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  หน้า 
 หน้าลิขสิทธิ ์  

 บทบรรณาธิการ  
 กลุ่มการศึกษา (ED 1)  
1 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน

และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6…......สุธาทิพย์ ยาวิเศษ 
 

1 
2 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ โรงเรียนในสหวิทยาเขต

เบญจสิริ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2......... ธเนศ น้อยดี 
 

13 
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1..........................................................เอกลักษณ์ อนันตะปุระ 
 

29 
4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร งานวิชาการใน

สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท.....................................สุปราณี จิตรดา 
 

41 
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค์....................................................................................พัฒนพงษ์ จงเกษกรณ์ 
 

51 
6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา กับขวัญก าลังใจในการท างานของครู สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1............................อรุณสิทธิ ตราปัญญา 
 

63 
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1..................................................ยมลพร ศรีพลอย 
 

73 
8 แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  

กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
.......................................................................................................................................พิสิษฐ์ วิทยา 

 
 

85 
9 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ 

พึงพอใจต่อการวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.............................อริสรา ดีน้อย 
 

97 
10 แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรง เรียนขนาดเล็ก  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2…………….………….…..จิรายุ มณีล ่า 
 

111 
11 ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  

...................................................................................................................................ดวงพร จันทร์ศิริ 
 

123 
12 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถใน  

การท างานร่วมกันและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1… 
………………………………………………………………………………………….....……………………..ภริดา สุขีลักษณ์ 

 
 

135 
 กลุ่มการศึกษา (ED 2)  

13 การประเมินความต้องการจ าเปน็ในการบริหารงบประมาณสูค่วามส าเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี...............................................ทศพล นวนไชยดี 

 
147 

14 แนวทางการพัฒนาการบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือตอนบน...................................................................................................... XUEPING-TAN 

 
157 



  หน้า 
 กลุ่มการศึกษา (ED 2) (ต่อ)  

15 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์.....อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ 

 
171 

16 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการความรู้ส าหรับข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3................................................................เกริกเกียรติ นรินทร์ 

 
183 

17 ผลการใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับการใช้เกมที่มีต่อความสามารถในการฟังและ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1..............ลักขณา จิตต์เจริญ 

 
195 

18 การประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารงานตามภารกิจศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของผู้บริหาร กลุ่มภูธานี...........................................................................ณัฐพงศ์ โสภิณ 

 
209 

19 การประเมินความต้องการจ าเป็นในทักษะการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
.............................................................................................................................บุษยมาส ตางจงราช 

 
 

219 
20 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3.................................ภูวนาถ นรินทร ์
 

229 
21 การประเมินความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3................................................มัณฑนา ออพานิชกิจ 
 

239 
22 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6……….นัชนันท์ ค่าเอี ยม 
 

249 
23 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างต้นแบบ

นวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาให้สังคมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ……………………….จิระ จิตสุภา 
 

261 
24 การพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้เทคนิคระดมสมองเรื่องกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.........วีระชัย รัตนโสภา 
 

271 
 กลุ่มการศึกษา (ED 3)  

25 พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ CIRC ร่วมกับเกม ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6……………………………………………………………...……นิศารัตน์ ชมเทศ 

 
283 

26 การพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า...............................................................วราวุฒิ บริรักษ์ตระกูล 

 
295 

27 ภาษาอังกฤษทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิค KWL Plus ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เทศบาลวัดหนองผา………………………………………………………………………….…………..พรพัฒน์ ฤทธิชัย 

 
305 

28 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
…………………………………………………………………………………………………………….……….ทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์ 

 
313 

29 การพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้ร่วมกับการใช้ค าถามระดับสูง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4..........ภาณุมาศ จันทร 

 
325 

30 การพัฒนารูปแบบบริหารการเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง.............................................................................เยาวลักษณ์ เกษรเกศรา 

 
335 

   
   



  หน้า 
 กลุ่มการศึกษา (ED 3) (ต่อ)  

31 การจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบบูรณาการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6......................................................................................สุชาดา กล ่าใย 

 
347 

32 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการจัดสวนถาดแบบชื้น ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏอุตรดิตถ์......................................................................................................วิมลฉัตร สมนิยาม 

 
359 

33 รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ และความหลากหลายทางเพศ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น..............................................................ธนวรรณ เจริญภัทราวุฒิ 

 
371 

34 แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมอัตลักษณ์ด้านจิตอาสาของผู้เรียนอาชีวศึกษา........ธีรวุธ ยะอูป 383 
35 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนบน......................................................................... Lai Yan 
 

397 
36 แนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพ ในเขตบริการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1............................................................................วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ 
 

411 
 

ภาคผนวก 

 ประวัติวิทยากรผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ก าหนดการประชุมสัมมนาวชิาการน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจทิัล” 

 รายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิพิจารณาบทความ 

 รายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) 

 ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ  
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 

 


