  2563 17 22 115-122 0.6 

118 ชินวัจน์ มาตย์นอก  
ศุภนิต อารีหทยัรัตน์  
ศศิพรรณ บิลมาโนชญ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชม
เว็บไซต์หนังดีดอทคอมของสมาชิก
เว็บไซต์หนังดีดอทคอม 

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  2563 17 22 143-149 0.6 

119 ยงยุทธ ขุนแสง  
กนกทิพย์ ไชยศิร ิ

 สมรรถนะครูสาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ป ี

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2563 4 1 1-12 0.6 

120 จิรัฎฐ์ปภา พรศรีลากุล  
สุการตพ์ิชา ปยิะธรรมวรากุล  
สมศักดิ์ ลิลา 

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อ
จัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับ
เด็กที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้สำหรับ
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2563 4 1 67-82 0.6 

121 มาลี นุ่มสำอางค์,  
สุการตพ์ิชา ปยิะธรรมวรากุล  
สมศักดิ์ ลิลา 

ผลของการทำสัญญาเง่ือนไขเพื่อลด
พฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งของ
นักเรียน ออทิสตกิ เรียนร่วมใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2563 4 1 83-96 0.6 

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/141424
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รามคำแหง ฝ่ายมัธยม 

122 ปรียานุช ชยัสิทธิ ์ 
สุพจน์ อิงอาจ  
ศยามน อินสะอาด 

ผลการใช้เกมตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ร่วมกับกระบวนการคิดแก้ปญัหา
โพลยา เพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 4 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2563 4 1 97-112 0.6 

123 สุเทพ ภิญโญสวัสดิ์สกุล 
ชาญชัย ชอบธรรมสกุล 
ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ  
รัตนา เฮงสวัสดิ์ 

พฤติกรรมการออกกำลังกายของครู
พลศึกษาในโรงเรียนสังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
39 

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั  

2563 3 1 111-122 0.6 

124 อัญชลี วิมลศิลป์  
สุกรี รอดโพธิ์ทอง 

การออกแบบเชิงทัศนะเพื่อการ
ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั  

2563 3 2 1 - 16 0.6 

125 พิณทิพย์ วิจิตรกลาง 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  
สุวิมล ติรกานันท ์

การแก้ปญัหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ืองการบวก ลบ คูณ หาร เลข
จำนวนเต็ม โดยการใช้แบบฝึกทกัษะ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 
2/1 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม อำเภอ
วังม่วง จังหวัดสระบุร ี

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั  

2563 3 2 77-92 0.6 

126 กฤษดา พราหมร์พิทกัษ์  
ยศระวี วายทองคำ  
ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 

การนำเสนอข่าวและจรรยาบรรณของ
นักสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวผา่น
เว็บไซต์ข่าวออนไลน ์

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั  

2563 3 2 109-124 0.6 

127 ยงยุทธ ขุนแสง  
ชุติมา ขุนแสง  
มาริณีย์ สาแม 

การออกแบบการเรียนการสอนจาก
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพือ่พัฒนาทักษะการ
อ่านการเขยีนภาษาไทยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา (1-16) 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2563 4 2 1-16 0.6 

128 ประภัสสร เงินยวง,  
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในวิชา
เทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) ระหว่างแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์และ
แผนการเรียนคณิตศาสตร์–
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2563 4 2 19-30 0.6 

129 จารุภา หิรัญคำ   
สุวิมล ติรกานันท ์
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสังกัดสำ 
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานค 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2563 4 2 31-44 0.6 

130 รัตนา กาญจนพันธุ ์ การบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์
วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

วารสารดุษฎบีัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์ 

2563 10 3 545-556 0.6 

131 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ การเปรียบเทียบผลการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบตามโมเดล

วารสารดุษฎบีัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์ 

2563 10 3 619-632 0.6 



ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบและ
โมเดลทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
แบบเทสต์เลท เมื่อแบบสอบมีขอ้สอบ
บางส่วนไม่เป็นอิสระต่อกัน 

132 ภานุมาศ แสนสแกว้  
สุวิมล ติรกานันท ์  
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

องค์ประกอบของปัจจัยที่มี
ความสัมพันธก์ับความสามารถด้าน
การอ่านของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 สำนกังานเขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร 

วารสารสถาบันวิจยัญาณสังวร  2563 11 1 75-79 0.6 

133 จุฑามาศ แสงงาม   
ดารุณี ทิพยกุลไฟโรจน์  
รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์  
สิริรัตน์ หิตะโกวิท 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงสำรวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตในยุคดิจิทัล
ตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

วารสารสถาบันวิจยัญาณสังวร  2563 11 2 19-28 0.6 

134 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  
วิมล ติรกานันท ์  
จุฑาภรณ์ มาส้นเทียะ 
พนิดา พานิชวัฒนะ   
รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์  
จุฑามาศ แสงงาม 
ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์   
สิริรัตน์ หิตะโกวิท   
เยาวภา แสนเขียว 

การจัดการสอนและวิธีการวัดผล
สัมฤทธิ์ในการจัดการสอนออนไลน์
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วารสารสถาบันวิจยัญาณสังวร  2563 11 2 40-51 0.6 

135 รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์ 
จุฑามาศ แสงงาม 
ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์  
สิริรัตน์ หิตะโกวิท 

การประเมินความต้องการจำเป็น
เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
อาจารย์คณะศึกษาศาสร์/ครุศาสตร์ 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2563 48 4 59-75 0.6 

136 สัญญา สะสอง  
ชุติมันต์ สะสอง 
บุศรา นิยมเวช 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผ่านการมส่วนรว่มของกลุ่ม 

วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์ 

2563 3 1 35-46 0.6 

137 พระสุริยา ไชยประเสริฐยศ
ระวี วายทองคำ 
ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ 

ชาติพันธุ์ไทใหญ่ หมู่บ้านแมก่ำปอง
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั 

2563 3 3 69-80 0.6 

138 จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ  
ปองภพ ปะวันเนย ์ 
ศิวะพร ภูพ่ันธ ์

การพัฒนาแบบทดสอบวัดการรู้เร่ือง
การอ่านสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นการประยกุต์ใช้
ทฤษฎีการตอบสนองแบบพหุมิติ 

วารสารสุทธิปริทัศน์  2563 34 11 59-70 0.6 

139 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
ภานิชา พงษ์พรรณนา 
ศิวะพร ภูพ่ันธ ์

ผลการจัดการเรียนการสอนบูรณา
การทักษะการคิดเชื่อมโยงด้วย
รูปแบบที่ซ้อนกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2563 14 3 139-150 0.6 

140 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
เปรมฤดี กุลศิริรัตน 
ศิวะพร ภูพ่ันธ ์

ผลการจัดการเรียนการสอนบรูณา
การทักษะการคิดเชื่อมโยงด้วย
รูปแบบเช่ือมโยงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2563 14 3 94-105 0.6 

https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/journal.html?b3BlbkpvdXJuYWwmaWQ9NjU2
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ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

141 บุศรา นิยมเวช 
 สิริรัตน์ หิตะโกวิท   
ทยิดา เลิศชนะ  
สันทนา สุธาดารัตน์ 

การจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ใช้วธิีการ
สอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก 

วารสารสุทธิปริทัศน์  2563 34 111 17-31 0.6 

142 ธนชพร พุ่มภชาติ  
ธนารักษ ์สารเถื่อนแก้ว 
สุทธิพงษ์ มากุล  
รัตนา บุญเลิศพรพิสุทธ ์
 สุกัญญา สมมณีดวง 

การจัดการศึกษาไทยในยุค5G วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัอีส
เทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

2563 10 3 31-38 0.6 

143 สง่า วงค์ไชย  กลยุทธก์ารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความฉลาดรู้การอ่าน  

วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

2563 17 79 1-10 0.6 

144 กติตมิา  เก่งเขตรกิจ  
เกียรติศักดิ์  ล้วนมงคล   
อรอุมา  สอนง่าย 

การศึกษาสภาพปัญหาของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขา
ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

วารสารวจิัยรามคำแหง 
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์) 

2563 23 1 1-4 0.6 

145 พรรณทิพา  จันทรเพ็ง   
คณิศร  ธีระวิทย 

การวิเคราะหก์ลวธิีการแปลบทความ
ทางการศึกษาจากภาษาจีนเปนภาษา
ไทย: กรณีศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน  

วารสารวิชาการศิลปศาสตร
ประยุกต ์

2563 14 1 1-14 0.6 

146 Pariwat Imsa-ard Motivation and Attitudes 
towards English Language 
Learning in Thailand: A Large-
Scale Survey of Secondary 
School Students 

rEFLections 2563 27 2 140-161 0.6 

147 ภาสุดา ภาคาผล Phenomenal Learning from 
Finland 

วารสารราชภฏัสุราษฎร์ธาน ี 2563 7 1 292-307 0.6 

148 รัชนี พรหมพันธุ์ใจ  
ยศระวี วายทองคํา  
ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์  

พฤติกรรมและการยอมรับของ
ผู้ใช้บริการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบคิวอาร์โค้ด 

วารสารนิเทศสยามปริทัศน ์ 2563 19 1 130-143 0.6 

149 จีระภา ชินภกัดี 
ยศระวี วายทองคำ  
ศุภนิต อารีหทยัรัตน์  

การพัฒนาบทเรียนแบบผสมบน
ระบบเครือข่าย รว่มกับกิจกรรมการ
สอนแบบสะเต็มเพื่อส่งเสริมการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 1 

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั 

2563 3 3 113-128 0.6 

150 ธนัชธ์พร แกว้ฉีด  
อัญชลี วิมลศิลป ์

ตัวแบบการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล
ในทุนมนุษย์. 

 วารสารบัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2563 4 1 49-66 0.6 

151 กฤษณะ สายสุนีย ์
สุวิมล กฤชคฤหาสน ์
ฉันทนา เอีย่มสกุล 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบสมรรถนะ
นักวิจยัสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์: 
กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตร ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

วารสารสุทธิปริทัศน ์ 2563 34 109 110-121 0.6 



152 ภัทรวดี ยศสิริพิมล 
วรนุช แหยมแสง 
นพพร แหยมแสง 
ภัทรวดี หาดแกว้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนตาม
แนวคิดทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 
ที่มีต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

วารสารวจิัยรามคำแหง 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2563 23 2 1-15 0.6 

153 สมจิตรา เรืองศร ี 
ทวิกา ตั้งประภา 

การประเมินสมรรถนะการวิจัยของ
บัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2563 21 1 44-59 0.6 

154 กฤษณา แก้วพิพัฒน์ วัฒน์ 
บุญกอบ 
จันทร์จารี เกตุมาโร 
เกษม ชูรัตน์ 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 

วารสารวิชาการ สถาบันการพล
ศึกษา 

2563 12 1 216-225 0.6 

155 ภัทรธิฌา พัชรคุณัญญา 
สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร 
ธวัชชัย วรพงศธร 
ยุวดี รอดจากภัย  
เกษม ชูรัตน์ 

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยเพือ่ป้องกันอบุัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตชลบุรี 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

2563 12 2 226-238 0.6 

156 วิภัสสร มากนคร 
วัฒน ์บุญกอบ 
จันทร์จารี เกตุมาโร  
เกษม ชูรัตน์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของ
เจ้าหน้าที่งานเวชระเบยีน
โรงพยาบาลศิริราช 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

2563 12 2 249-257 0.6 

157 สุจิตรา แดงศรีธรรม  
วัฒน์ บุญกอบ 
จันทร์จารี เกตุมาโร 
เกษม ชูรัตน์ 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
พนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 1 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

2563 12 2 258-268 0.6 

158 ธิรตา ภาสะวณิช  การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงสำรวจ
ของแบบประเมินสภาวะกายและ
จิตใจสำหรับการบาดเจ็บทางการกีฬา
ในนักกีฬาไทย  

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

2563 12 1 250-263 0.6 

159 ธิรตา ภาสะวณิช  การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของแบบประเมินสภาวะกายและ
จิตใจสาหรับการบาดเจ็บทางการกีฬา
ในนักกีฬาไทย 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

2563 12 2 184-197 0.6 

160 กรรณิการ์ แสนสุภา 
เอื้อทิพย์ คงกระพันธ ์
อุมาภรณ์ สุขารมณ์  
ผกาวรรณ นันทะเสน  

การ ปรับตวัของนักศึกษาใน
สถานการณ์โควิท-19 

วารสารมจร. 
มนุษยศาสตรป์รทิรรศน 

2563 6 2 83-97 0.6 

161 ปัญญก์ณิฐ เนรมิตตกพงศ์
อริสา สำรอง  
พสีสลลัฌ์ ธำรงศว์รกุล 
ณัชชามน เปรมปลมื้.  

ความสัมพันธ์ระหวา่งทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก บรรยากาศองค์การที่เส่ียงผล
ต่อพฤติกรรมสร้าง นวัตกรรมในการ
ทำงานของบุคลากรฝ่ายปฏบิัติการ
ขนส่งทรัพย์สินธุรกจธินาคาร 

 วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

2563 14 2 141-155 0.6 

162 จารุภัทร เจยีงวงศ์  
อรสิา สำรอง 

ความสัมพันธ์ระหวา่งสมรรถนะหลัก
ขององค์การ บรรยากาศองค์การ และ

วารสารวิชาการศิลปะศาสตร์ 
ประยุกต ์

2563 13 2 14-25 0.6 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12806
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พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกลุ  
ณัชชามน เปรมปลื้ม 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

163  สุพินทิพย ์ดลุยคง 
อรสิา สำรอง  
ณัชชามน เปรมปลื้ม  
พีสสลลัฌ์ ธำรงศ์วรกล ุ

ความสัมพันธ์ระหวา่งสมรรถนะหลัก
ขององค์การ การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ กับประสิทธิผล ในการ
ปฏิบัติงานของพนกังานบริษัทสหวิริ
ยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน).  

วารสารวิชาการศิลปะ ศาสตร์
ประยุกต์, 

2563 13 2 35-47 0.6 

164  โยธิน ไพรพนานนท ์ 
สรุพล ราชภัณฑารักษ ์
ปรัชญา ปยิะมโนธรรม 
วิโรจน์ วิจิตรโท.  

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
ของกำลังพลสำรองประเภทนักศึกษา
วิชาทหาร เพื่อความมั่นคง ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 
2561-2580 

วารสารการวิจยัการบรหิารกา
รพฒันา.  

2563 10 2 57-68 0.6 

165  จิตราภรณ์ อินธนู,  
รังสิมา  หอมเศรษฐี 
มณฑริา  จารเพ็ง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการ ออม
แรงทางสังคมของพนักงานบริษัทผลิต
อาหารพรอ้มรับประทานแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ 
ศิลปศาสตร์ประยุกต ์

วารสารวิชาการศลิปศาสตร์
ประยุกต ์

2563 13 1 26-38 0.6 

166  อิษฎา.เจตินัย 
รงัสิมา  หอมเศรษฐ ี
มณฑิรา  จารุเพ็ง 

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อภาวะ 
หมดไฟในการทำงานของพนกังาน
การเคหะแหง่ชาติ. 

วารสารวิชาการ ศิลปศาสตร์
ประยุกต ์

2563 13 1 12-25 0.6 

167 อรนุช  ลิมตศิร ิ การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
วิชาเอกการประถมศึกษาที่เรียนด้วย
วิธีสอนแบบนอกห้องเรียน 

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 2563 35 1 27-34 0.6 

168 สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ  พัฒนาการหลกัสูตรระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสู่แนวโน้มหลักสูตรแบบอิง
สมรรถนะ  

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 2563 35 2 120-129 0.6 

169 สุวิมล  กฤชคฤหาสน ์ การวัดประเมินอย่างมีความหมายใน
การสอนงานนักเรียนนกัศึกษา
อาชีวศึกษา 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา 

2563 14 2 108-120 0.6 

170 มณสินี  เจริญไชยนาวงศ์ 
ปทุมพร  เปียถนอม.  

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ 

2563 14 2 72-82 0.6 

171 สุวิมล  กฤชคฤหาสน ์ การวัดประเมินอย่างมีความหมายใน
การสอนงานนักเรียนนกัศึกษา
อาชีวศึกษา 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา 

2563 14 2 109-120 0.6 

172 ธิรตา ภาสะวณิช  ความเชื่อมันในตนเองและความวิตก
กังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬา
เซปักตะกร้อทีมชาติไทยที่เข้ารว่มใน
การแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 
18 ประเทศอินโดนีเซีย 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

2563 12 3 227-241 0.6 

173 วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์ การใช้เวลาวา่งเพื่อเตรียมพร้อมวถิี
แห่งความสุขกอ่นวยัสูงอายุ 

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 2563 35 35 1-10 0.6 



174 ศรีประภา ศรีหางวงษ ์ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยเบี้ย
อรรถกรของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝา่ย
ประถม)  

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ ์

2563 6 1 53-65 0.6 

175 วิศัลยา ศักดิ์ศรี  
พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 
ปิยะ ศักดิ์เจริญ 

การบริหารกจิการลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

  2563 3 1 97-109 0.6 

176 ขวัญเรือน มุ่งผลกลางปทุม
พร เปียถนอม 

การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

  2563 9 2 1-13 0.6 

177 จุไรรัตน์ ลักษณะ 
ศิริยรรยงค์ สิกขะฤทธิ ์

“สิลิษฐพจนคำสยาม” ในนัน
โทปนันทสูตรคำหลวง: การศึกษา
กลวิธกีารแปลแต่ง นันโทปนันทสูตร
คำหลวงจากพระบาฬีนนโทปนนท
สูตร 

วารสารรามคาแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์ 

2563 39 2 35-56 0.6 

178 ณภัทรธกมล รงุสวาง  
ปทุมพร เปยถนอม 

ภาวะผนูําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในตําบลแพรกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

วารสารวจิัยราชภัฏพระนคร 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

2563 15 2 109-121 0.6 

179 สุธามาศ อุชชิน 
ปทุมพร เปียถนอม 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 
49 สังกัดเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

วารสารครุพิบูล 2563 7 2 197-206 0.6 

180 นิสสรณ์ บำเพ็ญ รูปแบบการถา่ยทอดความรู้ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

วารสารวิชาการศิลปศาสตร์
ประยุกต ์

2563 13 2 26-34 0.6 

181 อรชุลี นิราศรพ  
อาภรณ์ สอาดเอี่ยม  
สันทนา สุธาดารัตน์ 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ 

วารสารรามคำแหง ฉบับ
บัณฑิตศึกษา 

2563 3 2 45-58 0.6 

182 สิริภรณ์ สุริวงษ ์ 
สุวิมล กฤชคฤหาสน ์
จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์ และการเรียนรู้จาก
บทเรียน คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน ที่มี
ต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  

2563 9 1 59-68 0.8 

183 เกณิกา สงวนสัตย ์
สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร 
เกษม ชูรัตน์ 
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท ์

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ
พนักงาน: กรณีศึกษาในโรงงานผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

วารสารพยาบาลทหารบก  2563 21 3 316-323 0.8 

184 จีรวรรณ เกิดร่วม  การพัฒนาชุดกจิกรรมแบบสืบเสาะ
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

วารสารชุมชนวจิัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 

2563 14 1 15-28 0.8 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/242251
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/242251
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/242251
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/242251
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/242251
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/242251


มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

185 ถนอมขวัญ ทองโปร่ง 
กาญจนา สิ่งประสงค์  
คณิศร ธีระวิทย์  
พัชรินทร์ ยังทรัพย์อนันต ์
ภิฑชญา สุนทรกลัมพ ์

การศึกษาสภาพการใช้นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามคำแหง(ฝ่ายมธัยม) 

วารสารศิลปการจัดการ 2563 4 1 124-139 0.8 

186 Pariwat Imsa-ard Thai University Students’ 
Perceptions towards the Abrupt 
Transition to ‘Forced’ Online 
Learning in the COVID-19 
Situation 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2563 43 3 30-44 0.8 

187 Pariwat Imsa-ard Potential Guidelines for 
Implementing Performance-
Based Assessment for Thai EFL 
Secondary School Teachers 

NIDA Journal of Language 
and Communication 

2563 25 38 30-42 0.8 

188 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
สุวิมล ติรกานันท ์

การวิเคราะห์ความเป็นเอกมิติของ
แบบสอบและความเป็นอิสระตอ่กัน
เมื่อมีข้อสอบบางส่วนไม่เป็นอิสระต่อ
กัน 

วารสารวัดผลการศึกษา หา
วิทยาลยัมหาสารคาม  

2563 25 2 59-76 0.8 

189 พิณทิพย์ วิจิตรกลางสุวิมล 
กฤชคฤหาสน ์

การเปรียบเทียบสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ยุทธวธิีเมตาคอกนิ
ชันกับการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังม่วง
วิทยาคม 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  

2563 9 1 233-243 0.8 

190 ศิริพร เอมสวัสดิ ์
สุวิมล กฤชคฤหาสน ์

การศึกษาการจัดเรียนการสอนแบบ
แนะให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก เร่ือง อสมการ ที่มีต่อทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  

2563 9 1 186-197 0.8 

191 สิริภรณ์ สุริวงษ ์
สุวิมล กฤชคฤหาสน ์
จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์ และการเรียนรู้จาก
บทเรียน คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน ที่มี
ต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  

2563 9 1 59-68 0.8 

192 สัญญา เคณาภูม ิ
นพคุณ คุณาชีวะ 
บุศรา นิยมเวช 

แนวทางและเทคนิคการเขียนตำรา: 
สัมพันธภาพและสารัตถภาพ 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 
มจร 

2563 8 1 361-377 0.8 

193 ประคอง ยิ่งจอหอ 
สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์   
สมจิตรา เรืองศร ี

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของครู
คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

วารสารนาคบุตรปริทรรศน ์
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

2563 12 1 142-151 0.8 

https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/journal.html?b3BlbkpvdXJuYWwmaWQ9MTkw
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/journal.html?b3BlbkpvdXJuYWwmaWQ9MTkw
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/235339
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/235339
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/article/view/240274
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/article/view/240274
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/article/view/240274


การศึกษา มัธยมศึกษา  

194 เกณิกา สงวนสัตย ์
สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร 
เกษม ชูรัตน์ 
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท ์

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ
พนักงาน:กรณีศึกษาในโรงงานผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

วารสารพยาบาลทหารบก 2563 21 3 316-323 0.8 

195 วรรษา เฉลิมชัย,  
อุมาภรณ์ สุขารมณ์ 
ภูริเดช พาหยุทุธ ์ 
ศรีสมร สรยิาศศิน 

 ผลของ กิจกรรมกล่มุสมัพันธ์ตอ่การ
เสริมสร้างการทำงานเป็นทมีของ
คณะกรรมการสภานักเรียน.  

วารสาร รัชต์ภาคย ์ 2563 14 37 188-203 0.8 

196  ผกาวรรณ นันทะเสน  
อจัศรา ประเสริฐสิน 

 พฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกับ
ภาวะ ซึมเศร้า: เหตปุัจจยัและแนว
ทางการป้องกันแก้ไข 

วารสารวจิัยสุขภาพ และการ
พยาบาล 

2563 36 3 293-304 0.8 

197 น้ำเพชร เทศะบำรุง   
นาที เกิดอรุณ 

การศึกษาความคาดหวังและสภาพ
จริงของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคา
แหง 

วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

2563 4 2 80-92 0.8 

198 อัญชลีพร ลพประเสริฐ อนาคตภาพการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กที่มีภาวะออทิสซึมของทศวรรษ
หน้าในประเทศไทย 

วารสารการวัดผลการศึกษา 2563 
 

37 189-201 0.8 

199 ปทุมพร เปียถนอม ภาวะผู้นำทางการศึกษายุคการแทนที่
ด้วยสิ่งใหม่กับทิศทางการศึกษาไทย 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นครพนม 

2563 10 3 115-123 0.8 

200 บุศรา  นิยมเวช ตำนาวิชา EDL2104 63030 ทฤษฎี
การเรียนรู้ดานการศึกษาและ
การศึกษาตลอดชวีิต 

  
    

1 

201 สุวิมล กฤชคฤหาสน ์ ตำราวิชา MER 3101 การสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

  
    

1 

202  Nuchchamon 
Pramepluem, Pinkanok 
Wongpinpech, and 
Manop Chunin  

Confirmatory Factor Analysis of 
Organizational Citizenship 
Behavior of Generation Y 
Teachers in Thailand.  

SAR Journal 2563 3 4 154-159 1 

203 Kittisak Laksana  Promoting historical thinking for 
pre-service  social studies 
teachers: A case study from 
Thailand  

International Journal of 
Curriculum and Instruction  

2563 12 2 12-24 1 

204 Suebpong Prabyai 
Khukrit Silalaiy 

A study of STEM education’s 
integration in vocational school 
teacher’s instruction guidelines 

  2563 210 1807 1-8 1 

205 Somkid Phumkokrux 
Nutthakarn Phumkokrux 

Development of gis and 
database program on website 

E3S Web of Conferences  2563 158 06004 1-5 1 

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/article/view/240274


 Komsan Kiriwongwattana 
Supharerk O-In  
Akirat Abdulkade 
Preeyaporn Muenratch 
and Arisa Jirasirichote  

for concerned government 
office for environmental 
management under pes and 
biocarbon concepts  

206 Nutthakarn Phumkokrux 
Somkamon Rukveratham  

Investigation of mean monthly 
maximum temperature of 
Thailand using mapping analysis 
method: A case study of 
summer 1987 to 2019  

E3S Web of Conferences  2563 158 01001 1-5 1 

207 Nutthakarn Phumkokrux A study of koppen -Geiger 
Climate Classification Change in 
Thailand from 1987-2017 

Springer Geography 2563 
  

109-117 1 

208 Nutthakarn Phumkokrux 
somkamon rukveratham  
puwadej thanichanon 

A study of effect of "Amazing 
thailand go local" Campaign on 
the number of thai tourists and 
edtermination of travelling 
route for minor cities:a study of 
minor cities in southern 
thailand 

Our heritage  2563 68 66 91-102 1 

209 Pariwat Imsa-ard Being an Effective Writing 
Teacher: Understanding Writing 
Theories behind the Product, 
Process, and Genre Approaches 

International Journal of 
Linguistics and Translation 
Studies 

2563 1 2 35-47 1 

210 Andrew Biggs 
Oranuch Limtasiri  
Umporn Watchana 

Principled Eclecticism: A Mix 
and Match Solution for Rural 
Thai Classrooms? 

APSSR 2563 20 4 100-112 1 

211 Yee C. KUEH 
Tirata BHASAVANIJA 
Nurzulaikha ABDULLAH 
Tony MORRIS  
Garry KUAN  

The validation of the Thai 
version of the physical activity 
and leisure motivation scale 
using confirmatory factor 
analysis 

Gazzetta Medica Italiana - 
Archivio per le Scienze 
Mediche 2020 
June;179(6):404-11  

2563 179 6 404-11 1 

212 Ujsara Prasertsina  
Anchleeporn Lopprasertb  
Somporn Wanprakobc 

Guidelines on the use of 
vocabulary flashcard 
applications to develop reading 
skills of children with learning 
disabilities 

Kasetsart Journal of Social 
Sciences 

2563 41 3 545-550 1 

213 Pornchai Jedaman 
Pramuk Srichaiwong 
Chotika Singhatep 
Saowanee Janthsung 
Narong Phuyiamchit 
Benjapuk Jongmuanwai 
Sanya Kenaphoom 

DIMENSION OF SUFFICIENCY 
ECONOMY ISSUE TO 
DEVELOPMENT A DRIVEN OF 
SUSTAINABLE COMMUNITY 
CAREES- Path 

PalArch’s Journal of 
Archaeology of 
Egypt/Egyptology 

2563 17 9 3750-
3766 

1 

https://www.minervamedica.it/en/journals/gazzetta-medica-italiana/article.php?cod=R22Y2020N06A0404
https://www.minervamedica.it/en/journals/gazzetta-medica-italiana/article.php?cod=R22Y2020N06A0404
https://www.minervamedica.it/en/journals/gazzetta-medica-italiana/article.php?cod=R22Y2020N06A0404
https://www.minervamedica.it/en/journals/gazzetta-medica-italiana/article.php?cod=R22Y2020N06A0404


Busara Niyomves 

214 Phrasri yanawong 
Pornchai Jedaman 
Phrakrupari 
yuttisuwannawat 
Ketsada Phathong 
Sanya Kenaphoom 
Benjapuk Jongmuanwai 
Busara Niyomves 

Sustainable Education 
Leadership A Managing Ability 
Educational 4.0, Thailand 

PalArch’s Journal of 
Archaeology of 
Egypt/Egyptology 

2563 17 9 8882-
8887 

1 

215 Pornchai Jedama, 
Chotniphitphon 
Phoncharoen,  
Phra Dhammamolee 
Riangdow Tavachalee 
Benjapuk Jongmuanwai 
Sanya Kenaphoom 
Busara Niyomves 

Educational Management 4.0 : 
The Result Based Management 
Process To Driven A Uplifting 
Sustainable Education In The 
21st Century 

Psychology and Education 2563 57 9 1226-
1235 

1 

 


