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5. ผลงานวิจัยในวารสารในประเทศ (เฉพาะในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 

กวินเกียรติ นนทพละ, ไพศาล สุวรรณนอย, วิโรจน สารรัตนะ, วัลลภา อารีรัตน (2551). แนวทางในการ
ใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1. วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 4(2), 3-19. 

กัญญา โพธิวัฒน, วิโรจน สารรัตนะ, ไพศาล สุวรรณนอย, Parkay, F.W. (2548). ทีมผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา: การวิจัยทฤษฎีฐานราก. วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 1(2), 110-118. 
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คะนึง สายแกว, วิโรจน สารรัตนะ, ทวีชัย บุญเติม, ไพศาล สุวรรณนอย (2549). ขอเสนอเชิงนโยบายการ
รบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสุรินทร. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
2(2), 82-101 

ไชยา ภาวะบุตร, วิโรจน สารรัตนะ, ไพศาล สุวรรณนอย, ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2549). ขอเสนอเชิง
นโยบายเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2(1), 15-28. 

ดุสิต สมศร,ี ประยุทธ ชูสอน, ไพศาล สุวรรณนอย (2551). การพัฒนาตัวแบบการบริหารแผนกลยุทธของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในบริบทการกระจายอํานาจทางการศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 4(2), 92-100. 

ภิญโญ มนูศิลป, เสาวนีย ตรีพุทธรัตน, ไพศาล สุวรรณนอย (2551). การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 4(1), 58-68. 

รัตนาภรณ สมบูรณ, วิโรจน สารรัตนะ, ไพศาล สุวรรณนอย. (2555). ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
8(2), 29-41. 

วงศวฤณ พิชัยลักษณ, วิโรจน สารรัตนะ, ไพศาล สุวรรณนอย. (2552). ความมีประสิทธิผลของวิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร: โมเดลสมการโครงสราง. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
8(2), 19-28. 

ศิริกุล นามศิร,ิ วิโรจน สารรัตนะ, ไพศาล สุวรรณนอย (2552). การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูร
ณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 5(2), 1-25. 

สถาพร หยองเอน, ไพศาล สุวรรณนอย, วิโรจน สารรัตนะ, ทวีชัย บุญเติม (2549). โครงการหน่ึงอําเภอ
หน่ึงโรงเรียนในฝน: วิเคราะหการนํานโยบายสูการปฏิบัติดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2(1), 43-57. 

สมจิต สงสาร, วัลลภา อารีรัตน, ไพศาล สวุรรณนอย (2552). การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานที่มีประสิทธิผลของคร.ู วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 5(2), 88-94. 

สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง, นงลักษณ วิรัชชัย, วิโรจน สารรัตนะ, ไพศาล สุวรรณนอย (2551). ปจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน: การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัว
แบบ. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 4(1), 45-57. 
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สุดสวาท ประไพเพ็ชร,  วิโรจน สารรัตนะ, ไพศาล สุวรรณนอย (2551). การพัฒนาตัวบงช้ีการบริหารเชิง
บูรณาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 4(2), 29-39. 

สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ, วัลลภา อารีรัตน, วิโรจน สารรัตนะ, ไพศาล สุวรรณนอย (2550). อนาคตภาพที่
เปนไปไดของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในทศวรรษหนา. วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 3(1), 25-35. 

สุรัตน ดวงชาทม, ไพศาล สุวรรณนอย, วิโรจน สารรัตนะ, ทวีชัย บุญเติม (2549). การพัฒนาสูความเปน
องคการแหงการเรียนรู: กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2. วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2(1), 29-42. 

อาคม อึ่งพวง, วัลลภา อารีรัตน, วิโรจน สารรัตนะ, ไพศาล สุวรรณนอย (2551). ขอเสนอเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง). วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 4(1), 21-33 

อาภารัตน ราชพัฒน, วิโรจน สารรัตนะ, ไพศาล สุวรรณนอย (2554). การพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําของครู
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 7(2), 51-58. 

ขวัญใจ แกวแสง, พระครูสุธีจริยวัฒน, ไพศาล สุวรรณนอย. (๒๕๖๐). โปรแกรมพัฒนาการเรียนรูที่ยึดการ

สืบเสาะหาความรูเปนฐานสําหรับหองเรียนศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๑๒(๑): มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑. (มีหนังสือตอบรับการ

ตีพิมพ) 

เสาวลักษณ วรครบุร,ี พระครสูุธีจริยวัฒน, ไพศาล สุวรรณนอย. โปรแกรมพัฒนาการเรียนรูที่ยึดโครงงาน

เปนฐานสําหรับหองเรียนศตวรรษที่ ๒๑ ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. วารสารสุทธิปริทัศน. ๓๑ (๙๙): กรกฏาคม – กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๐. (มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ) 

วุฒิชัย วรครบุร,ี พระครสูุธีจริยวัฒน, ไพศาล สุวรรณนอย. โปรแกรมพัฒนาการเรียนรูที่ยึดปญหาเปน

ฐานสําหรับหองเรียนศตวรรษที่ ๒๑ สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๑๒(๒): 

เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑. (มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ) 
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6. ผลงานวิจัยในวารสารตางประเทศ  

Phrkru Dhammapissmai, Suwannoi, P., Neelayothin, A., Arumala, P. (2016). Learning 
management in the 21st century of elementary school in Khon Kaen province, 
Thailand. International Journal of Current Research. 8(08): 36527-36529, August 
2016. 

Neelayothin, A., Suwannoi, P., Arunmala, P., Lonlua, N., Suksen, A., Thacha, W. (2016). 
Visionary leadership of elementary school principals in the era of a new paradigm in 
education for the 21st century. . International Journal of Current Research. 8(3): 
27982-27986. 

Sanrattana, W., Parkay, F.W., Phrakrusutheejariyawat, Phrakrupaladsamai, Suwannoi, P., 
(2016) A Buddhist approach for strengthening leadership: Implications for the West. 
International Journal of Current Research. 8(1): 25863-25867. 

Suwannoi, P., Neelayothin, A., Arunmala, P., Lonlua, N. Suksen, A., and Subhakicco, S. 
(2016). The study of creative leadership of elementary school principals in khon 
kaen primary educational service area office. International Journal of Current 
research. 8(4): 29934-29937. 

Sanrattana, W., Phrakrusutheejariyawat, Phrakrupaladsamai, Suwannoi, P., Oaks, M.M., 
Oaks, M.K., (2015). A Proposed concept for educational administration programs 
for the 21st century. International Research Journals. 6(6): 132 -135. DOI: 
http:/dx.doi.org/10.14303/er.2015.102  (currently included in IndexCopernicus 
database, Google Scholar, EBSCOhost™ databases)  

Udomkan, W., Suwannoi, P., Chanpeng, P., and Yuenyong, C. (2015). Thai pre-service 
chemistry teacher’s constructivist teaching performances. Mediterranean Journal of 
School Sciences. 6(3):223-232. 

Khumpha, P., Suwannoi, P., and Treagust, D.F. (2014). Thai grade 10 students conceptual 
understanding of chemical bonding. . Procedia – Social and Behavioral Sciences. 
143 (2014) 657-662. 

Kinboon, N., Suwannoi, P., and Koul, R. (2014). Thai secondary school of representation 
about ICT understanding in proposed learning model. . Procedia – Social and 
Behavioral Sciences. 143 (2014): 799-803. 
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Punturat, S., Suwannoi, P., and Ketchatturat. (2013). Intellectual skills assessment for the 
teacher students at the Faculty of Education, Khon Kaen University. Procedia – 
Social and Behavioral Sciences. 116 (2014) 1704-1708. 

Sinthukhot, K., Srihamongkol, Y., Luanganggoon, N., and Suwannoi, P. (2013). The 
development of evaluation for internal quality assurance system of dramatic arts 
college of Bunditpattanasilpa Institue. International Education Studies. 6(11):69-76. 

Wijakkanalan, S., Wijakkanalan, W. Suwannoi, P., and Boomrawd, S. (2013). Teacher and 
educational personnel development through e-learning: UTQ online office of the 
Basic Education Commission, Ministry on Education, Thailand. 

7. ประสบการณการสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

- 2542 – 2555   รายวิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- 2542 – 2555   รายวิชาการพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- 2542 – 2555   รายวิชาการศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- 2542 – 2555   รายวิชาสถิติวิเคราะหเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- 2556 – ปจจุบัน รายวิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

- 2556 – ปจจุบัน รายวิชาการพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

- 2556 – ปจจุบัน รายวิชาการศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

- 2556 – ปจจุบันรายวิชาสถิติวิเคราะหเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา หลักสตูรศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน 
 

 

 

 

 

 


