
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : รุจโรจน์  แก้วอุไร 
(ภาษาอังกฤษ) : Rujroad Kaewurai 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น ้าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
-  

1 

4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
-  

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
รุจโรจน์ แก้วอุไร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 355530 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาข้ันสูง  
รุจโรจน์ แก้วอุไร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Ways of Living in the Digital 
Age) 
รุจโรจน์ แก้วอุไร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 355141 Electronic Media and Computer Technology 
รุจโรจน์ แก้วอุไร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 355510 การวิจัยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
รุจโรจน์ แก้วอุไร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 355143 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 
รุจโรจน์ แก้วอุไร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 366515 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
รุจโรจน์ แก้วอุไร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 355512 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย 
รุจโรจน์ แก้วอุไร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 355201 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Educational 
Technology and Communications 

0.2 

7. ต้าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต้าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
รุจโรจน์ แก้วอุไร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ พิมพ์ที่ บริษัทโฟกัสพริ้นติ้งจ ากัด 
110/212 ถ.พระองค์ด า ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 406 หน้า 

1 

8. ต้าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต้าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น้ามา 
ขอรับการประเมินต้าแหน่งทางวิชาการ 

-  

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
นภากร บุญเส็ง, รุจโรจน์ แกว้อุไร, ภูฟ้า เสวกพันธ์.(2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

ผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทย ส าหรับนักศึกษาสถาบันการ 
พลศึกษา วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 75-86  ปีพ.ศ. : 
2558 (TCI กลุ่ม 3) 

0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 0.2 



ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น ้าหนัก 

ระดับชาติ 
 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

      Rujroad Kaewurai, Wanitcha Manyum, Wilawan Somyaron, Saranyu Muendej and  
Chamaipon Sresurat. (2018).Case study of Ban Lao Khwan, Moo 3, ThoThae, Wat Bot, Phitsanulok: 
Turning Palm Wine as Economic Goods from the Local Wisdom of Retaining Palm Juice. 
Proceedings of the Universal Academic Cluster International Summer Conference in Hokkaido.July 
2018 Sapporo, Hokkaido, Japan Page 89-97. 

 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล                   
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

Kaewurai, Rujroad.(2018). Developing Creative Thinking Abilities in Photographing Using  
Dialogues Advanced Science Letters, Volume 24, Number 4, April 2018, pp. 2274-2277(4) 

Wareerat , Kaewurai ; Kaewurai, Rujroad ; Skonchai , Chanunan ; Wanintorn , Supap ;  
Sureeporn , Sawangmek. (2016). The Development of the Teachers’ Researcher Network to Create 
Instructional Innovation for Raising Students’ Learning Achievement in Science and Mathematics. 
Advanced Science Letters 2016. 22 (12) pp: 4514-4518 December 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล               
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท้าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
จุฬาภา ไกรเกษ, รุจโรจน์ แก้วอุไร.(2561). การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพวารสาร

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ : 20  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 38-48  ปีพ.ศ. : 2561. (TCI กลุ่ม 1) 
ชนิตร์นันทน์ พ่วงวัน, รุจโรจน์ แก้วอุไร, ภาสกร เรืองรอง.(2561).การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์

แบบพกพา เรื่อง การจัดแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ : 20 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 49-60  ปีพ.ศ. : 2561. (TCI กลุ่ม 1)  

ราชการ สังขวดี และรุจโรจน์ แก้วอุไร. (2560). การพัฒนาบทเรียนอีเลิรน์นิ่งร่วมกับกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ก ในรายวิชา
วิถีชีวิต ในยุคดิจิทัล เรื่อง จริยธรรมทางวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2560 หน้า 133-146. . 
(TCI กลุ่ม 1) 

รุจโรจน์ แก้วอุไร. (2559). การออกแบบสื่อการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ : 18  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 241-247  ปี พ.ศ. : 2559. (TCI กลุ่ม 1) 

รุจโรจน์ แก้วอุไร ผู้แต่งหลัก , ยุทธนา พันธ์มี, วินัย ปานโท้, วสันต์ ศรีหิรัญ, เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์, รัตนา

0.8 



ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น ้าหนัก 

ภรณ์ ลอสวัสดิ์, พันธุ์ทิพย์ ลิมปะพันธุ์. (2559).ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนว 4 C s เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูคณิตศาสตร์สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.วารสารวิชาการ
และวิจัยสังคมศาสตร์  ปีที่ : 11  ฉบับที่ : 31  เลขหน้า : 1-16  ปีพ.ศ. : 2559. (TCI กลุ่ม 1) 

 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด้าเนินการ 
- 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต้าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด้ารงต้าแหน่ง ทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

       
 

  (ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร) 
       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 
 


