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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดฉบับนี้ เป็นวารที่จัดท าขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เพ่ือเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ของนักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิชาการท่ัวไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด 
ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายเชิงวิชาการ และงานวิจัยสาขาต่าง 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถผ่านการประเมิน
เป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ คณะผู้เขียนและคณะกรรมการกลั่นกรองที่ช่วยเสนอแนะแนวคิด
ให้กับผู้เขียนและบรรณาธิการอย่างดียิ่ง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานวิจัย และงานวิชาการท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป 
 
 

กองบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 
 กนกกร  พวงสมบัติ, เบญจมาภรณ์  เสนารัตน์, นฤมล  แสงพรหม, สมประสงค์  เสนารัตน์  

 
 

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ ศนูย์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 8 
 ขนิษฐา  อินทะแสง,  ธีรดา  โชติพันธ์,  สันทนีย์  กิจเพิ่มเกียรต ิ 

 
 

ประสิทธิผลการบริหารจดัการงานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบรหิารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ 17 
 ธนกร  เช้ือจ ารูญ 

 
 

วิเคราะห์วรรณศลิป์ในบทเพลงกลอ่มเด็กของคนภูไท ต าบลห้องแซง อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 25 
 อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ, ภาวิณี  ห้องแซง  

 
 

การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถการคดิแก้ปัญหาอยา่งมีวิจารณญาณ
และพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

35 

 กุลศิริ  บุญอาษา  
 

 

ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4 43 
 จิรัฎฐ์  ไพสิฐสกุลเกตุ, ยืนยง  ไทยใจดี  

 
 

ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ เรื่อง กีฬาเปตอง ผ่านคิวอารโ์ค้ด 53 
 กฤติกา  สังขวดี, ปัญญา  สังขวด ี** 

 
 

พระพุทธเจ้าในวิธีคิดแบบชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน 59 
 ชาญยุทธ  สอนจันทร์  

 
 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น ลายต้นเทียนพรรษา จงัหวัดอุบลราชธาน ี 69 
 ธิติพร  ชาญศิริวัฒน์, ธีระ  สาธุพันธ์, ธญัญะลักษณ์  มากดี, ยุทธศักดิ ์ ทองแสน 

 
 

การใช้ภาษาแชทในการสื่อสารผา่นแอปพลิเคชันไลน ์ 80 
 สุจิตรา  ประชามิ่ง, ณัฐวุฒิ  พิมขาลี, นธิินาถ  อุดมสันต์  

 
 

การถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของพระเจนดุริยางคไ์ปสูลู่กศิษย์ กรณศีึกษาพันจ่าอากาศเอกมนสั ปิติสานต์
และพันต ารวจโท ทีฆา โพธิเวส 

90 

 บพิตร  เค้าหัน, เฉลิมศักดิ ์ พกิุลศร,ี ไพศาล  สุวรรณน้อย  
  
ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้เปรียบเทียบกับความสามารถในการแบ่งปันความรู้และความสามารถ 
ในการสร้างความรู้ ในบริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาเชิงประจักษ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
ในประเทศไทย 

99 

 ปิยะวรรณ  คุ้มญาต,ิ ซินเนีย  รัตภิัทร ์
 

 

การจัดการเรยีนรู้วิชาพุทธศาสนา เรื่อง บริหารจิตเจริญปญัญา ตามแนวจิตตปัญญาส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

109 

 เอ็มอร  ทองเหลือ 
 

 

  



สารบัญ (ต่อ)  
  
 หน้า 
การบริหารแบบมสี่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ 118 
 เพ็ญพิศ  ผาพองยุน, ชานนท ์ เศรษฐแสงศรี  

 
 

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 127 
 มณีรัตน์  กรรณิกา, อภิราดี  จันทร์แสง  

 
 

การจัดการค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

134 

 เดือนเพ็ญ  รักษ์แพทย ์ 
 

 

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเตม็ศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
เชิงความคิดสร้างสรรค์ในช้ันเรยีนวิทยาศาสตร ์

144 

 ปาจรีย ์ เนรมิตพานิชย์, พรรณวิไล  ชมชิด, วันดี  รักไร่  
 

 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 154 
 รุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ, ยืนยง ไทยใจดี  

 
 

การพัฒนาวิธีการประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

163 

 วัฒนา  ธิมาชยั, ประเสริฐ  เรือนนะการ  
 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

173 

 อุบลรัตน์  ชรารัตน์, หทยั  น้อยสมบัต ิ 
 

 

การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้สื่อประสม (Multimedia) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความคล้าย วิชาคณิตศาสตร์ 5 ส าหรับนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

183 

 วัฒนาพร  รังคะราช 
 

 

การพัฒนาการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)  ที่มีผลต่อทักษะการฟัง 
และการพดูภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

195 

 วารุณี  ศิริ, อภิราดี  จันทร์แสง  

  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

207 

 วีรยุทธ  จันทร์เหลือง, อภิราดี  จันทร์แสง  

  
การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบาย ด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 218 
 ศศิพิมประไพ  อาสนรัตนจินดา, พิลานชุ  ภูษาวโิศธน์  
  
การยอมรับการปลูกข้าวหอมมะลคิุณภาพดีตามการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 230 
 สหภาพ  ไตรยวงค์, สมใจ  ภูมพิันธุ์, ไพศาล  แน่นอุดร  

 



สารบัญ (ต่อ)  
  
 หน้า 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครูด้วยกิจกรรมสะท้อนคดิโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผล
และประเมินผลทางคณิตศาสตร ์

239 
 

 สุพรรณิการ์  ชนะนิล 
 

 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 250 
 สุวัฒน์  บันลือ  

 
การพัฒนาการเรียนการสอนการอา่นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ โดยใช้เทคนิค 
KWL Plus ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

261 

 พรวิมล  ปานทอง, อภิราดี  จันทร์แสง 

 
 

การใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติง 
ทางธุรกิจ 

272 

 ธีรภัทร  ปรุงเกียรติ, อินธิสาร  ไชยสุข  
 

 

การใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถ  

การเขียนจดหมายสมัครงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
282 

 วรัญญา  เช้ือวังค า, พิลานุช  ภูษาวิโศธน์  

 


