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ตารางงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  ปี พ.ศ. 2564 (ม.ค.64-ธ.ค. 65) 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

1 ภาติยะ พัฒนาศักดิ์ 
ณธษา พันธ์บวั 
ณัฐกานต์ ภูมิโคกรกัษ ์ 
สมกมล รักวีรธรรม  
สุภาพร มานะจิตประเสริฐ 

การวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นเพื่อวิเคราะหป์ัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการปลูกไม้ต่างถิ่นของเกษตรกรใน
เขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง 

การประชุมทางวิชาการ 
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5”
วันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔   ณ 
ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

  248-
256 

0.2 
 

2 ณัฐกานต์ ภูมิโคกรกัษ ์ 
นลินขวัญ จันทร์เสง่ียม 
ชนิษฐา มะลิลา 
รุ่งฤดี เจนรอบ 
นัทธมน เชาว์ภาษ ี 
นิสาลักษณ์ วังสุข 
สมกมล รักวีรธรรม 

การศึกษาความรุนแรงของความแห้งแล้งทาง
อุตุนิยมวิทยาในพื้นทีภู่มิภาคเหนือประเทศไทย  
ด้วยดัชนีความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยา 
ระหว่างช่วงป ีพ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๖๒ 

การประชุมทางวิชาการ 
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5” 
วันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ 
ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

  698-
710 

0.2 
 

3 ชัยวัฒน์ แจ้งอักษร 
จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ 
นภัทธัญญ ์ตัณฑเสน 
นันธ์หทัย กันทพงษ ์

พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของผู้เรียนยุคชีวิตวิถีใหม ่

การประชุมวิชาการระดับขาติครั้งที่ 2 
และนานาชาติครั้งที่ 1 วันที่ 18 มิ.ย. 
2564 

  66-79 0.2 
 

4 นิสสรณ์ บ าเพ็ญ 
ผ่องพรรณ สิทธิชัย 
พิมพ์ชนก โพธปิัสสา 
อัญชลี วิมลศิลป ์

รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 วันที่ 24 – 25 มิ.ย. 
64 

  879-
890 

0.2 
 

5 พิมพ์ชนก โพธปิัสสา 
อัญชลี วิมลศิลป ์
นิสสรณ์ บ าเพ็ญ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กาประชุมวิชาการบริหารการพัฒนา
สังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 7 ม.ค. 
2564 

  612-
627 

0.2 
 

6 สุนทร แม้นสงวน 
ชาญชัย ชอบธรรมสกุล  
สหชัย ชัชวาลย ์ 
อรชุลี นิราศรพ 
มณเทียร อยู่เย็น 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
"การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ คร้ัง
ที่ 5" ประจ าปี 2564 วันที่28 
พฤษภาคม 2564 

  180-
191. 

0.2 
 

7 พรสุภา สุดสวาท  
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาจีน เร่ืองภาษาจีนเพือ่การส่ือสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ระหว่างการสอน
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) ชุด
ภาษาจีนแสนสนุกกับการสอนแบบปกต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจยัครั้งที่ 11 ปี
การศึกษา 2563 “นวัตกรรมทาง
สังคมของชุมชนในยุคการ
เปลี่ยนแปลงท่ามกลางวกิฤติโควิด – 
19  วันที่ 19 ก.พ. 64 

  203-
210 

0.2 
 

8 สาทินี คงนวล  
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ เร่ืองพัฒนการทางประวตัิศาสตร์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหวา่งการสอนโดยใช้
บทเรียนวีดีทัศน์ ชุด สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
กับการสอนแบบปกต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจยัครั้งที่ 11 ปี
การศึกษา 2563 “นวัตกรรมทาง
สังคมของชุมชนในยุคการ
เปลี่ยนแปลงท่ามกลางวกิฤติโควิด – 
19  วันที่ 19 ก.พ. 64 

  195-
202 

0.2 
 

9 สุพัตรา สุขถาวร  
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาการค านวณระหวา่งการสอนโดยใช้
บทเรียนสื่อประสม ชุด Scratch สร้างสรรค์กับ
การสอนแบบปกต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจยัครั้งที่ 11 ปี
การศึกษา 2563 “นวัตกรรมทาง
สังคมของชุมชนในยุคการ
เปลี่ยนแปลงท่ามกลางวกิฤติโควิด – 

  182-
188 

0.2 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

19 วันที่ 19 ก.พ. 64 

10 อคัมย์สิริ หนูปก  
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพละ
ศึกษา เร่ืองวัยรุ่นกับเรื่องเพศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสืออา่นเพิม่เติม ชุด
ก้าวแรกของวยัใส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจยัครั้งที่ 11 ปี
การศึกษา 2563 “นวัตกรรมทาง
สังคมของชุมชนในยุคการ
เปลี่ยนแปลงท่ามกลางวกิฤติโควิด – 
19 วันที่ 19 ก.พ. 64 

  189-
194 

0.2 
 

11 ณัฏฐา สมลาชัย  
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพ 3 เร่ืองงานช่างกับการด ารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ระหว่างการสอน
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ชุดผู้พิทักษ์ ด่านคน
กล้ากับการสอนแบบปกต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มี.ค. 64 

  166-
174 

0.2 
 

12 ฉัตรแก้ว สุขราช 
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาญี่ปุ่น เร่ืองอักษรคันจิของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหวา่งการสอนโดยใช้
บทเรียนสื่อประสม ชุด สนกุกับคันจกิับการสอน
แบบปกต ิ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลยันครราชสีมา ครั้งที่ 8 
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 “สู่ชีวิตวิถีใหม่
ด้วยงานวจิัยทางสุขภาพและการ
บริการ วันที่ 27 มี.ค. 64 

  347-
355 

0.2 
 

13 วายูน เสนาวรรณ  
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

การเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังของ
เด็กปฐมวัยระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ประกอบค าคล้องจอง ชุด 
ผลไม้ไทยกับการจัดประสบการณ์ตามปกติ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลยันครราชสีมา ครั้งที่ 8 
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 “สู่ชีวิตวิถีใหม่
ด้วยงานวจิัยทางสุขภาพและการ
บริการ วันที่ 27 มี.ค. 64 

  262-
272 

0.2 
 

14 อัญชิษฐา หมวดกอง 
ภาติยะ พัฒนาศกัดิ์,  
สุภาพร มานะจิตประเสริฐ 
ณัฐกานต์ ภูมิโคกรกัษ์  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินพื้นที่
เส่ียงอุทกภัยในอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10 วันที่ 
25 มิ.ย. 64 

  589-
598 

0.2 
 

15 สมกมล รักวีรธรรม,  
ภูวเดช ธนิชานนท,์  
ณัฐกานต์ ภูมิโคกรกัษ ์
สุภาพร มานะจิตรประเสริฐ 
             

การวิเคราะห์เชิงพื้นทีด้วยแบบจ าลองทางอุทก
ศาสตร์เพื่อศึกษาการไหลหลากของน้ าและชุมชน
ทีเสียงต่อการเกิดอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา 
ประเทศไทย  

การประชุมวิชาการ
(Proceedings) การประชุมวิชาการ 
การบริหารการพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์ การบริหารระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Citizen 
Engagement: พลังภาคประชาชนสู่
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” วันที่ 7 
มกราคม 2564 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 

  703-
715 

0.2 
 

16 จิราธิป  ตุ่นภักด ี 
สุภาพร มานะจิตประเสริฐ  
ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์  
ณัฐกานต์  ภูมิโคกรักษ ์ 

การสกัด ข้อมูลและการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจาก
ภาพถา่ยดาวเทียม กรณีศึกษา : พื้นที่รอบเหมือง
แม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหวา่งสถาบัน 
(ASTC) ครั้งที่ 8  วันที่ 26 มีนาคม 
2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

  1018-
1028 

0.2 
 

17 พัฒนา ศรีสง่า 
นครินทร์ ชัยแก้ว  
นิติ เอี่ยมชื่น  
ภาติยะ พัฒนาศกัดิ์  
นคร ใจเจริญ  
ศิริลักษณ์ พิมมะสาร       
 
 

ความสัมพันธ์ระหวา่งค่าดัชนีเชิงคลื่นกับการ
ปล่อยกา๊ซมีเทนจากนาข้าวในจังหวัดพะเยา 
 

การประชุมวิชาการ พะเยาวจิัย 10 
วันที่ 25 - 28 ม.ค. 2564 

  203-
204 

0.2 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

18 ภานุวัฒน ์บุราณ 
จิตราภรณ์ บญุ ถนอม 
 นพพร แหยมแสง 

การศึกษาขอ้บกพร่องและมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและ
การลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ี
ที่ 6 

การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 
59 วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 

 113-
121 

113-
121 

0.2 
 

19 ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย การศึกษาการมีส่วนรว่มระหวา่งครูกับผู้ปกครอง
ของเด็กปฐมวัย 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี “การสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม ่
เล่มที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2564 

  195 - 
207 

0.2 
 

20 ณัชชามน เปรมปลื้ม 
สิริลักษณ์ เที่ยงธรร 
นนทิมา สิริเกียรติกุล 
ปวิธ สิริเกียติกุล.   

ความสัมพันธ์ระหวา่งการท างานเป็นทีม การรับรู้
ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ ่จังหวัดสพุรรณบุรี 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 9 มหาวิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี วันที่ 25 เม.ย. 64 
 

  341-
348 

0.2 
 

21 พิมพ์ชนก โพธปิัสสา ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
(ออนไลน์)(Proceedings)ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาต ิ
The 53" National Graduate 
Research Conference (Online) 
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

  221-
234 

0.2 
 

22 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
พนิดา พานิชวัฒนะ 
เยาวภา แสนเขียว 
สุวิมล ติรกานันท ์ 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษาวัย
ท างาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 
2564
นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

  938-
951 

0.2 
 

23 เยาวภา แสนเขียว,  
พนิดา พานิชวัฒนะ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  
สุวิมล ติรกานันท ์ 

คุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 
2564 
นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

  1094-
1106 

0.2 
 

24 ดวงดาว บุตรแวว 
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

การส ารวจความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการออก
ก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
5 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 (น.1579-
1600). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

  1579-
1600 

0.2 
 

25 นูรีซัน ปาเต็ม 
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลรกัษาความสะอาด
วิถีใหม่ของพนกังานห้างสรรพสินค้าในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
5 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 (น.1601-
1625). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

  1601-
1625 

0.2 
 

26 วริญญา บุตรหล า 
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษามุสลมิ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
5 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 (น.1560-
1578). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
 
 
 
 

  1560-
1578- 

0.2 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

27 ชัยวัฒน์ แจ้งอักษร  
จฑุาภรณ์ มาสันเทียะ  
นภัทธัญญ ์ตัณฑสน  
นัทธ์หทัย กันทพงษ์.  
 

พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของผู้เรียนในยุคชีวิตวิถีใหม่  

การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 
2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 คณะครุ
ศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลยั และ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร ประจ าป ีพ.ศ.2564 
(น. 66-79). วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.
2564 

  50-59 0.2 
 

28 จิรัฐิติกาล สารบัณฑิตกุล 
จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ  
ธวัชชัย มัทนัง  
เสาวลักษณ์ จันศร ี

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 คณะครุ
ศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลยั และ
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยั
ราช ภัฏสกลนคร ประจ าปี พ.ศ.
2564 (น.349-363). วันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ.2564 

  339-
348 

0.2 
 

29 ก้านเพชรเลี่ยมไธสง 
นวลละออ แสงสุข  
จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ  

 

ปัจจัยจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจงัหวัด
สุมทรสาคร 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3ภายใต้หัวข้อ 
“การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษา
ในยุควิถีปกติใหม่: ทิศทางการ
ปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ” (น.455-466). วันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ.2564 

  455-
466 

0.2 
 

30 จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ การวิเคราะห์ปญัหาในการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-
19 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 (น.348-361). คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏมหาสารคาม. วันที่ 9 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 

  348-
361 

0.2 
 

31 พงศ์ธร แสงวิภาค 
ผกามาศ รัตนบุษย ์ 
อุมาพร งามมีฤทธิ ์
สิริวิภา หาสาสน์ศรี 
วัชระ รุ่งสว่าง 

กายบรหิารชุดแม่ไม้มวยไทยขั้นพื้นฐานที่พัฒนา 
สมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพของนักศึกษา 

การน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ
เครือข่ายวิจยัสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าป ี2564 น าเสนอเมื่อวันที่ 5-6 
สิงหาคม 2564 

  74-86 0.2 
 

32 อาภรณ์ สะอาดเอี่ยม 
อรชุลี นิราศรพ 
 ชนิดา มิตรานันท์ 

การสังเคราะห์งานวิจยัที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิต
ประสานมิตรวิจยั"วจิัยและนวัตกรรม
การศึกษาภายใต้ความปกติวิถีใหม่"
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

  75-85 0.2 
 

1 Petch Wijitnawin 
Ramani Gallellalage 
Nathee Kerdaroon 
Bongkoch Thongeiam 

Improving the Awareness of Cultural 
Diversity Through Learning About Thai 
Literature: A Perspective from Ethnic 
Minority B. Ed. Students in Thailand 

International Virtual 
Conference on Education, 
Social Sciences and 
Technology 2021 (IVEST2021) 
31 July 2021 

  69-76 0.4 

2 Dr. Bussakorn 
Cheawjindakarn 

A Course Development of Ethics for 
Using Information Technology according 
to Massive Open Online Course 
Regulationof Thailand 

National  and International 
Conference on "Economics 
Social and Health Survival in 
New Normal Era "Held by 
Pathumthani University and 
Academic Cooperation Network 
24'"April , 2021 at Pathumthani 
Univesity, THAILAND 
 

  1-10 0.4 
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3 Phumkokrux N  
Sirito S,  
Klaynadda S  
Sonsri P 

 AGRICULTURAL DROUGHT 
INVESTIGATION OF NORTHERN THAILAND 
USING GENERALIZED MONSOON INDEX 

 Proceedings of the 5th 
International Conference on 
Climate Change, , 2021, pp. 18-
26   20 August 2021 

5 1 18-26 0.4 

4 Thongphan 
Chanthavone 
Wassana Bootpo 
Wisit Rittiboonchai 

The Factors Affecting of Job Satisfaction 
and Organizational Commitment 
that Affect Organizational Citizenship 
Behavior 
in Universities in Bangkok Metropolitan 
 

PROCEEDINGS OF 
THE 6th RMUTT GLOBAL 
BUSINESS AND ECONOMICS 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
May 28, 2021 
Faculty of Business 
Administration 
Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi 

  21-32 0.4 

5 Noppakun Kunacheva, 
Dendow Chollawit and 
Petch Wijitnawin 

 The application of a theoretical Context, 
Input, Process and Product model to 
evaluate Master of Education programe 
in teaching the Thai language.  

International Multidisciplinary 
Conference on Social 
Sciences,Management, 
Education and Technology 
2021  (IMCSMET2021) 5 June 
2021” (p, 12-
20). Malaysia : Kuala 
Lumpur. (จัดโดย Global 
Academia Network ประเทศ
มาเลเซีย) e ISBN:978-967-2835-
04-2 

  12-20 0.4 

6  Petch Wijitnawin, 
Noppakun Kunacheva 
and Dendow Chollawit.  

Investigating the preparation of complex 
problem-solving activities to teach Thai 
grammar to lower secondary students: A 
lens of pre-service teachers in Thailand.  

In “Scienceglobe International 
Conference 4 August 2021” 
Germany : Berlin (จัด
โดย Institute of Research and 
Journalsประเทศอินเดีย)e ISBN: 
978-93-90150-28-1  5 June 
2021 

  44-47 0.4 

7 Nathee Kerdaroon Exploring the Understanding of Inclusive 
Education: A Lens of Early Childhood 
Pre-Service Teachers in Thailand 
 
 

International Multidisciplinary 
Conference on Social Sciences, 
Management, Education and 
Technology 2021Kuala Lumpur, 
Malaysia 

  25-32 0.4 

1 ชนมณี ศิลานุกิจ แนวทางการบริหารสถานศึกษาในบริบทของ
สังคมไทย 

วารสารดุษฎบีัณฑิตทางสังคมศาสตร์  
ม.ค. – เม.ย. 64 

11 1 1-12 0.6 

2 จันฑิมา อินด า  
ศยามน อินสะอาด  
สุพจน์ อิงอาจ 

การพัฒนาหนังสือผสานเทคโนโลยีเสมือนสามมิติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที ่6 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา ม.ค. – มิ.ย. 64 

5 1 1-16 0.6 

3 ชนมณี ศิลานุกิจ ปัจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา ม.ค. – มิ.ย. 64 

5 1 17-30 0.6 

4 กวิสรา ศรีสอาด  
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  
สุวิมล ติรกานันท ์

การสร้างฟังก์ชั่นจ าแนกปัจจัยความคิดเห็นที่
ส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 2 
 
 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา ม.ค. – มิ.ย. 64 

5 1 31-44 0.6 
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5 ชมสุภัค ครุฑกะ 
วาสนา บุตรโพธิ ์
ปัญญา พุดซ้อน 

การจัดการความรู้ส าหรับอาจารย์มหาวทิยาลัย
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา ม.ค. – มิ.ย. 64 

5 1 89-102 0.6 

6 โชติกา โชตึก 
ยศระวี วายทองค า 
ศยามน อินสะอาด 

ผลการใช้เว็บบล็อกตามแนวทฤษฎกีาร
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เร่ืองการออกแบบงาน 
สามมิติ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  

วารสารรามค าแหงฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั ม.ค. – เม.ย. 64 

4 1 37-50 0.6 

7 ธัญญาลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ 
วรนุช แหยมแสง 
นพพร แหยมแสง  
ศศิวรรณ เมลืองนนท์ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ตาม
แนวคิดทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ที่มีต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  

วารสารรามค าแหงฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั ม.ค. – เม.ย. 64 

4 1 51-66 0.6 

8 ส ารวย หาญห้าว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหวา่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
และการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค TAI  

วารสารรามค าแหงฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั ม.ค. – เม.ย. 64 

4 1 85-104 0.6 

9 ศุจิมน สถิต 
อริสา ส ารอง  
ภูริเดช, พาหยุุทธ์  
ศรีสมร สุริยาศศิน 

การรับรู้ความสามารถแห่งตน ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัทสินเชื่อรถยนต ์และรถบรรทุก
แห่งหนึ่ง 

วารสารรามค าแหงฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั ม.ค. – เม.ย. 64 

4 1 135-
153 

0.6 

10 ภัทราวดี ธนศิลาไทย 
อริสา ส ารอง 
รังสิมา หอมเศรษฐ ี
ศรีสมร สุริยาศศิน 

ความสัมพันธ์ระหวา่งความยืดหยุ่นทางอารมณ์ 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ คุณภาพชวีิต
การท างาน กับภาวะหมดไฟในการท างานของ
พนักงาน ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

วารสารรามค าแหงฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั พ.ค. – ส.ค. 64 

4 2 75-92 0.6 

11 เทวินทร์ แดงพรม  
อ านวย ทองโปร่ง 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกีย่วกบั
พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งใน โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 

วารสารรามค าแหงฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั พ.ค. – ส.ค. 64 

4 2 125-
140 

0.6 

12 จันทร์เพ็ญทองดี 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
สุวิมล ติรกานันท ์

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบคุณลักษณะของครูที่ดี
ในทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

วารสารสถาบันวิจยัญาณสังวร 
ม.ค. – มิ.ย. 64 

12 1 1-12 0.6 

13 สุนิสา จารุนสุข  
สุวิมล ติระกานันท ์
กมลทิพย์ ศรีหาเศรษฐ์ 

การเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหวา่งการสอน
แบบEISกับการสอนแบบปกติของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที3่เขตจังหวัดระยอง 

วารสารสถาบันวิจยัญาณสังวร 
ม.ค. – มิ.ย. 64 

12 1 13-23 0.6 

14 ชนิดา รุดดิษฐ ์
สุวิมล ติระกานันท ์
กมลทิพย์ ศรีหาเศรษฐ์ 

การสร้างแบบวัดทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  

วารสารสถาบันวิจยัญาณสังวร 
ม.ค. – มิ.ย. 64 

12 1 53-62 0.6 

15 ณัชชามน เปรมปลื้ม  
อุมาภรณ์ สุขารมณ์  
อริสา ส ารอง 

ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์ มกราคม-มิถุนายน 2564 
 

7 1 205-
222 

0.6 

16 พรรณทิพา จันทร์เพ็ง  
คณิศร ธีระวิทย ์

การวิเคราะหก์ลวธิีการแปลบทความทาง
การศึกษาจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย:กรณีศึกษา
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

วารสารวิชาการศิลปศาสตร ์ประยุกต ์
ม.ค. – มิ.ย. 64 

14 1 1-14 0.6 

17 นฌกร ผู้ทรงธรรม  
สุภาวด ีลาภเจริญ 

ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ของข้าราชการครู สหวิทยาเขตวังทองหลาง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 
 

วารสารการวิจยัการบรหิารการ
พัฒนา เม.ย. – มิ.ย. 64 

11 2 217-
227 

0.6 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

18 สง่า วงค์ไชย การพัฒนาคุณภาพงานเขียนโดยการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ : กรณีศึกษาแบบทดสอบอัตนยั
ระดับชาติ 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ม.ค. – มี.ค. 64 

18 80 1-14 0.6 

19 สง่า วงค์ไชย  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่มี
ต่อทักษะการรู้สารสนเทศ ความสามารถในการ
เขียนรายงานทางวิชาการ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เม.ย.– มิ.ย. 64 

18 81 1-11 0.6 

20 สง่า วงค์ไชย  ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวิร์ด
ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์และ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่๓ 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ก.ค. – ก.ย. 64 
 

18 82 1-11 0.6 

21 ทยิดา เลิศชนะเดชา 
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  

วารสารรามค าแหง ฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั (กันยายน-ธันวาคม 2564) 

4 3 13-24 0.6 

22 ชนิดาภรณ์ พิลายนต ์
กัลยมน อินทุส ุ

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน (Education Hub) สังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  เม.ย.– มิ.ย. 64 

18 81 164-
177 

0.6 

23 รวีวัลย ์เนื่องจ านงค์ 
 สุภาวดี ลาภเจริญ 

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนชลกันยานุกูล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
18 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ก.ค. – ก.ย. 64 
 

18 82 32-40 0.6 

24 อภิชญา กานดา 
สุภาวด ีลาภเจริญ 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การท าวจิัยในชั้นเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ก.ค. – ก.ย. 64 

18 82 76-85 0.6 

25 ทศพล ศิริคุปต์ 
อ านวย ทองโปร่ง 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสห
วิทยาเขตจตุรวิทย ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ก.ค. – ก.ย. 64 
 

18 82 86-95 0.6 

26 มณีรัตน์ ประเสริฐผล 
 อ านวย ทองโปร่ง 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่ม
อ าเภอไทรน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  ก.ค. – ก.ย. 64 
 

18 82 96-105 0.6 

27 ทนงศักดิ์ เผือกคล้าย 
อ านวย ทองโปร่ง 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2
กรุงเทพมหานคร 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  ก.ค. – ก.ย. 64 
 

18 82 106-
112 

0.6 

28 เจนจิรา อว่มจ่า  
อ านวย ทองโปร่ง 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มตี่อการ
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศสมุทรสาคร 

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร ตุลาคม - ธันวาคม
2564 

18 83 10-16 0.6 

29 ปริญญาภรณ์ เมืองพิล 
ศิริพงษ์ เศาภายน 

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต
ห้วยขวาง 

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร ตุลาคม - ธันวาคม
2564 

18 83 17-24 0.6 

30 นิ่มนภา อ่อนพุทธา 
อ านวย ทองโปร่ง 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายที่ 47 สังกัดส านักงานเขตสวน
หลวงกรุงเทพมหานคร 

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร ตุลาคม - ธันวาคม
2564 

18 83 36-44 0.6 

31 เนื้อทิพย์ จันทร์ปยุ 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเมือง
ปราการ สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มกราคม 2564 
 

6 1 26-40 
 

0.6 

http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/a0lC2Tqox0Eyn53
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/a0lC2Tqox0Eyn53
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/a0lC2Tqox0Eyn53
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/rIFqbApKqr9JTud
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/rIFqbApKqr9JTud
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/rIFqbApKqr9JTud
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/rIFqbApKqr9JTud
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/8PR1BYstlGWvnIs
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/8PR1BYstlGWvnIs
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/8PR1BYstlGWvnIs
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/8PR1BYstlGWvnIs
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/b3IEv63mK6UPw8p
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/b3IEv63mK6UPw8p
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/dpKcxZt5qrczNo6
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/dpKcxZt5qrczNo6
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/dpKcxZt5qrczNo6
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/dpKcxZt5qrczNo6
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/2k7gzzROiRu24wL
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/2k7gzzROiRu24wL
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/2k7gzzROiRu24wL
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/2k7gzzROiRu24wL
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/5GawxOHOt6JRmio
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/5GawxOHOt6JRmio
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/5GawxOHOt6JRmio
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/5GawxOHOt6JRmio
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/V4sXiWjxOho8YX4
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/V4sXiWjxOho8YX4
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/V4sXiWjxOho8YX4
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/V4sXiWjxOho8YX4
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/fgJBdgV31fiyHEp
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/fgJBdgV31fiyHEp
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/fgJBdgV31fiyHEp
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/fgJBdgV31fiyHEp
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/oSQeKktFC4ACEwr
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/oSQeKktFC4ACEwr
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/oSQeKktFC4ACEwr
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/oSQeKktFC4ACEwr
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/1rAQCeqAapSHCcS
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/1rAQCeqAapSHCcS
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/1rAQCeqAapSHCcS
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/8xsclLQ0hrGfhEW
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/8xsclLQ0hrGfhEW
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/8xsclLQ0hrGfhEW
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/9rBCpOheBtX3RWP
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/9rBCpOheBtX3RWP
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/9rBCpOheBtX3RWP
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/9rBCpOheBtX3RWP
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/zAHhrpw7VTZjMQc
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/zAHhrpw7VTZjMQc
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/zAHhrpw7VTZjMQc
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/zAHhrpw7VTZjMQc


8 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

32 สิริวรรณ กองธรรม 
กัลยมน อินทุสุต 
 

ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มกราคม 2564 

6 1 41-54 
 

0.6 

 
33 

ณภัทสรณ์ นรกิจ 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

คุณลักษณะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้
ของครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่าย ที ่34 
ส านักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มกราคม 2564 

6 1 55-69 
 

0.6 

34 พงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มกราคม 2564 

6 1 70-84 
 

0.6 

35 ณัฐวุฒิ หว่านผล  
ศิริพงษ์ เศาภายน 
 

การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานกจิการ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มกราคม 2564 

6 1 113-
127 

 

0.6 

36 กษิฏิพงษ ์ไวศะยาณุกูล 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มกราคม 2564 

6 1 141-
153 

 

0.6 

37 กีรติคุณ มินทร  
รัตนา กาญจนพันธุ ์
 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มธัยมศึกษา
เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มกราคม 2564 

6 1 154-
168 

 

0.6 

38 สุนทรียา บุญตา 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุม่อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มกราคม 2564 

6 1 169-
183 

 

0.6 

39 ยุวดี นามนิล  
ศิริพงษ์ เศาภายน  
อุไร สุทธิแย้ม 
 

บทบาทของผู้บริหารต่อการบริหารงานบุคลากร
ยุคดิจิทัลของสถานศึกษาในอ าเภอบางบัวทอง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 15-30 
 

0.6 

40 วรวิทย ์ประทีป ณ ถลาง  
ศิริพงษ์ เศาภายน 
อุไร สุทธิแย้ม 
 

ความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการนิเทศการสอนของครูใน
โรงเรียนภายในสหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 45-57 
 

0.6 

41 ศรราม รูปสะอาด 
ศิริพงษ์ เศาภายน 
 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 58-71 
 

0.6 

42 ธนภัทร พึ่งพงษ ์
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 72-85 
 

0.6 

43 สุภัสสร รัตนะโสภา 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายโรงเรียนที่ 
43 สังกัดกรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 86-99 
 

0.6 

44 สุภาพ อามาตมูลตรี  
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บรหิาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครู ในกลุ่มโรงเรียน
เกาะจันทร์ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 100-
111 

 

0.6 

45 ณฐกร วรรณวัตน์ 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตบางขุน
เทียน เครือข่ายที ่71 กรุงเทพมหานคร 
 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 126-
138 

 

0.6 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

46 เบญจรงค์ เท่ียงศรีเกลี้ยง  
รัตนา กาญจนพันธุ ์
 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพ่ิเศษ สหวิทยาเขตวิภาวดี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 139-
152 

 

0.6 

47 นิภาพร จันทรจิตร  
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงาน
เขตดินแดง-ห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 153-
166 

 

0.6 

48 ณัฐพร นาคสุวรรณ 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 167-
179 

 

0.6 

49 สายัณห์ แจ๊ดทอง  
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สหวิทยาเขต
เมืองปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 180-
193 

 

0.6 

50 รุ่งศิริ นุ่มศิริ 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตส่งเสริม
สามัคคี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กุมภาพันธ์ 2564 

6 2 194-
208 

 

0.6 

51 สาฟีหน๊ะ เด็นเพชรหน้ง  
ศิริพงษ์ เศาภายน  
อุไร สุทธิแย้ม 

ความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยการคงอยู่ของครู
โรงเรียนเอกชน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 1-15 
 

0.6 

52 บังอร ปัสมะริสสา 
ศิริพงษ์ เศาภายน 

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 16-29 
 

0.6 

53 นฤมล ศาลาคาม 
รัตนา กาญจนพันธุ ์

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในส านกังาน
เขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 42-55 0.6 

54 ณัฐนันท์ เล็กมาก 
รัตนา กาญจนพันธุ ์
 

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในจังหวดั
ประจวบคีรีขันธ ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 56-69 
 

0.6 

55 เนตรนภา สุวรรณ ์
ชนมณี ศิลานุกิจ 
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 70-83 
 

0.6 

56 ภาวิณี มะแกว้ 
อ านวย ทองโปร่ง 
 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนา
อิสลาม กรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 84-100 
 

0.6 

57 รัตนาวรรณ ภูทว ี
ชนมณี ศิลานุกิจ 
 

ความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 101-
115 

 

0.6 

58 ลลิตา แขกรัมย ์
อ านวย ทองโปร่ง 
 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่องานแนะแนวใน
สถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตรัชโยธิน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต2 
กรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 132-
144 

 

0.6 

59 ธิติญาพร ทองเมือง 
ชนมณี ศิลานุกิจ 
 

การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
พิเศษกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
 
 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 160-
172 

 

0.6 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

60 พิชญากร แกว้พิลา 
อ านวย ทองโปร่ง 
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่ม 6 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 173-
184 

 

0.6 

61 ณัฐพัชร์ ทะไร  
คึกฤททธิ์ ศิลาลาย 
 

การศึกษาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตวัง
ทองหลาง 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มีนาคม 2564 

6 3 199-
213 

 

0.6 

62 จิรวัฒน์ สิทธิพานิช 
รัตนา กาญจนพันธุ ์
 

บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาตาม
การรับรู้ของครู โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสห
วิทยาเขตชลบุรี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi เมษายน 2564 

6 4 1-16 
 

0.6 

63 ทิพวัลย ์อ้ายปั๋น 
รัตนา กาญจนพันธุ ์
 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ในเครือข่ายมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีสแห่งประเทศไทย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi เมษายน 2564 

6 4 17-31 
 

0.6 

64 ภูวนาท คงแก้ว  
คึกฤทธิ์ ศิลาลาย 
 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กลุ่ม 2 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi เมษายน 2564 

6 4 82-97 
 

0.6 

65 จุฑารัตน์ อยู่สขุ 
ชนมณี ศิลานุกิจ 
 

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจบรูพา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi เมษายน 2564 

6 4 98-109 
 

0.6 

66 ปวิชญา ผมงาม  
คึกฤทธิ์ ศิลาลาย 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi เมษายน 2564 

6 4 110-
122 

 

0.6 

67 นคร ปราบมนตรี   
รัตนา กาญจนพันธุ ์
 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การบริหารจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนกลุ่มเด็ก
พิเศษบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi เมษายน 2564 

6 4 123-
137 

 

0.6 

68 อาภาภรณ์ กอ้นส ี 
อ านวย ทองโปร่ง 
 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธิน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi เมษายน 2564 

6 4 138-
149 

 

0.6 

69 วาสนา สุดหนองบัว  
ชนมณี ศิลานุกิจ 
 
 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ตามความคิดเห็นของครู สหวิทยาเขตวทิย
ปราการ สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ เขต 6 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi เมษายน 2564 

6 4 162-
175 

0.6 

70 ศรุตตา แววสวุรรรณ  
อุไร สุทธิแย้ม 
 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi เมษายน 2564 

6 4 176-
189 

 

0.6 

71 วิไลวรรณ พ่อค้าช้าง 
รัตนา กาญจนพันธุ ์
 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ในสหวิทยาเขตปยิมิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤษภาคม 2564 

6 5 14-28 
 

0.6 

72 โกสินทร์ พูลสวัสดิ ์
ชนมณี ศิลานุกิจ 
 

สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนกลุ่ม 1 – 2 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
 
 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤษภาคม 2564 

6 5 29-41 
 

0.6 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

73 สุธิกุล แก้วโภคา 
อ านวย ทองโปร่ง 
 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤษภาคม 2564 

6 5 42-56 
 

0.6 

74 สิริลักษณ์ พวงระยา้ 
กัลยมน อินทุสุต 
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส ส านักงานเขต
บางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤษภาคม 2564 

6 5 57-67 
 

0.6 

75 ธนพล ใจด ี
กัลยมน อินทุสุต 
 

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ กลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤษภาคม 2564 

6 5 68-79 
 

0.6 

76 ศิริกานต์ ศิริป้อ 
อัมพร วจันะ 
 

การพัฒนาชุดกจิกรรมเสริมทักษะการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาสี่ขั้นบันได เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนว
เส้นตรงเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกลา้สมุทรปราการ 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤษภาคม 2564 

6 5 80-90 
 

0.6 

77 อรวี แสงทอง 
รัตนา กาญจนพันธุ ์
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของ 
ครูในโรงเรียนเครือสหวิทยาเขตเมืองปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤษภาคม 2564 

6 5 91-104 
 

0.6 

78 อรพรรณ นวลจันทร ์
อัมพร วจันะ 
 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรม
วีดีโอสาธิตการทดลอง เร่ืองของไหล โดยใช้ 
Google Classroom เป็นสื่อ ร่วมกับการสอน
แบบสืบเสาะ ( 5E ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤษภาคม 2564 

6 5 105-
117 

 

0.6 

79 ปานหทัย ปลงใจ 
กัลยมน อินทุสุต 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงาน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤษภาคม 2564 

6 5 168-
182 

0.6 

80 วงศ์วุฒิ เตี๊ยบทอง 
อัมพร วจันะ 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 4 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านรว่มกับบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์

Journal of Roi Kaensarn 
Academi มิถุนายน 2564 

6 6 65-76 
 

0.6 

81 ทัศนาวลัย อินทร์ยา 
อรนุช ลิมตศิร ิ
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ที่เรียนโดยใช้ส่ือ
มัลติมีเดียในวิชาประวัติศาสตร์ 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กันยายน 2564 

6 9 85-98 
 

0.6 

82 ชนม์ชนก จันโทร ิ 
อรนุช ลิมตศิร ิ
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ที่เรียนโดย
บทเรียนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ใน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi กันยายน 2564 

6 9 99-112 
 

0.6 

83 กัญธิยา ปันธิยะ 
อภิชา แดงจ ารูญ 
 

การพัฒนาหนังสืออา่นเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ 
เร่ือง แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชยี ด้วยการ
เรียนรู้แบบ IMTEAC MODEL ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า 

Journal of Ro Kaensarn 
Academi ตุลาคม  2564 

6 10 26-39 
 

0.6 

84 สุกัญญา ปจัชัยสังข ์
อภิชา แดงจ ารูญ 
 

การพัฒนาหนังสืออา่นเพิ่มเติม เร่ือง ศาสนา
ส าคัญในประเทศไทย ด้วยการเรียนรู้แบบ 
IMTEAC model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 
 
 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi ตุลาคม  2564 

6 10 40-49 
 

0.6 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

85 สุกัญญา วันเดวา  
อภิชา แดงจ ารูญ 
 

การพัฒนาหนังสืออา่นเพิ่มเติม เร่ือง กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันด้วยการเรียนรู้แบบ IMTEAC 
MODEL ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวหิาร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi ตุลาคม 2564 

6 10 94-107 
 

0.6 

86 ภรณ์ทิพย์ ออ่นส้มกิจ 
อภิชา แดงจ ารูญ 
 

การพัฒนาหนังสืออา่นเพิ่มเติม วิชาการงาน
อาชีพ เร่ือง งานเกษตรดว้ยการเรียนรู้แบบ 
IMTEAC Model ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi ตุลาคม 2564 

6 10 211-
222 

 

0.6 

87 วริษฐา มากสุข 
อรนุช ลิมตศิร ิ
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ด้วยการเรียนการสอนผา่นเว็บ (Web - Based 
Instruction) 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤศจิกายน 2564 

6 11 93-105 
 

0.6 

88 วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์  
กฤชญา พุ่มพิน 
วิมลมาลย ์สมคะเน 
 

การออกแบบการส่งเสริมสุขภาพทางกายส าหรับ
ผู้สูงอายุยุคความปกติใหม่ : กรณีศึกษาจาก
กิจกรรมตรวจสุขภาพทางกายภายใต้งานบริการ
วิชาการแก่ชุมชนปิ่นเจริญ 1-2 และชุมชนสิน
วงษ์ 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤศจิกายน 2564 

6 11 147-
164 

 

0.6 

89 ฉัตรวิมล ทาระเนตร ์
อัมพร วจันะ 
 

การศึกษามโนมติทางการเรียน เร่ือง การไทเทรต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ที่เรียนด้วย
โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi ธันวาคม 2564 

6 12 123-
137 

 

0.6 

90 กนกวรรณ ทองต าลึง คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอาย ุ

Journal of RoiKaensarn 
Academi ธันวาคม 2564 

6 12 369-
386 

0.6 

91 วรนุช แหยมแสง  
สมจิตรา เรืองศร ี

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  

วารสารรามค าแหงฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั ก.ย. - ธ.ค. 64 

4 3 37-48 0.6 

92 โศรยา พึ่งญาต ิ
 ยศระว ีวายทองค า  
สุพจน์ อิงอาจ 

บทเรียนการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง 
อินเทอร์เน็ต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 6  

วารสารรามค าแหงฉบับบัณฑิต
วิทยาลยั ก.ย. - ธ.ค. 64 

4 3 49-62 0.6 

93 สิริโยธยา ณ นคร 
สุพจน์ อิงอาจ 

สื่อใหม่กับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั วารสารดุษฎบีัณฑิตทางสังคมศาสตร์  
กันยายน – ธันวาคม 64 

11 3 551-
563 

0.6 

94 อิสรพงษ์ อดทน 
อ านวย ทองโปร่ง 

กลยุทธก์ารบริหารของโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน 

วารสารดุษฎบีัณฑิตทางสังคมศาสตร์  
กันยายน – ธันวาคม 64 

11 3 564-
575 

0.6 

95 กัญญ์วรา หลักเพชร  
วรนุช  แหยมแสง  
นพพร แหยมแสง  

การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่5 โรงเรียนในเครือข่ายที่ 32 ส านักงานเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

วารสารสมาคมนักวิจัย 
มกราคม-มีนาคม 2564  

26 1 392-410 0.6 

96 จุไรรัตน์ ลักษณะศิร ิ
วีรวัฒน์ อินทรพร  

อิทธิพลของกามนิตและลิลิตพระลอ ในนวนิยาย
เร่ืองจุฬาตรีคูณของพนมเทียน 

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย (มกราคม - มิถุนายน 2564) 

38 1 109-
161 

0.6 

97 คุณกิตต์ สุดแป้น 
วรนุช แหยมแสง 
นพพร แหยมแสง 

ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค 
KWDL เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกลบ คูณ หาร
ระคนของเศษส่วนและจ านวนคละที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 

วารสารอิเล็กทรอนกิส์ทางการศึกษา 
2 September, 2021 

16 2 15 หน้า 0.6 

98 ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล ความสัมพันธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารกับ
ความรู้ ทัศนคติ และพฤตกิรรมการป้องกันโรค
อ้วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 

ารสารสุขศึกษา พลศึกษา และ
สันทนาการ มกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 

47 1 137-
149 

0.6 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

99 น้ าเพชร นาสารยี ์ 
ศักดิ์สิทธิ์ เหมแกว้  
สมศักดิ์ อรัญญา 
ศรราม สุขส าราญ 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้
ปรากฎการณ์เป็นฐาน: ภยัพิบัติ "อุทกภยั" 

วารสารศึกษาศาสตร์ มมร. 9
มกราคม - มิถุนายน 2564  
 

9 1 150-
162 

0.6 

100 สกุลกาญจน ์ชัยจริยาเวทย ์
บุศรา นิยมเวช 
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ 
จิตระวีทองเถา 
สัญญา เคณาภูม ิ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซิต้ี โฮม คอนโด 
ท่าพระ กรุงเทพมหานคร 

Journal of Roi Kaensarn 
Academi ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2564 

6 7 356-
364 

0.6 

101 อริสา ส ารอง  
ณัชชามน เปรมปลื้ม  
สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม 

ความสัมพันธ์ระหวา่งการท างานเป็นทีมกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ ของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม 

วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต ์
ก.ค. – ธ.ค. 2564 

14 2 1-13 0.6 

102 จิตรดา สมีเพ็ชร  
นพพร แหยมแสง  
วรนุช แหยมแสง 

การวินิจฉัยขอ้บกพร่องและมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตุลาคม - ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 

15 4 71-80 0.6 

103 จิตราภา กาวิชัย 
อภิชา แดงจ ารูญ 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองเศษส่วน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค า ปานข า
อนุสรณ์) 

 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 238-
251 

0.6 

104 ธนชิต ธรรมใจ, 
อภิชา แดงจ ารูญ 

การพัฒนาหนังสืออา่นเพิ่มเติม ชุดนิทานเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง บิวตี้เต่าน้อยผูน้่ารัก 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 

 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 223-
237 

0.6 

105 ศิวะพร ภูพ่ันธ ์
 

การวิเคราะหแ์ละศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน ของอาจารย์
มหาวิทยาลัย: การวิจยัแบบผสานวิธี 

วารสารวจิัยและประเมินผล
อุบลราชธาน ีJanuary–June 2021) 

1 2021 11-20 0.6 

106 พิชชาพร ธรรมรัตน์  
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะนักวิชาชีพบัญชี
ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธาน ี

วารสารการวัดผลการศึกษา 
มกราคม – มิถุนายน 2564 

38 103 14-23 0.6 

107 กชมน ชูเทพ  
จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ  
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  

การศึกษาความคิดเห็นต่อลักษณะงานทีป่ฏิบัติ
ของพนักงานราชการ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตปริมณฑล 

วารสารการวัดผลการศึกษา 
มกราคม – มิถุนายน 2564 

38 103 24-32 0.6 

108 อภิรักษ ์สินแท,้  
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพในช่องปากของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

วารสารการวัดผลการศึกษา 
มกราคม – มิถุนายน 2564 

38 103 33-44 0.6 

109 พิศุทธ์ปภาณ จินะวงค์ 
ศิวะพร ภูพ่ันธ ์ 
จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ 

การวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรมของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 

วารสารการวัดผลการศึกษา 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 

38 104 1-12 0.6 

110 สุกันยา พงษ์กระจาย  
อ านวย ทองโปร่ง 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

 

วารสารการบริหารการศึกษาและ
ภาวะผู้น า ฉบับออนไลน์ ตุลาคม - 
ธันวาคม 2564 

10 37 145-
154 

0.6 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

111 จารุวรรณ บกสวัสดิ์  
คึกฤทธิ์ ศิลาลาย  
 

บทบาทการมีส่วนร่วมของครูในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กลุ่ม 2กรุงเทพมหานคร 

วารสารการบริหารและนิเทศ
การศึกษา มกราคม - เมษายน 2564 
 

12 1 130-
139 

0.6 

112 อุไร ชิรัมย์ 
นิพนธ์ ฝ่ายบุญ  
เชียง เภาชิต 
เจนจิรา คานงอน 
ปรางค่ัวลัย เวยีงแก 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
อัตราส่วนสัดส่วนและรอ้ยละ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 

วารสารสุทธิปริทัศน ์
January - March 2021 

35 1 233-
249 

0.6 

113 สุทัศน์ พนุมรัมย์  
นพพร แหยมแสง  
วรนุช แหยมแสง 

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง
จ านวนนับไม่เกิน 100,000 ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนพญาไท 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร January - June 2021 
 

12 1 124-
138 

0.6 

114 พีสสลัลฌ์ ธารงศ์วรกุล  
อนันต์ วริศนราทร  

ความรู้และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ ของสมาคม
คาทอลิกแห่งประเทศไทย 

วารสารรามค าแหงฉบับรัฐประศาสน
ศาสตร์ May - August 2021 

4 2 60-80 0.6 

115 อริสา ส ารอง  
รังสิมา หอมเศรษฐี  
พีสสลัลฌ์ ธ ารงศ์วรกุล 

ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์
และการส่ือสาร พ.ค. – ส.ค. 64 

4 2 91-102 0.6 

116 มานิกา วิเศษสาธร  
ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง 
รพีกรณ์ เปี่ยมพืช 
นพรัตน์ ศรีเจริญ 

คุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ: 
การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ 

จิตวิทยาคลินิกไทย 
July - December 2021 

52 2 49-61 0.6 

117 สุฑามาศ แกว้มรกต  
อภิชา แดงจ ารูญ 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การ
ออกแบบภาพกราฟิก ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 303-
317 

0.6 

118 จิณห์นิภา แสงสุข การปรับตัวจากการเรียนการสอนในห้องเรียน
ปกติสู่การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์
โควิด-19 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2564 

5 2 13-22 0.6 

119 ยงยุทธ ขุนแสง 
ชุติมา ขุนแสง 
สง่า วงค์ไชย 
ธนชพร พุ่มภชาต ิ

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเขียน
สะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่าย
ประถม) 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา ปีที ่5 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 

5 2 73-84 0.6 

120 ศยามน อินสะอาด การออกแบบไมโครเลิร์นนิงยุคดิจิทัล วารสารเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ประจ า เดือน มกราคม – 
มิถุนายน พุทธศักราช 2564 

16 20 16-31 0.6 

121 รุ่งทิวา นาวีพัฒนา 
ศยามน อินสะอาด 
สุพจน์ อิงอาจ 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบเชิงรุก ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ม.ค. – มิ.ย. 2564 

16 21 79-93 0.6 

122 ศิริลักษณ์ บุญมาพันธ ์
ศยามน อินสะอาด 
สุพจน์ อิงอาจ 

การพัฒนาบทเรียนไมโครเลิร์นนิงบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ม.ค. – มิ.ย. 2564 

16 21 65-78 0.6 

123 ภัทรวดี วีระสอน 
สุพจน์ อิงอาจ  
ศยามน อินสะอาด 

ผลการใช้อินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์
ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์การเรียนวรรณกรรมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา ปีที ่5 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 

5 2 49-62 0.6 
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124 ปวีณวัสสา บ ารุงอุดมรัชต์ 
อัมพร วจันะ 
 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ 
Google Sites เร่ืองสมดุลเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

วารสารวิชาการและวจิัย 
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

11 1 260-
274 

 

0.6 

125 ภพณภัทร ทองแย้ม  
พรดารา เขตตต์ทองค า 

การผลิตมะละกอแกะสลกัแช่อิ่ม Journal of Roi Kaensarn 
Academi พฤศจิกายน 2564 

6 11 43-51 0.6 

126 ณัฐนันท์ ระจิตรนนท์ 
ปทุมพร เปียถนอม 

สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สังกัดส านักงานเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

วารสารพิกุล กรกฎาคม – ธันวาคม 
2564  

19 2 158-
170 

0.6 

127 มณฑาทิพย์ โกณฑา 
กัลยมน อินทุสุต 

การบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 

วารสารการบริหารและนิเทศ
การศึกษา มกราคม - เมษายน 2564 
 

12 1 108-
119 

0.6 

128 อาภรณ์ สอาดเอี่ยม  
ชนิดา มิตรานันท ์ 
ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน ์
อรชุลี นิราศรพ 

ความเป็นหุ้นส่วน: บทบาทของครอบครัวและ
โรงเรียน 
 

วารสารวจิัยและพัฒนาการศึกษา
พิเศษ เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม
2564 

10 2 1-13 0.6 

129 อรนุช ลิมตศิริ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนส าหรับ
เด็ก 

วารสาร มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มกราคม – 
มิถุนายน 2564 

15 1 234-
258 

0.6 

130 Ausawasowan, A.  
Adipat, S. 
Laksana, K  
Busayanon, K,  
Pakapol, P.  
Mahamarn, Y.  

Responsible digital citizenship: Safe and 
respectful online community life. 

Journal of Roi Kaensarn 
Acadami กรกฎาคม 2564 
 

6 7 376-
384 

0.6 

131 อนรรฆพร สุทธิสาร  
อัมพร วจันะ 
 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การพฒันา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
เซลล์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5E 

วารสารวิชาการและวจิัย 
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ม.ค. – เม.ย. 2564 

11 1 244-
259 

 

0.6 

132 พงศ์ธร แสงวิภาค การพัฒนารายวิชามวยไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2551  

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาต ิมกราคม – เมษายน 
2564 

13 1 215-
232 

0.6 

133 ธิรตา ภาสะวณิช โมเดลการสร้างโปรแกรมการฝึกจิตใจ  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาต ิมกราคม – เมษายน 
2564 

13 1 269-
279 

0.6 

134 กัญยาภรณ์ กิ่งไทร,  
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  
สุวิมล ติรกานันท ์ 

การศึกษาทกัษะการอยู่รอดทางดิจิทัลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

4 2 678-
693 

0.6 

135 ชณัสม์ชนก แสงลุน  
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

องค์ประกอบพฤตกิรรมเส่ียงของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

4 2 568-
580 

0.6 

136 ชลธิชา แป้นเชื้อ  
สุวิมล ติรกานันท ์
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

การศึกษาองค์ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
 
 
 

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

4 3 970-
981 

0.6 
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137 นิลาวัลย ์ง้าวกาเขียว 
สุวิมล ติรกานันท ์ 
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  

การเปรียบเทียบลกัษณะการเรียนรู้ของนักเรียน 
ระหว่างนักเรียนห้องเรียนปกติและนกัเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

4 1 225-
241 

0.6 

138 สุวนันท์ สุวรรณวงษ ์ 
วรนุช แหยมแสง  
นพพร แหยมแสง 
 

การวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การ
หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการเทศบาลต าบลช้างขวา อ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กันยายน - 
ธันวาคม 
 

4 3 982-
998 

 

0.6 

139 พิรุณรัตน์ กว้างขวาง  
กรวิภา สรรพกิจจ านง  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
วิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่2 ระหว่างการสอนโดยใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหมูแดงยอดนักอา่น           
กับการสอนแบบปกต ิ

วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 256-
267 

0.6 

140 พิทยาภรณ์  จิตรสังวรณ์  
กรวิภา  สรรพกิจจ านง.  

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวยัระหว่างการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพปริศนา ชุด         
หนูดีรักผลไม้กับการจัดประสบการณ์แบบปกติ 

วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 310-
322 

0.6 

141 หทัยภัทร อัมพรไพโรจน ์ 
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง 
สถานที่ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที ่3 โดย
ใช้ หนังสือนิทาน AR ชุด The fun of travel 

วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 323-
334 

0.6 

142 สโรชา ภาระจ่า 
อรนุช ลิมตศิร ิ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลัก
เศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 289-
302 

0.6 

143 วนิดา ฉัตรวิราคม 
ธนารักษ ์สารเถื่อนแก้ว 

ความต้องการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต่อการสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 276-
288 

0.6 

144 อรฉัตร วรสุวรรณรักษ ์ 
อรนุช ลิมตศิร ิ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนกิส์ (E-Learning) 
วิชา อ31203 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนเทพศิริ
นทร ์

 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 383-
398 

0.6 

145 ณัฎฐา ศรีรอด  
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 โดยใช้บทเรียนสื่อประสม ชุด 
เวลาพาเพลิน 

 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 371-
382 

0.6 

146 ยุพาภรณ์ หงษ์สามารถ  
อรนุช ลิมตศิร ิ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
เร่ือง สารละลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ใน google classroom กับการสอน
แบบปกต ิ

 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 355-
370 

0.6 

147 รัตนาภรณ์ มามีใย  
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการ
สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (E-Book) ชุด
หนูบัวเบิกบานธรรม กับการสอนแบบปกติ 

 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 343-
354 

0.6 

148 ภิฑชญา สุนทรกลัมพ,์  
ชัยพรรณ ช านาญณรงค์ 
อมฤต จันทร์เกษร 

การเปรียบเทียบผลการเขียนเรียงความภาษา 
อังกฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยใช้วธิกีารสอน
แบบ 4MAT กับวิธกีารสอนแบบปกต ิ

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 

32 3 59-70. 0.6 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ วารสาร ปีที ่ เล่มที ่ หน้า 
คะแ
นน 

149 พิทยาภรณ์ จิตรสังวรณ์  
กรวิภา สรรพกิจจ านง 

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวยัระหว่างการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพปริศนา ชุด หนู
ดีรักผลไม้กับการจัดประสบการณ์แบบปกติ 

 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการ
วิจัย พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

5 2 331-
342 

0.6 

1 สมภัสสร บัวรอด 
ศิริชัย กาญจนวาส ี
สุวิมล กฤชคฤหาสน 

การพัฒนารูปแบบการสร้างสมรรถนะด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาส าหรับนกัศึกษา 
วิชาชีพครูโดยใชก้ารประเมินแบบเสริมพลัง
อ านาจ 
 

วารสารการวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.ค.- มิ.ย.
64 

27 1 307-
323 

0.8 

2 สมจิตรา  เรืองศรี 
เสรี ค าอั่น 
ทวิกา ตั้งประภา 

ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งเพศและชั้นปีที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 

วารสารรัชต์ภาคย ์พ.ค. – มิ.ย.64 15 40 185-
199 

0.8 

3 พรรณิกา สิทธิแก้ว 
นพพร แหยมแสง 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร เมษายน - มิถุนายน 2564 

23 2 232-
244 

 

0.8 

4 ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

วารสารพยาบาลทหารบก 
มกราคม - เมษายน 2564 

22 1 422-
431 

0.8 

5 กิตติศักดิ์ ลักษณา,  
กานต์รวี บุษยานนท ์
สุรัตนา อดิพัฒน,์  
ยาซา มะหะมาน 

การพัฒนาหลกัการสรุป: แนวคิดและแนวปฏิบัต ิ
เพื่อการเรียนรู้อยา่งลึกซึ้งในวิชาสังคมศึกษา 
 

วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ต.ค. 2564 

6 10 16-35 0.8 

6 อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ 
สุภาวด ีลาภเจริญ 

ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดสระบุรี 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 
  

9 1 240-
252 

0.8 

7 จุฑามาส หอมเชื่อม  
นพพร แหยมแสง  
วรนุช แหยมแสง  
ศศิวรรณ เมลืองนนท์ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตาม
แนวคิดทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ที่มีต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในประบรม
ราชูปถัมภ ์

15 3 33-45 0.8 

8 จุฑามาศ แสงงาม 
 

การวิเคราะหอ์ภิมานเกี่ยวกับผลของการใช้
แนวคิดแผนภาพมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. 
July - December 2021 
 

15 2 1-10 0.8 

9 Pariwat Imsa-ard A Corpus-based Study on the Meanings, 
Distribution, Collocations, andFormality 
of ‘Concentrate’, ‘Emphasize’, and 
‘Focus’ 

NIDA Journal of Language and 
Communication  
July - December 2021 

26 40 22-40 0.8 

10 สุพจน์ อิงอาจ 
อภิญญา อิงอาจ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจอย่างต่อเนื่องต่อการเรียนในแบบฐานวิถี
ชีวิตใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

วารสารบริหารธรุ กจิเทคโนโลยีมหา
นคร (มกราคม – มิถุนายน 2564) 

18 1 29-45 0.8 

11  Krisda Tanchaisak  
Narat Wattanapanit.  

Situation of  Businesses’ Coping with 
COVID-19 Pandemic in Thailand. 

Journal  of Multidisciplinary in 
Social Sciences 

17 3 1-6 0.8 

12 ธวรรณรัตน์ นาคเครือ การศึกษาความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้
และการคิดเชิงประยุกต์ในวิชาชีววิทยา เร่ือง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกดว้ยแนว
ทางการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning): กรณีศึกษานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 
 
 

วารสารชุมชนวจิัย มหาวิทยาลัย
ราชกัฏนครราชสัมา (กรกฎาคม - 
กันยายน 2564 

15 3 43-55 0.8 
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13 อรพินทร์ ชูชม 
อุมาภรณ์ สุขารมณ์ 
สุจินดา ประเสริฐ 

การพฒันาแบบวดัการด ารงชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเยาวชน 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา กรกฎาคม 2564 

13 2 65-84 0.8 

14 น้ าผึ้ง บุณยเกียรติ 
นพพร แหยมแสง 

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง
สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

วารสารเกษมบัณฑิต 
July - December, 2021 

22 2  0.8 

1 อนงนาฏ เพชรประเสริฐ Utilizing an automated tool analysis to 
evaluate EFL students’ writing 
performances 

Asian-Pacific Journal of Second 
and Foreign Language 
Education 

6 1 1-16 1 

2 Pariwat Imsa-ard Choices of Teaching Practices: Does the 
English National Examination Cause Thai 
EFL Teachers to Teach to the Test? 

TESOL International Journal 
May 2021 

16 5 56-85 1 

3 สุรัตนา  อดิพัฒน ์ Course Development Framework: An 
Invaluable Recipe for Success in English 
Language Teaching. 

International Journal of 
Pedagogy and Curriculumของ
ส านักพิมพ ์Common Ground 
Research Networks, University 
of Illinois Research Park, USA 

28 2 21-33 1 

4 Luangmongkol, K. The Production of Instructional Videos 
for Teaching Kammalor Drawing for Thai 
University Students Majoring in Arts 
Education.  

Shanlax International Journal 
of Education, Publication Date: 
2021-Sep  

9 4 407-41 1 

5 สืบพงษ์  ปราบใหญ ่
ยศระวี ปราบใหญ ่

Development of 3D Models for Faculty 
of Education Database System via 
Monitor’s Graphical User Interface 
Interactive for Perception  and  
Utilization 

E3S Web of Conferences 
Published 
online  

19 March 
2021  

244 07004 1-8 1 

6 สุรัตนา อดิพัฒน ์ Developing Technological Pedagogical 
Content Knowledge (TPACK) through 
Technology-Enhanced Content and 
Language-Integrated Learning (T-CLIL) 
Instruction 

Education and Information 
Technologies Published online: 
26 June 2021 

26  6461-
6477 

1 

7 Sanya Kenaphoom  
Busara Niyomves  
Rungroje Songsraboon 
 Jitravee Thongtao  
Aegapop Maneenart 
Sukhumvit Saiyasopon  
Jintana 
Kampaengsirichai 

FACTORS AFFECTING THE WAY OF 
SUFFICIENCY ECONOMY COMBINED WITH 
THE DEMOCRATIC WAY 
 

LINGUISTICA ANTVERPIENSIA 
Published: 22 May, 2021 
Top of Form 
 

3  2475-
2481 

1 

8 Pornchai Jedaman  
Sunya Kenaphoom   
Benjapuk Jongmuanwai  
Busara Niyomves 

Analyzed and Causal Factor the 21st 
Century Leadership 4.0 of Science 
Educational for Sustainable 

Journal of Physics: Conference 
Series April 2021 

1835  1-11 1 

9 Nanthon bunjongparu leaning Management Guidelines of the 
General Education Curriculum th at 
promotes Citizenship Skills of the 21st  
Century in Thailand 

The IAFOR Research 
Archive > ISSN: 2189-101X – 
The Asian Conference on 
Education & International 
Development 2021 Official 
Conference Proceedings  
Published on: May 17th, 2021 
 
 

   1 
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10 Imsa-ard, Pariwat;  
Wichamuk, Peerada 
Chuanchom, Chain 

Muffled Voices from Thai Pre-Service 
Teachers:Challenges and Difficulties 
during TeachingPracticum 

Shanlax International Journal 
of Education, Jun 2021 
 

9 3 246-
260 

1 

11  Adipat, Surattana 
Laksana, Kittisak 
Busayanon, Kanrawee 
Mahamarn,Yasa  
Pakapol Pasuda 
Ausawasowan, 
Alongkorn  
Adipat, Boonlit 

An Overview of Educational Technology 
forPreservice Teachers in the Digital Age 

Shanlax International Journal 
of Education  Sep 2021 

9 4 136-
145 

1 

12 Pramuk Srichaiwong 
Pornchai Jedaman 
Sarinna Sirimat 
Sutthipong  Hoksuwan 
Sanya Kenaphoom 
Benjapuk Jongmuanwai  
Busara Niyomves 

Analyzed the Transformational 
Leadership to Sustainability Management 
in Disruption Era of Local Organizations 

Journal of Positive Psychology 
and Wellbeing 

5 3 307–
318 

1 

13 Ammara Visuttranukul 
Thanakorn 
Panyasaisophon 
Kamonphat 
Visuttipukdee Phitsaran 
Thamrongworakun 
Panat Chanpleng 

The Effectiveness of the Health 
Promotion Program for the Development 
of Elderly Health literacy and Quality of 
Life in the Princess Maha Chakri 
Sirindhorn Medical Center’s Area of 
Responsibility 

Journal of Public Health and 
Development 
May-August 2021 

19 2 151-
165 
 

1 

14 Tichaporn Namwong 
 Yotravee 
Waythongkhum 

Designing of Infographic via android 
operating system application for royal 
graduation ceremony of Ramkhamhaeng 
University 

E3S Web of Conferences 
Published online 

 
12 July 2021 

 

284 04011 1-8 1 

15 Adipat, S., Laksana, K., 
Busayanon, K., 
Asawasowan, A., & 
Adipat, B. 

Engaging students in the learning process 
with game-based learning: The 
fundamental concepts 

International Journal of 
Technology in Education 
Publication Date: 2021 

4 3 542-
552 

1 

16 Wutchana Effectiveness of tutorial worksheet for 
promoting basic vector concepts: dot 
product and cross product 

Journal of Physics: Conference 
Series Published online: 28 
January 2021 

 1719 1-4 1 

17 Phumkokrux, N.  Köppen-Geiger Climate System 
Classification and Forecasting in Thailand 

FOLIA  GEOGRAPHICA  
Revised: November 6, 2021 | 
Accepted: November 23, 2021 

63 2 108-
134. 

1 

18 Sirimanee Kornkosa, 
Nutthakarn 
Phumkokrux, Patiya 
Pattanasak, and 
Supaporn Manajitprasert 

Analysis and Prediction of Meteorological 
Drought Area by Using Standardized 
Precipitation Index in Northeast, Thailand 
 

International Journal of 
Environmental Science and 
Development  Dec. 2021 

12 12 372-
376 

1 

19 Adipat, S. Why web-conferencing matters: Rescuing 
education in the time of COVID-19 
pandemic crisis. (SCOPUS Q2) 
 
 
 
 

Frontiers in Education  
September 2021 

6 752522 1-6 1 
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20 Adipat, S. Technological pedagogical content 
knowledge: The challenges in preparing 
preservice English language teachers to 
become successful educators in the 
digital world.  

Review of International 
Geographical Education 
Submitted: 04-11-2020  
Revised: 25-02-2021  
 Accepted: 15-03-2021  

11 7 1016-
1023. 

1 

21 ANONGNAD PETCHPRASERT Ditransitive and dative constructions in 
English and Thai languages.  

3L: Language, Linguistics, 
Literature The Southeast Asian 
Journal of English Language 
Studies. (September, 2021). 

27 3 1-6 1 

22 ผศ.อุมาภรณ์ สุขารมณ์ ต ารา PSY 2006 จิตวิทยาพัฒนาการ แต่งต้ังวันที่ 4 ก.พ. 64    1 

23 รศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน  
ผศ.ดร.กมลทิพย ์ศรีหาเศษ 
 

 การพัฒนาตวับ่งชี้และแบบวัดความฉลาดทาง
จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น : การวิจยัแบบผสานวิธ ี

รายงานการวิจยัที่ว่าจ้างด้วย
หน่วยงานภายนอก 

   1 

24 รศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน  
ผศ.ดร.กมลทิพย ์ศรีหาเศษ 
นางสาวอารีรัตน์ ลาวน้อย 

 แนวทางการพัฒนาการจัดการตนเองเพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะทางอาชีพ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายงานการวิจยัที่ว่าจ้างด้วย
หน่วยงานภายนอก 

   1 

25 รศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน  
ผศ.ดร.กมลทิพย ์ศรีหาเศษ 
นางสาวอารีรัตน์ ลาวน้อย 

แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว 9 
ประการของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานการวิจยัที่ว่าจ้างด้วย
หน่วยงานภายนอก 

   1 

 
 

ตารางงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่    

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่เผยแพร่   
แหล่งที่น าไปเผยแพร ่

(ระบุสถานที่) 
วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร ่

ค่าน  าหนัก 

1 กิตติมา เก่งเขตรกิจ เบิกบาน (ผลงานวาดภาพระบาย
สีอะคริลิก) 

นิทรรศการ “พึ่ง (ภา) เพื่อ
แบ่งปัน” ครั้งที่ 1 ภายใต้
แนวคิด “สุขที่ได้แบ่งปัน”. 
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ, กรุงเทพมหานคร 
ผลงานเผยแพร่รูปแบบ
ออนไลน ์15 สิงหาคม – 
ตุลาคม 64 

ผลงานเผยแพร่รูปแบบ
ออนไลน์ 15 สิงหาคม – 
ตุลาคม 64 

 

2 5.เกียรติศักดิ์ ล้วนมงคล.  

 

พึ่งพากัน (ผลงานวาดภาพระบาย
สีอะคริลิก) 

นิทรรศการ “พึ่ง (ภา) เพื่อ
แบ่งปัน”  ครั้งที่ 1 ภายใต้
แนวคิด “สุขที่ได้แบ่งปัน”. 
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
ผลงานเผยแพร่รูปแบบ
ออนไลน ์15 สิงหาคม – 
ตุลาคม 64 

ผลงานเผยแพร่รูปแบบ
ออนไลน์ 15 สิงหาคม – 
ตุลาคม 64 

0.2 

3 กิตติมา เก่งเขตรกิจ สีสันของชีวิต (ผลงานวาดภาพ
ระบายสีอะคริลิก)  

งานนิทรรศการศิลปกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2. 
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ, กรุงเทพมหานคร 
 ผลงานเผยแพร ่11 
พฤศจิกายน 2564 – 15 
กุมภาพันธ ์2565 

ผลงานเผยแพร่ 11 
พฤศจิกายน 2564 – 15 
กุมภาพันธ ์2565 

0.2 

http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/ub5QLmqV6VriliM
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/ub5QLmqV6VriliM
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/ub5QLmqV6VriliM
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/ub5QLmqV6VriliM
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/ub5QLmqV6VriliM
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/BgGFSGffSiEZj5i
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/BgGFSGffSiEZj5i
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/pvoNXNzFFNiD3tG
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/ON9JFGdPxyjpgDo
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/ON9JFGdPxyjpgDo
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/ON9JFGdPxyjpgDo
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/getinILFuVholpV
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/getinILFuVholpV
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/getinILFuVholpV
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/VMSM4ESrrGFbYqL
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/VMSM4ESrrGFbYqL
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/VMSM4ESrrGFbYqL
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/Gd6kPm6bZn38ExF
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/Gd6kPm6bZn38ExF
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/wVgKT6Mo7La2qFQ
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/wVgKT6Mo7La2qFQ
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/OXqYkHjLZoLlTuW
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/OXqYkHjLZoLlTuW
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ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่เผยแพร่   
แหล่งที่น าไปเผยแพร ่

(ระบุสถานที่) 
วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร ่

ค่าน  าหนัก 

4 เกียรติศักดิ์ ล้วนมงคล รสแห่งธรรม (ผลงานวาดภาพ
ระบายสีอะคริลิก)  

งานนิทรรศการศิลปกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 
24. หอศิลป์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ
, กรุงเทพมหานคร. 
 ผลงานเผยแพร ่11 
พฤศจิกายน 2564 – 15 
กุมภาพันธ ์2565 

ผลงานเผยแพร่ 11 
พฤศจิกายน 2564 – 15 
กุมภาพันธ ์2565 

0.6 

 

http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/pba4ANvzJK6rRBO
http://www.rudrive.ru.ac.th/owncloud/index.php/s/pba4ANvzJK6rRBO

