
C.4 ผลงานของผูเรียน

ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

1 นางสาวจันทรศิริ  โชคคณาพิทักษ กศ.ม. การวิจัยและประเมิน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝา

อุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

อาจารย ดร. ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม  

อาจารย ดร.  วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย

 ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

สูความเสมอภาค” ในระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 

2563 ณ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

(ผานระบบออนไลน)

√

2 นางสาวกุมพาภรณ แซลิ่ม บธ.ม. การจัดการธุรกิจ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร (สมโอหอมควนลัง) ของผูบริโภคใน

จังหวัดสงขลา

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรจันทร ศิริโชติ 

รองศาสตราจารย ดร. เจษฎา นกนอย

วารสารนาคบุตรปริทรรศน ปที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือน 

กันยายน ถึง เดือน ธันวาคม 2565

√

3 นางสาวสุดาทิพย รอดศรี กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ระบบทาง

เทคโนโลยี วิชาการออกแบบ 

และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

 1

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา กสินันท

อาจารย ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 

9√264 เรื่อง "หลังการระบาดของโควิด 19 : 

การศึกษาความคาดหมายเพื่อการพัฒนา" ในวันที่ 6

 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (แบบ

ออนไลน)

√

4 นางสาวปยาพัชร สิงหหนู กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุม

สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตรทองถิ่นสําหรับ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา กสินันท 

อาจารย ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 

9√264 เรื่อง "หลังการระบาดของโควิด 19 : 

การศึกษาความคาดหมายเพื่อการพัฒนา" ในวันที่ 6

 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (แบบ

ออนไลน)

√

5 นางสาวตัสนีม อาลี กศ.ม. ภาษาไทย การสรางหนังสือนิทานเสริมทักษะ เรื่องการอาน

สะกดคํา โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาโนช ดินลานสกูล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทวัฒน ขัตติยะมาน

การประชุมวิชาการศิลปศาสตรระดับชาติครั้งที่ 3 

(The 3rd National Liberal Arts Conference on 

Wisdom, Innovation, Social Sciences and 

Hospitality (WISH2021)

√

6 นางสาวอภิชญา  ญาดาพัชร กศ.ม. ภาษาไทย การบูรณาการการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา  

รวมกับแบบทีมแขงขันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําใน

ประโยค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

อาจารย ดร.อลิสา  คุมเคี่ยม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทรครั้งที่

 12 (Conference Proceedings) หัวขอ “วิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจวิถีใหม” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 16 – 17 

กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ณ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุ

รินทร

√

ผลการตีพิมพเผยแพร ระดับบัณฑิตศึกษา  ปการศึกษา 2564  (แผน ก.)

ปริญญาโท



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

7 นางสาวอาภาพร สมประสงค สม. สาธารณสุขศาสตร การพัฒนาตัวแบบการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออกของชุมชนบานไสกลวย

อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว 

อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท

International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020

√

8 นางสาวอภิชญา หิมมา สม. สาธารณสุขศาสตร การพัฒนาตัวแบบการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

ศูนยสุขภาพชุมชนพิมาน

อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020

√

9 นางสาววลัยภรณ พรหมแกว วท.ม. ชีววิทยา ฤทธิ์ตานจุลชีพของแอคติโนมัยสีทชอบกรดที่แยก

ไดจากดินกรดในจังหวัดพัทลุง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม       ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สมพงศ โอทอง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรวิจัยครั้ง

ที่ 11 ระหวางวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

√

10 นางสาวศุภัคชญา แกวขอมดี วท.ม. คณิตศาสตร

และคณิตศาสตรศึกษา

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยการสอน

ผานการแกปญหา เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ

 คูณ และหารจํานวนนับ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4

อาจารย ดร.วิษณุ นภาพันธ                  ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.กรวิกา กองกุล     

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 31 ประจําป 2564 

ภายใตหัวขอ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโค

วิด-19 (Research and Social Innovations in 

the Post COVID-19 Era) 

ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564

√

11 นางนันทนภัส จันทสโร กศ.ม. การบริหารการศึกษา ปจจัยความทอแทที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร2ู562 ของครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 2

รองศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ

อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

นวารสารนาคบุตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ปที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม

 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2567

√

12 นายวิศวะ กลับกลาย กศ.ม. ภาษาไทย การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ภาษาไทยถิ่น

ใต ตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี  จังหวัด

ปตตานี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงอรุณ 

                          โรจนรัตนาดํารง ไชยศรี

อาจารย ดร. อลิสา  คุมเคี่ยม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับ

บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 53 (ออนไลน)

ในวันเสารที่ 18 ธันวาคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

√

13 นางสาวชญาดา รักรู กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

การพัฒนาสื่อพื้นบานลิเกปา เรื่องทองถิ่นของเรา 

 เพื่อสงเสริมจิตสํานึกรักทองถิ่น ของนักเรียน

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย อําเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา  กสินันท

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤธยากาญจน  

                                           โตพิทักษ

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

 การวิจัยเพื่อความยั่งยืนภายใตชีวิตวิถีใหม หลังโค

วิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การ

ทองเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใตชีวิตวิถีใหม หลังโค

วิด-19”

√

14 นางสาวผุสดี ศรีเมือง กศ.ม. ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการแตงบทรอยกรองประเภท

กลอนสี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดย

ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT

อาจารย ดร.สมิทธชาต  พุมมา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปที่ 

16  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม  2565

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

15 นางสาวขวัญอิสรา ขวัญมณี กศ.ม. พลศึกษา ผลของโปรแกรมการฝกตารางเกาชองที่มีตอ

ความสามารถในการทรงตัวของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนบานทามวง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย ดร. สิงหา ตุลยกุล

อาจารย ดร. เทเวศน จันทรหอม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ 

International and National Teacher 

Education Conference (INTEC2022) “Teacher

 Education in The Next Normal” ในระหวาง

วันที่ 8-10 เมษายน 2565 ซึ่งจัดโดยที่ประชุมสภา

คณบดีคณะครุศาสตร√ศึกษาศาสตร 

แหงประเทศไทย (ทปคศ.)

√

16 นางสาวเนตรนภา เขี้ยวแกว กศ.ม. พลศึกษา ผลของโปรแกรมการฝกทักษะกีฬาปนจักสีลัตที่มี

ตอความสามารถในการเตะตรง   

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

วิทยาเขตเพชรบูรณ   

อาจารย ดร. สิงหา ตุลยกุล การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ 

International and National Teacher 

Education Conference (INTEC2022) “Teacher

 Education in The Next Normal” ในระหวาง

วันที่ 8-10 เมษายน 2565 ซึ่งจัดโดยที่ประชุมสภา

คณบดีคณะครุศาสตร√ศึกษาศาสตร 

แหงประเทศไทย (ทปคศ.)

√

17 นางสาวศิระวดี รมแกว กศ.ม. การวิจัยและประเมิน รูปแบบการจัดการเรียนรูอันปลั๊กโคดดิ้งเพื่อ

พัฒนาการคิดเชิงค านวณของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

อาจารย ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ 

อาจารย ดร.เมธี ดิสวัสดิ์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ 

International and National Teacher 

Education Conference (INTEC2022) “Teacher

 Education in The Next Normal” ในระหวาง

วันที่ 8-10 เมษายน 2565 ซึ่งจัดโดยที่ประชุมสภา

คณบดีคณะครุศาสตร√ศึกษาศาสตร 

แหงประเทศไทย (ทปคศ.)

√

18 นายเทิดพงษ  คงแกว กศ.ม. การวิจัยและประเมิน การพัฒนาแบบวัดสัมพันธภาพระหวางบุคคล ใน

บริบทความแตกตางทางสังคม สําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรุงเทพมหานคร

อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ 

อาจารย ดร.ธนิยา เยาดํา 

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

19 นางสาววิริยา ศรีสุข กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเรื่อง 

เรขาคณิตวิเคราะหของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการจัดการ

เรียนรูดวยวิธีการแบบเปด

อาจารย ดร.เกษม เปรมประยูร 

อาจารย ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 มีนาคม 

2565 ภายใตหัวขอ 

“นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”

√

20 นางสาวนูรัยนี ชุมสาแหละ กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การพัฒนาภาพลักษณมโนทัศนทางคณิตศาสตร

เรื่อง ฟงกชันตรีโกณมิติของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการ

เรียนรูดวยวิธีการแบบเปด

อาจารย ดร.เกษม เปรมประยูร 

อาจารย ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 มีนาคม 

2565 ภายใตหัวขอ 

“นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

21 นางสาวปนัทดา ปตตานี กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การพัฒนาฮิวริสติกสทางคณิตศาสตรเรื่อง ระบบ

สมการเชิงเสนสองตัวแปรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูดวย

วิธีการแบบเปด

อาจารย ดร.เกษม เปรมประยูร 

อาจารย ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 มีนาคม 

2565 ภายใตหัวขอ 

“นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”

√

22 นางสาวกนกพร นพรัตน กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การพัฒนาความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่4 เรื่อง เมทริกซโดยการจัดการเรียนรูดวย

วิธีการแบบเปด

อาจารย ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย 

อาจารย ดร.เกษม เปรมประยูร

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 มีนาคม 

2565 ภายใตหัวขอ 

“นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”

√

23 นางสาวสโรชา เมืองมุสิก กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การพัฒนาความสามารถในการใชตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

เรื่อง การแกโจทยปญหาโดยใชระบบสมการเชิง

เสนสองตัวแปรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน (BBL) รวมกับเทคนิค KWDL

อาจารย ดร.เกษม เปรมประยูร 

อาจารย ดร.เมธี ดิสวัสดิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 มีนาคม 

2565 ภายใตหัวขอ 

“นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”

√

24 นายชุติพงศ ศรีกฤษณรักษ วท.ม. เคมี ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และยับยั้งแบคทีเรียกอสิว 

(Staphylococcus epidermidis)

ของสารสกัดจากวัสดุเหลือจากธรรมชาติ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรนภา ชะนะ The 2020 Pure and Applied Chemistry 

International Conference (PACCON 2020) 

February 13 - 14, 2020 in Bangkok Thailand

√

25 นายอับดุลมุมีน เลาะมะอะ วท.ม. ฟสิกส การสังเคราะหและวิเคราะหสมบัติแมเหล็กของ

อนุภาคแบเรียมเฮกซะเฟอร

ไรตที่เจือดวยโลหะทรานซิชัน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ 1. การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งที่ 52 (The 52nd 

National Graduate Research Conference) ใน

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน)

2. Materials 2021, 14, 5873

√

26 นางสาวธนัชพร ลูกปรัง วท.ม. ฟสิกส การสังเคราะหและการวัดลักษณะเฉพาะของ

คารบอนดอทที่เตรียมจากมังคุดโดย

วิธีไฮโดรเทอรมอล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ อําลอย Academic Research Management System 

(ARMS) 2021

Website: https:√√stt47.scisoc.or.th

√

27 นางสาวกาญจวรรณ  ปานสงค กศ.ม. การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของ

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

ของรัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต

อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี    

รองศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ          

การประชุมวิชาการศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ในวันศุกรที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

28 นางสาวนิลุบล ศิลปธนู กศ.ม. หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 

รวมกับเทคนิคผังกราฟก เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ

กระบวนการกลุมของกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ 

                                      เวชวิริยะสกุล

การประชุมหาดใหญวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

√

29 นางสาวทิฏฐา  สุวรรณกิจ กศ.ม. ภาษาไทย การสรางแบบฝกการอานออกเสียงภาษาไทย

มาตรฐานรวมกับการสอนภาษาแบบโฟนิกส 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน บานสํานักเอาะ อําเภอ

สะบายอย จังหวัดสงขลา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาโนช  ดินลานสกูล ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน

การประชุมหาดใหญวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

√

30 นางศศิธร  จงวงศพิพัฒน กศ.ม. ภาษาไทย การสรางหนังสือสงเสริมการอาน ชุด “ เลาเรื่อง

เมืองตรัง” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาโนช  ดินลานสกูล ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชีมา 

ครั้งที่ 9 ประจําป 2565 วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 

2565 (ผาน online  google meet และ google 

classroom

√

31 นางสาวหนึ่งฤดี โกสีย กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย

วิถีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของผูสูงอายุในชุมชน นาทับ อําเภอจะ

นะ จังหวัดสงขลา

อาจารย ดร. จิดาภา  สุวรรณฤกษ  และ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 ฉบับที่ 33 ปที่ 17 (ฉบับที่ 2 ประจําเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

32 นายสิทธิชัย สุจริต กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียนเชิง

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีการแบบเปด

อาจารย ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย 

อาจารย ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ง

ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษาแบบองครวม: การเปลี่ยนผานจากภาวะ

ปกติใหมสูความปกติที่ 

เปลี่ยนไป (Innovation for Holistic Education: 

Transitioning from the NEW to the NEXT 

Normal) ในระหวาง

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

√

33 นายชนาธิป พัสดุสาร กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การพัฒนาการโตแยงทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวย

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

อาจารย ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ง

ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษาแบบองครวม: การเปลี่ยนผานจากภาวะ

ปกติใหมสูความปกติที่ 

เปลี่ยนไป (Innovation for Holistic Education: 

Transitioning from the NEW to the NEXT 

Normal) ในระหวาง

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

√

34 นางสาวเกวลิน อุนเพ็ง กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความมั่นใจใน

ตนเองสําหรับการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 โดยการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด

อาจารย ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย 

อาจารย ดร.เกษม เปรมประยูร

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ง

ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษาแบบองครวม: การเปลี่ยนผานจากภาวะ

ปกติใหมสูความปกติที่ 

เปลี่ยนไป (Innovation for Holistic Education: 

Transitioning from the NEW to the NEXT 

Normal) ในระหวาง

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

35 นายสิทธิชัย อินทรมนเฑียร กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การใชกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับ

เทคนิคการใชคําถามเพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

อาจารย ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท 

อาจารย ดร.ธนิกา วศินยานุวัฒน

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ง

ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษาแบบองครวม: การเปลี่ยนผานจากภาวะ

ปกติใหมสูความปกติที่ 

เปลี่ยนไป (Innovation for Holistic Education: 

Transitioning from the NEW to the NEXT 

Normal) ในระหวาง

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

√

36 นางสาวมนัญญา ไชยนิรมล กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การพัฒนาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรใน

รายวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โดยการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสืบเสาะหา

ความรูที่ขับเคลื่อนดวยกลวิธีการโตแยง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ 

อาจารย ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ง

ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษาแบบองครวม: การเปลี่ยนผานจากภาวะ

ปกติใหมสูความปกติที่ 

เปลี่ยนไป (Innovation for Holistic Education: 

Transitioning from the NEW to the NEXT 

Normal) ในระหวาง

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

√

37 นายศักดิ์สิทธิ์ ชมภูพวง กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การพัฒนาการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรโดย

วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบ

สอบที่ขับเคลื่อนดวยกลวิธีโตแยง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ 

อาจารย ดร.เมธี ดิสวัสดิ์

การประชุมวิชาการระดับชาต“ินอรทเทิรนวิจัย” 

ครั้งที่ 8 ประจําปการศึกษา 2564

“นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่อยางยั่งยืน” ในวัน

อาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565

√

38 นางสาวมณิสร แซแพ กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที5่  เรื่อง คลื่น โดย

ใชการจัดการเรียนรูแบบทํานาย สังเกต อธิบาย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ 

อาจารย ดร.เมธี ดิสวัสดิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ง

ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษาแบบองครวม: การเปลี่ยนผานจากภาวะ

ปกติใหมสูความปกติที่ 

เปลี่ยนไป (Innovation for Holistic Education: 

Transitioning from the NEW to the NEXT 

Normal) ในระหวาง

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

39 นางสาวอรบุษย หนักแนน กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณใน

รายวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที4่ 

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ 

อาจารย ดร.ธนิกา วศินยานุวัฒน

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ง

ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษาแบบองครวม: การเปลี่ยนผานจากภาวะ

ปกติใหมสูความปกติที่ 

เปลี่ยนไป (Innovation for Holistic Education: 

Transitioning from the NEW to the NEXT 

Normal) ในระหวาง

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

√

40 นายสุวิทย วนาสุวรรณวณิช นม. นิติศาสตร การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระบบสงตอบริการ

ทางการแพทยของ

ผูประกันตนในระบบประกันสังคม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิดาภา พรยิ่ง งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 51 (The 51st 

National Graduate Research 

Conference December 18th, 2020 online 

Conference) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยผาน

ระบบออนไลน

√

41 นางสาวทิพยวิมล แซเหง กศ.ม. การวิจัยและประเมิน การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท

อาจารย ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

42 นางสาวนุจรินทร หมัดหลี กศ.ม. การวิจัยและประเมิน การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคม

สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 15

ผูชวยศาสตราจารยดร.ณัชชา มหปุญญานนท

อาจารยดร.เมธีดิสวัสดิ์

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

43 นางสาวปริศรา อิสโร กศ.ม. การวิจัยและประเมิน การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะหแบบ

อินโฟกราฟกในบริบทสังคมพหุ

วัฒนธรรม : การประยุกตใชทฤษฎีการสรุป

อางอิงความนาเชื่อถือของผลการวัด

อาจารย ดร.ธนิยา เยาดํา

อาจารย ดร.เมธี ดิสวัสดิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อการ

เรียนรู ครั้งที่ 6 ประจําป 2565 วันศุกรที่ 27 

พฤษภาคม 2565

√

44  นางสาวหนึ่งฤดี ศรีสุวรรณ กศ.ม. การวิจัยและประเมิน การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ

สรางนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

อาจารย ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ 

อาจารย ดร. ธนิยา เยาดํา

การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อการ

เรียนรู ครั้งที่ 6 ประจําป 2565 วันศุกรที่ 27 

พฤษภาคม 2565

√

45 นายกิตติพัฒน เพชรสี่หมื่น กศ.ม. การวิจัยและประเมิน การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมทางกายในยามวาง

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 ตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม 

อาจารย ดร.เมธี ดิสวัสด

การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อการ

เรียนรู ครั้งที่ 6 ประจําป 2565 วันศุกรที่ 27 

พฤษภาคม 2565

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

46 นางสาวปาริฉัตร ไกรสนาม กศ.ม. การวิจัยและประเมิน รูปแบบการเรียนรูบูรณาการเนื้อหาและภาษา 

(CLIL) โดยใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน พื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต

จังหวัดสงขลา

อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ 

อาจารย ดร. เมธี ดิสวัสด

การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อการ

เรียนรู ครั้งที่ 6 ประจําป 2565 วันศุกรที่ 27 

พฤษภาคม 2565

√

47 นางสาวซอลีฮาห ละตานา วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา การพัฒนาชุดการทดลองปรากฏการณดอปเพลอร ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย คงภักดี

ผูชวยศาสตราจารยดร.ประสงค เกษราธิคุณ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 30 ประจําป 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ครั้งที่ 1

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

√

48 นางสาวรัตติยา หนูสุด กศ.ม. ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความดวยเทคนิค 

CIRC สําหรับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีชั้นปที่ 1

รองศาสตราจารย ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ

การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร ศึกษาครั้งที่

 4 วันศุกรที่ 11 มีนาคม 2565

√

49 นางสาวสุทธิจิตร บุญกาญจน กศ.ม. หลักสูตรและการสอน การประเมินหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตรเชิงการ

จัด หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรคณะ

วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย

ใชCIPP Model

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง 

อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ ครั้งที่ 6 

“การศึกษา หลักสูตรและการสอนในชวงแหงการเป 

ลี่ ย น แ ป ล ง ” The 6th National Conference

 on Curriculum and Instruction “ Education, 

Curriculum & Instruction in Time of 

Changes” วันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

√

50 นางสาวนภิสา หะยีวาจิ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-PLUS 

รวมกับผังกราฟก ที่มีตอการอาน

เพื่อความเขาใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง

อาจารย ดร.อภิรัตนดา ทองแกมแกว

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

51 นายจิตกร ทองนันท วท.ม. ชีววิทยา การสรางเซลลลูกผสมไฮบริโดมาที่ผลิตโมโน

โคลนอลแอนติบอดีตอแฟลกเจลลา

แอนติเจนของเชื้อ Salmonella Typhimurium

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล

วารสารวิทยาศาสตรบูรพา ปที่ 25 ฉบับที่ 1

มกราคม - เมษายน 2563

√

52 นางสาววรางคณา สุพรรณชนะบุรี ศศ.ม. ภาษาไทย กลวิธีการใชภาษากับมุมมองทางการเงินของ 

Money Coach

อาจารย ดร.จริญญา ธรรมโชโต 

อาจารย ดร.อลิสา คุมเคี่ยม

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

53 นางสาวภัทรภร ลิ่มเจริญ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตาม

องคประกอบของทักษะรวมกับชุดฝกทักษะ เรื่อง

 การวิเคราะหรายการคาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและทักษะปฏิบัติของนักศึกษาระดับชั้ป

ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปที่ 1

อาจารย ดร.วิภาฤดี วิภาวิน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

54 :นางสาวดวงเดน  เรืองจักร กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ผลการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริ

สติกส (Heuristics) รวมกับเทคนิค KWDL ที่มี

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน 

การแกปญหา เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ  

                                         เวชวิริยะสกุล

อาจารย ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว

การและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ หลักสูตรและ

การสอนสัมพันธ ครั้งที่ 6 “การศึกษา หลักสูตรและ

การสอนในชวงแหงการเปลี่ยนแปลง” The 6th 

National Conference on Curriculum and 

Instruction “Education, Curriculum & 

Instruction in Time of Changes” วันอาทิตยที่ 

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

√

55 นายบรรจง บุญญาพิทักษ สม. สาธารณสุขศาสตร การพัฒนาตัวแบบระบบบริการวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปอําเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง

อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว 1. International E-Conference Sport Science,

 Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020

 on the 25th November 2020

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

"วิทยาการสุขภาพและการกีฬา ครั้งที่ 5" ประจําป 

2565  The 5th National and International 

Conference on Health and Sports Science 

(NICoHSS-2022) ในระหวางวันที่ 27 – 28 

พฤษภาคม  2566 มหาวิทยาลัยทักษิณรวมกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย (UPSI) และ

อินโดนีเซีย (UNY, Dahasen)

√ √

56 นางสาวจุฑามาศ ฤทธาภัย สม. สาธารณสุขศาสตร การพัฒนาตัวแบบการปองกันและควบคุมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บานดาน 

สงขลา

อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว 1. The NICoHSS 2022 conference. Thaksin 

University Online Journal 2022; 2022(4): 

Inter-017(81)

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

57 นางสาวศรีสุดา สุดถนอม กศ.ม. การวิจัยและประเมิน การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการอยูอยาง

พอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร

อาจารย ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัชชา มหปุญญานนท

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ ครั้งที่ 6 

“การศึกษา หลักสูตรและการสอนในชวงแหงการ

เปลี่ยนแปลง”

√

58 นางสาวฐิตาพร คงหอม กศ.ม. การวิจัยและประเมิน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการ

รูสารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

อาจารยดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

อาจารย ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ ครั้งที่ 6 

“การศึกษา หลักสูตรและการสอนในชวงแหงการ

เปลี่ยนแปลง”

√

59 นางสาวทัศนีม ดอแว กศ.ม. หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน

รวมกับเทคนิค KWLH – PLUS ที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค

ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 3

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล

อาจารย ดร.ชัชวีร แกวมณี

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

60 นาวสาวคชาภรณ เมฆมวงแกว กศ.ม. หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) รวมกับผังกราฟฟกที่มีตอ

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ

เขาใจและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมานผูชวย

ศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

61 นายกฤษณะ โตะดํา กศ.ม. หลักสูตรและการสอน กระบวนการเรียนรูแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน 

(CO-5STEPs) รวมกับเทคนิค ผังกราฟกที่มีตอ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน

อาจารย ดร.วิภาฤดี วิภาวิน

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

62 นางสาวนุชนาฏ จันทรดี กศ.ม. หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรูโดยใชเเนวคิดคอนสตรัคติวิสต

รวมกับกับเทคนิค KWLH Plusที่มีตอ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหเเละผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

63 นางสาวเสาวลักษณ ผุดแปน กศ.ม. หลักสูตรและการสอน รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ

ซันรวมกับสื่อการเรียนรูทองถิ่น ที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ เรื่องการรอย

มาลัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

อาจารย ดร.ชัชวีร แกวมณี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

64 นางสาวจันทิมา แหลหู กศ.ม. หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)

 รวมกับเทคนิคผังกราฟกที่มีตอความเขาใจใน

การอานและการเขียนเชิงสรางสรรคภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน

อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

65 นางสาวพิชญาภร หนูอุไร กศ.ม. หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับ 

Google Workspace for Education ที่มีตอ

ทักษะการคิดเชิงคํานวณ และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิชาวิทยาการคํานวณ 1 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ครั้งที่ 6 ประจําป 2565 ซึ่งจะจัด

ขึ้นในวันศุกรที่ 27  พฤษภาคม 2565 (ผานระบบ

ออนไลน)

√

66 นางสาวทิพยสุดา ชูบุญสง กศ.ม. หลักสูตรและการสอน การจัดกระบวนการเรียนรูGPAS 5 Steps รวมกับ

เทคนิคผังกราฟกที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง กฎหมายกับชีวิต และความสามารถในการ

คิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565

√

67 นายมามะเพาซี สือแม สม. สาธารณสุขศาสตร ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการไดรับยาละลายลิ่ม

เลือดลาชาในกลุมผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันคลื่นไฟฟาชนิด ST ยกสูง

รองศาสตราจารย ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 

มีนาคม 2565 ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมสังคมยุค 

Next Normal”

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

√ √

68 นางสาวจันทราวรรณ แกวดุก สม. สาธารณสุขศาสตร ปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะของผู

ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดพัทลุง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

รองศาสตราจารย ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 

มีนาคม 2565 ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมสังคมยุค 

Next Normal”

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

√ √



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

69 นางสาวจอมขวัญ รัตนพิบูลย สม. สาธารณสุขศาสตร ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกัน

โรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

รองศาสตราจารย ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 

มีนาคม 2565 ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมสังคมยุค 

Next Normal”

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

√ √

70 นางสาวกัญญณัชชา รุงเรือง สม. สาธารณสุขศาสตร พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กปฐมวัย

ของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลพะวง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติยศ วรเดช 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 

มีนาคม 2565 ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมสังคมยุค 

Next Normal”

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

√ √

71 นายศราวุฒิ ภุมริน สม. สาธารณสุขศาสตร ปจจัยที่มีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคลากรการแพทยแผนไทยที่

ปฎิบัติงานใน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

เขตสุขภาพที่ 12

รองศาสตราจารย ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 

มีนาคม 2565 ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมสังคมยุค 

Next Normal”

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

√ √

72 นางฐิติมา ทองสังข สม. สาธารณสุขศาสตร การเฝาระวังความปลอดภัยในการบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหารลดน้ําหนักและเครื่องสา

อางในวัยรุน จังหวัดพัทลุง

รองศาสตราจารย ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 

มีนาคม 2565 ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมสังคมยุค 

Next Normal”

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

√ √
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73 นางสาวชลธิชา หีดเภา สม. สาธารณสุขศาสตร ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดของ

นักศึกษาในจังหวัดตรัง ภายใตสถานการณการ

เเพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-

19)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

รองศาสตราจารย ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 

มีนาคม 2565 ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมสังคมยุค 

Next Normal”

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

√ √

74 นางสาวซูไวบะฮ อาบู สม. สาธารณสุขศาสตร ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเขารับการรักษา

ลาชาในผูปวยกลุมโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดยะลา

รองศาสตราจารย ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจําป 2565 ในวันศุกร ที่ 25 

มีนาคม 2565 ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมสังคมยุค 

Next Normal”

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

√ √

75 นางสาวขนิษฐา เกื้อเพชร สม. สาธารณสุขศาสตร พัฒนาตัวแบบการปองกันการจมน้ําในนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาตอนปลายในตําบลหัวไทร

อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว 1. เสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัยระดับ

นานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวขอ The Third Public 

Health Internation Conference "Enhancing 

Public Health System Resilience in the Next 

Normal era"

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

3. The NICoHSS 2022 conference. Thaksin 

University Online Journal 2022; 2022(5): 

INTER-03(79)

√

76 นางสาวจริยา แกวมณี สม. สาธารณสุขศาสตร การพัฒนาตัวแบบการจัดการตนเองของผูปวย

เบาหวานชนิดที่ 2 บานทานางหอม

อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว 1. The NICoHSS 2022 conference. Thaksin 

University Online Journal 2022; 2022(5): P-

19(69)

2. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

√
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ระดับ

นานาชาติ

77 นางสาวธนพร อุทัย กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร

การพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณ โดยใชการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกรวมกับชุดฝกทักษะ DPAA และการ

ใหขอมูลยอนกลับแบบโตตอบผานระบบออนไลน

 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ 

อาจารย ดร.วิภาฤดี วิภาวิน

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ง

ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษาแบบองครวม: การเปลี่ยนผานจากภาวะ

ปกติใหมสูความปกติที่เปลี่ยนไป (Innovation for 

Holistic Education: Transitioning from the 

NEW to the NEXT Normal)

√

78 นางสาวศุภาพิชญ คีรีรัตน กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร

การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรเรื่อง 

สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที4่ โดย

การจัดการเรียนรูดวยวิธีสรางแบบจําลอง-

สังเกต-สะทอนความคิด-อธิบาย รวมกับการใช

สื่อประสม

รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข อุดม 

อาจารย ดร.ธัญชนก พูนศิลป

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ง

ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษาแบบองครวม: การเปลี่ยนผานจากภาวะ

ปกติใหมสูความปกติที่เปลี่ยนไป (Innovation for 

Holistic Education: Transitioning from the 

NEW to the NEXT Normal)

√

79 นางสาวยมลพร ธีระกิจไพศาล กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร

การพัฒนาสมรรถนะการแกปญหาแบบรวมมือ

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน

รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข อุดม 

อาจารย ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ง

ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษาแบบองครวม: การเปลี่ยนผานจากภาวะ

ปกติใหมสูความปกติที่เปลี่ยนไป (Innovation for 

Holistic Education: Transitioning from the 

NEW to the NEXT Normal)

√

80 นาวสาวปยธิดา ชูรักษ สม. สาธารณสุขศาสตร การพัฒนาตัวแบบการกายภาพบ าบัดผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองในชุมชน

อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว 1. International E-Conference Sport Science, 

Physical Education & Health (ICSSPEH) 2020 

on the 25th November 2020. online

2. The NICoHSS 2022 conference. Thaksin 

University Online Journal 2022; 2022(5): P-

20(70)

√

81 นางสาวศรีสุดา ไชยกิจแกว ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนากระบวนการปรับปรุงกาซชีวภาพ

พรอมกับการผลิตกรดอินทรียดวยแบคทีเรียใช

คารบอนไดออกไซด

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมพงศ โอทอง

 Professor. Dr. Nils-Kåre Birkeland 

 ดร. ชลธิชา มามิมิน  

Bioresource Technology Report 15 (2021) 

100701

√

82 นางสาวชดาษา จันพรมทอง ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูในการ

เสริมสรางทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ

เขาใจและความตระหนักรูทางสังคม สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

อาจารย ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี

อาจารย ดร. ศิริรัตน สินประจักษผล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพเกา ณ พัทลุง

1. การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนระดับชาติครั้งที่

 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5  ในวันที่ 16 

กรกฎาคม 2564

2. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปที่ 21

 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

√

ปริญญาเอก
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ระดับ

นานาชาติ

83 นายสุทิพย พูลสวัสดิ์ ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา ปอเนาะดาลอ : พื้นที่ผลิตซ้ําความเปนมลายูมุสลิม รองศาสตราจารย ดร. พรพันธุ เขมคุณาศัย   อาจารย

 ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล

วารสาร “อินทนิลทักษิณสาร”(Inthaninthaksin 

Journal) ปที่ 16      ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2564)

√

84 นางสาวกาญจนา  เดชสม กศ.ด. การบริหารการศึกษา กลยุทธการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา

รองศาสตราจารย ดร. รุงชัชดาพร  เวหะชาติ

อาจารย ดร. ศิลปชัย  สุวรรณมณี

อาจารย ดร. สุนทรี  วรรณไพเราะ

วารสารครุศาสตรสาร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปที่ 15 ฉบับที่ 1

√

85 นายซูฮัยรี บืองาฉา กศ.ด. การบริหารการศึกษา โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําเชิงพหุ

วัฒนธรรมของผูบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม

อาจารย ดร. สุนทรี  วรรณไพเราะ

รองศาสตราจารย ดร. รุงชัชดาพร  เวหะชาติ

อาจารย ดร. ศิลปชัย  สุวรรณมณี

วารสารครุศาสตรสาร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปที่ 15 ฉบับที่ 2

√

86 นายนรินทร ขวัญคาวิน กศ.ด. การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรม

อยางยั่งยืน

รองศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ

อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี

อาจารย ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ

1. วารสารครุศาสตรสาร คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปที่ 15 

ฉบับที่ 1 

2. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

และงานบริหารสัมพันธ ประจําป 2563 ในวันที่ 7 

กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว 

จังหวัดเชียงใหม

√

87 นางวรวลัญช ภัทรเรืองอนันต กศ.ด. การบริหารการศึกษา กลยุทธการบริหารเพื่อสรางขีดความสามารถ

ทางการแขงขันสูมาตรฐานสากลของโรงเรียน

เอกชน

รองศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ

อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี

อาจารย ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ

1. วารสารครุศาสตรสาร คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปที่ 15 

ฉบับที่ 1 

2. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

และงานบริหารสัมพันธ ประจําป 2563 ในวันที่ 7 

กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว 

จังหวัดเชียงใหม

√

88 นางสาวสุนิตา  ยิ่งเจริญสมสุข กศ.ด. การบริหารการศึกษา อนาคตภาพการบริหารการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาลนคร

อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี

รองศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ

อาจารย ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ

1. วารสารครุศาสตรสาร คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปที่ 14 

ฉบับที่ 1 

2. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

และงานบริหารสัมพันธ ประจําป 2563 ในวันที่ 7 

กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว 

จังหวัดเชียงใหม

3. วารสารหาดใหญวิชาการ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 

(พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย√ผูเขียน หลักสูตร√สาขาวิชา ชื่อเรื่อง√ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย√ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

89 นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน กศ.ด. การบริหารการศึกษา อนาคตภาพการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

มาตรฐานสากลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาจารย ดร. สุนทรี  วรรณไพเราะ

รองศาสตราจารย ดร. รุงชัชดาพร  เวหะชาติ

อาจารย ดร. ศิลปชัย  สุวรรณมณี

Journal of Education Naresuan University, 

Volume 2 5 No.2 April – June 2023

√

90 นางพนัชกร พิทธิยะกุล ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น : “มรดกภูมิ

ปญญาผาทอเกาะยอ” แบบมีสวนรวมของ

เยาวชน ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รองศาสตราจารย ดร. พรพันธุ เขมคุณาศัย 

รองศาสตราจารย ดร. ณฐพงศแ จิตรนิรัตนผูชวย

ศาสตราจารย ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ

วารสารมานุษยวิทยาเชิงพุท วัดวังตะวันตก จังหวัด

นครศรีธรรมราช (ปที่ 6 ฉบับที่ 9 กันยายน 2564)

√

91 นางสาวจิตติกานต หลักอาริยะ ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา อัตลักษณความเปนเกาหลีในมิติอาหารการกิน

ของรานอาหารเกาหลี จังหวัดสงขลา

รรองศาสตราจารย ดร. พรพันธุ เขมคุณาศัย

อาจารย ดร. อนินทร พุฒิโชติ    

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ

วารสาร “อินทนิลทักษิณสาร” (Inthaninthaksin 

Journal) ปที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 

2564)

√

92  นายบาเซล อับดุลวาฮับ กศ.ด. การบริหารการศึกษา รูปแบบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

 อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี

 รองศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ

 อาจารย ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ

1. Journal of Islamic Civilization in Southeast

 Asia

2. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 2

 ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

3. การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและงานบริหาร

สัมพันธประจําป 2562 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 

2562 ณ โรงแรกมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน 

จังหวัดชลบุรี 

√ √

93 นางสาวยุวรี โชคสวนทรัพย ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในพื้นที่

อุทยานธรณีโลกสตูล ประเทศไทย

 อาจารย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี

 รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนูและ

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง

1. วารสารมจร.สังคมศาสตรปริทรรศน ปที่ 12 

ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2566

2. วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

https:√√www.tci-

thaijo.org√index.php√jasu√index

√



C.4 ผลงานของผูเรียน

ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย/ผูเขียน หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย/ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

1 นายกิตติ์พิธาน ชูยก กศ.ม. การบริหารการศึกษา การดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

2 นางสาวกชกร  แกวพูล กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความทอแทในการปฏิบัติงานของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 

เขต 1

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

3 นางสาวกรกมล  บุญสม กศ.ม. การบริหารการศึกษา การสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ The National and International conference 

on Education. March 11, 2022 at Sri 

Lamduan Hotel, Muang District, Sisaket 

Province Thailand

√

4 นางกรรณิกา  รัตนะพงค กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเหนือผูนําของ

ผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 

สตูล

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

5 นายกษิดิศ ยิ่งดํานุน กศ.ม. การบริหารการศึกษา การบริหารงานพัสดุของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 3

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ
The Thailand International College 

Consortium (TICC) The 6th TICC 

International Conference “Next 

Normal…Next Move towards Sustainable 

Development Goals”  05 March, 2022  

Online Conference

√

6 นางสาวกอบทอง  ทองจินดา กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการศึกษายุคดิจิทัล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

ผลการตีพิมพเผยแพร ระดับบัณฑิตศึกษา  ปการศึกษา 2564  (แผน ข.)

คณะศึกษาศาศตร



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย/ผูเขียน หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย/ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

7 นางสาสวกาญจนี เนาเนินทอง กศ.ม. การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีครูไมครบชั้น

เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต3

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

8 นางกุสุมา  เมียนแกว กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางการสรางชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพของผูบริหารกับสมรรถภาพการ

ปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

9 นางสาวเกสรี จักษุญาณ กศ.ม. การบริหารการศึกษา การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 3

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

10 วาที่ ร.ต.ไกรสร  เกกินะ กศ.ม. การบริหารการศึกษา การดําเนินงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ตรัง กระบี่

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

11 นายเขตคัมภีร  จินดา กศ.ม. การบริหารการศึกษา บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลาเขต1

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

12 นางจริยา  โสพิกุล กศ.ม. การบริหารการศึกษา การสงเสริมวัฒนธรรมองคกรของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

13 นางจันทรจิรา พรหมใหม กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการเปนโรงเรียนสุจริต 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 3

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย/ผูเขียน หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย/ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

14 นายจํารัส  สืบเหม กศ.ม. การบริหารการศึกษา การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อจัดการ

เรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสตูล

ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

15 นางสาวจินตหรา  ธรรมรักษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา การสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดสงขลา

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ The National and International conference 

on Education. March 11, 2022 at Sri 

Lamduan Hotel, Muang District, Sisaket 

Province Thailand

√

16 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย กศ.ม. การบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัยตามการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

17 นางสาวจุฑารัตน นาคคํา กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของ

ผูบริหารกับความเปนองคกรนวัตกรรมของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสงขลา เขต 3

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

18 นางสาวชฎาลักษณ  ทองปาน กศ.ม. การบริหารการศึกษา การสงเสริมการจัดการเรียนรูของผูเรียนระดับ

ปฐมวัยแบบองครวมของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดสงขลา

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

19 นางสาวชลธิชา ขาวชวย กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

(Active Learning) ของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

20 นางสาวซูฟยะห อีปง กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 

กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย/ผูเขียน หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย/ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

21 นางสาวฐิตินันท ผองสุข กศ.ม. การบริหารการศึกษา การบริหารความเสี่ยงในสถานการณการแพร

ระบาด covid -19 ของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

22 นางฒามรา พรหมหอม กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํารวมของผูบริหาร

กับองคประกอบการเปนชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

23 นายณภัทร ยังมีสุข กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความตองการจําเปนของการเปนชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 

สตูล

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

24 นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ กศ.ม. การบริหารการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

25 นางสาวณิชกาญจน สังขนอย กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 

เขต 1

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

26 นายดนุเดช  สงศรี กศ.ม. การบริหารการศึกษา  ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 

เขต 1

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

27 นางสาวธารารัตน  หีดเดช กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของ

ผูบริหารสถานศึกษา กับ บรรยากาศองคการใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย/ผูเขียน หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย/ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

28 นางสาวนรีกระจาง ถาวรเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา

 ในยุคประเทศไทย 4.0 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

29 นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําใฝบริการของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ตรัง กระบี่

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

30 นางสาวนิภาวรรณ  ทองจินดา กศ.ม. การบริหารการศึกษา บทบาทของผูบริหารในการเสริมสรางวินัย

นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ The Thailand International College 

Consortium (TICC) The 6th TICC 

International Conference “Next 

Normal…Next Move towards Sustainable 

Development Goals”  05 March, 2022  

Online Conference

√

31 นายนิภาส ยอสม กศ.ม. การบริหารการศึกษา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่     การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 3

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

32 นางสาวโนรีซัน   ดอมิ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับ

การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเขมของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี The Thailand International College 

Consortium (TICC) The 6th TICC 

International Conference “Next 

Normal…Next Move towards Sustainable 

Development Goals”  05 March, 2022  

Online Conference

√

33 นางสาวปทุมพร พิบูลยผล กศ.ม. การบริหารการศึกษา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

34 นางสาวฝนทิพย คงบุญแกว กศ.ม. การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการงานกิจกรรมบําบัดใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ The International and National Teacher 

Education Conference (INTEC 2022) with the 

theme “Tercher Education in the Next 

Normal”  8-9, April 2022 Online Conference

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย/ผูเขียน หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย/ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

35 นายพยุงศักดิ์  ไชยเพชร กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับ

การจัดการเรียนรูเชิงรุกของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 

เขต 2

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

36 นายพีระศักดิ์  โกมลานนท กศ.ม. การบริหารการศึกษา การเปนองคกรแหงความสุขของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

จังหวัดพังงา

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

37  มัชฌิมา  ปลื้มใจ กศ.ม. การบริหารการศึกษา การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามสมรรถนะ

ผูเรียนของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

38 นางสาวมารีแย ยีเจะนิ กศ.ม. การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1

ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

39 นางสาวเมธาวี ยอดไกรศรี กศ.ม. การบริหารการศึกษา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

40 นางสาวยาวาเฮ  บูละ กศ.ม. การบริหารการศึกษา การดําเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

41 นายรอซี  บินมะดาโอะ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย/ผูเขียน หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย/ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

42 นางสาววรรณี ยาทรัพย กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 

21 ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตรัง

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

43 นายวัชรินทร  ชวยเนียม กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พัทลุง เขต 1

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

44 นางวัลลา  ชุมแกว กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

45 นายวิษณุ อธิภัทรินธร กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 1

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

46 นายวีระชาติ จันทรัตน กศ.ม. การบริหารการศึกษา การดําเนินงานตามโครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

47 นายศิริพงษ ควนวิไล กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน

ของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ The National and International conference 

on Education. March 11, 2022 at Sri 

Lamduan Hotel, Muang District, Sisaket 

Province Thailand

√

48 วาที่ ร.ต.สายชล จิตตะปาโร กศ.ม. การบริหารการศึกษา การบริการทางวิชาชีพใหกับชุมชนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย/ผูเขียน หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย/ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

49 นายสิริพล เหมือนพะวงศ กศ.ม. การบริหารการศึกษา การดําเนินงานตามสถานการณแพรระบาดของ

โรคโควิด 19 ของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 

สตูล

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

50 นายสุรวุธ  แสงมณี กศ.ม. การบริหารการศึกษา การศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

51 นางสาวเสาวณี บุญนา กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําใฝบริการของ

ผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

52 นางแสงโสม  หาญทะเล กศ.ม. การบริหารการศึกษา การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอความเปน

สถานศึกษาพอเพียงของสถานศึกษาบนพื้นที่เกาะ

 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สตูล

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

53 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาตรี กศ.ม. การบริหารการศึกษา การสรางความเสมอภาคทางการศึกษาของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

54 นายอดิสร ชูเชียร กศ.ม. การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

55 นางอมรรัตน  หมื่นแกว กศ.ม. การบริหารการศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลาเขต1

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย/ผูเขียน หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย/ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

56 นายอัฐพงศ แกวเจียรวนนท กศ.ม. การบริหารการศึกษา 	 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สงขลา สตูล

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

57 วาที่ ร.ต.อาภรณ  ชนะพาล กศ.ม. การบริหารการศึกษา การดําเนินงานสงเสริมการเรียนรวมของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดสงขลา

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

58 นายอายุทธ  สะอุ กศ.ม. การบริหารการศึกษา การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นของสถานศึกษา

 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 3

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

59 นางสาวอาอีฉะ   สงตอน กศ.ม. การบริหารการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริม

การอานออก เขียนไดของนักเรียน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 3

อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

60 วาที่ ร.ต.อิบรอฮิม  มะดาโอะ กศ.ม. การบริหารการศึกษา การบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต

อ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

61 นางสาวอิสราภรณ  นอยผา กศ.ม. การบริหารการศึกษา การเสริมสรางพลังอํานาจครูของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ The National and International conference 

on Education. March 11, 2022 at Sri 

Lamduan Hotel, Muang District, Sisaket 

Province Thailand

√

62 นางสาวเอมีนา  หวันเตะ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ขวัญและกําลังใจในการทํางานทามกลาง

สถานการณความไมสงบของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต

รศ.ดร. รุงชัชดาพร เวหะชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงาน

บริหารการศึกษาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

√

คณะนิติศาศตร



ลําดับที่ ชื่อผูวิจัย/ผูเขียน หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความวิทยานิพนธ อาจารย/ผูทําผลงานรวม แหลงตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

63 นายสรพล  อักษรศิริ นม.นิติศาสตร มาตรการทางกฎหมายกรณีควบคุมผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการประกอบอาชีพเลี้ยงกุง

ทะเล

ผศ.ดร.จิดาภา  พรยิ่ง การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 51 วันที่ 18 ธันวาคม 

2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รูปแบบ

ออนไลน

√

64  นายศตวรรษ  ศรีรัตนพงศ นม.นิติศาสตร สิทธิความเปนคนไทยสองสัญชาติกรณีเดิน

ทางเขาประเทศไทยดวยหนังสือเดินทางตางชาติ

ศ.ดร.กรกฏ  ทองชะโชค การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 51 วันที่ 18 ธันวาคม 

2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รูปแบบ

ออนไลน

√

65 นางสาวกัญญาพัชร  ดุลยพัชร นม.นิติศาสตร การไกลเกลี่ยขอพิพาททางปกครองของ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

ศ.ดร.กรกฏ  ทองชะโชค การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 51 วันที่ 18 ธันวาคม 

2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รูปแบบ

ออนไลน

√

66 สิบตํารวจเอกธนกร  จงใจรักษ ร.ป.ม.การจัดการ ผลการดําเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อตอตาน

การใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศ

ไทย ในโรงเรียนเทศบาล 5 (บานตลาดเกา) 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา)

พ.ต.ท.อิศราวุธ  ออนนอม วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศษสตร ปที่ 2 ฉบับที่

 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2563)

√

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (U-MDC)
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