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ฉบับพิเศษ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
“ก้าวสูท่ ศวรรษที่ ๒ ของวิทยาลัยนครราชสีมา”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชน
เจ้าของวารสาร
วิทยาลัยนครราชสีมา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา
ออกแบบ รวบรวม จัดทารูปเล่ม
นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล

นางสาวกุลฉัตร โหลนอก

ตรวจทาน พิสูจน์อักษร
รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินนั ท์ วาธีวัฒนารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ สาเริงรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา
อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย

สานักงาน
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น 8
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
พิมพ์ที่
โรงพิมพ์เทคโนโลยีปทุมธานี (พี-เทค) อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ
ข้อความที่ปรากฏในบทความของวารสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย
นครราชสีมาแต่อย่างใด และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตรวจประเมินบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน
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กองบรรณาธิการ
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มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สาขาบริหารธุรกิจ)
สาคุณ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา
นางสาวจิฏติภักษ์
อาจารย์ภควรรณ
อาจารย์เรืองศักดิ์
นางสาวคุณัญญา
นางสาวกุลฉัตร

ทศตา
ศรีสุรธีกูล
ลุนสาโรง
มูลเกสร
หอมหวล
โหลนอก

กองจัดการวารสาร
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
รักษาการผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา
รองผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
ผู้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ประจาสานักบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ประจาสานักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา

รายนามผู้ทรงคุณวุฒติ รวจบทความ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาขาบริหารการศึกษา)
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา
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รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ
คุ้มทรัพย์
วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา
แสวงศักดิ์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาการศึกษา)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาการศึกษา)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ
วงษ์อินทร์
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สาคุณ
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ตินะกุล
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์
นาวากาญจน์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร
ธนาธารชูโชติ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
ตันธนะเดชา
อาจารย์เกษียรณ (สาขาการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต
เถื่อนช้าง
อาจารย์เกษียรณ (สาขาการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์
สังข์แก้ว
อาจารย์เกษียรณ (สาขาบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์
ขันทอง
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์
พุ่มพูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส
ทองสุทธิ์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขานิติศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์
วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา
วิทยอนันต์
วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขานิติศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาลอง
ชูโต
มหาวิทยาลัยราชธานี (สาขาการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน
เจนเขว้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาการศึกษา)
อาจารย์ ดร.ธรรมนิตย์
วราภรณ์
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
อาจารย์ ดร.เกษม
บารุงเวช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สาขาการศึกษา)
อาจารย์ ดร.วิเชียร
รู้ยืนยง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาขาบริหารการศึกษา)
อาจารย์ ดร.สุบัน
มุขธระโกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาขาบริหารการศึกษา)
อาจารย์ ดร.วิชัย
กันหาชน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ
โสทัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาการศึกษา)
พล.อ.ต. อาจารย์ ดร.อนันต์
ศรีอาไพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาบริหารการศึกษา)
อาจารย์ ดร.สมลักษณ์
พรหมมีเนตร
วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาการศึกษา)
อาจารย์ ดร.ทนงศักดิ์
เหมือนเตย
มหาวิทยาลัยภาคกลาง (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
อาจารย์ ดร.พงษ์พัฒน์
อักษรนิตย์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (สาขาการศึกษา)
ดร.นิรันดร์
ดุจจานุทัศน์
ที่ทาการปกครองจังหวัดนครราชสีมา (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.วราภูมิ
สุวะโสภา
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

.

รายนามผู้ทรงคุณวุฒติ รวจบทความ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา
รองศาสตราจารย์วชิระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง
อาจารย์ ดร.คงศักดิ์
อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ
ผาติเสนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
สิงหคะเชนทร์ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
นุกูลกิจ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาการพยาบาล)
ไข่เกษ
วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
บุญยะประณัย
วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
อภินันท์เดชา
วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)

สารบัญ
หน้า
ศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลตาบลอาจสามารถอาเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด 3
(กนกพร เอกวุธ และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)
การส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (กมลรัตน์ ชุนดี และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดกลางสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 18
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (เกียรติศักดิ์ จันนา และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรเี ขต 2 26
(ไกรฤกษ์ มุขพันธ์ และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
37
(จันทร์เพ็ญ ทองสตา และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร)
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสีคิ้ว-ปากช่อง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 47
นครราชสีมา (จาเริญ วรหิน และ สุนทร โคตรบรรเทา)
ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ของครู กศน.ตาบลสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 55
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ (ชนิดา กระเบา และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
63
ร้อยเอ็ดเขต 1 (ญาณิศา จันโทภาส และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม)
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
71
(ณพพร ปานเพชร และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
78
(ทองพูล มีสวัสดิ์ และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร)
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 86
อุดรธานี (ทัศไนย นาพา และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม)
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
95
(ทิพยาภรณ์ ปัสสาวัส และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม)
กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอาเภอลาสนธิสังกัดสานักงาน
105
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (ธีรภัทร์ พัทยา และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร)
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
111
(น้าค้าง ลุนนากัน และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร)
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 125
(นิตยา พันสลาบขวา และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม)
การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
134
(นิโลบล ภู่เพ็ชร์ และ สุนทร โคตรบรรเทา)
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้าเงิน อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
145
(นุษรินทร์ ยานะสาร และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)

.

สารบัญ
หน้า
การบริหารการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอาเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี
(บุณชนก สงวนพรรค และ สุนทร โคตรบรรเทา)
การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
(เบ็ญจม์ คาเมือง และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3 (ปนัดดา บางแก้ว และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร)
ปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
(กรรณิกา ทองย้อย)
การทางานเป็นทีมในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
(ประจักษ์ ศักดิ์คันธภิญโญ และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร)
การบริหารงานวิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร)
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(ปัณฑกฤต อินทะโชติ และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม)
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในเขตอาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
(ปิยนุช พลซักซ้าย และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม)
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
(ปิยะมาศ สายแสง และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม)
การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตอาเภอชัยบาดาลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (พชรกมล เปียดี และ สุคนธ์ แพ่งศรีสาร)
การมีส่วนร่วมการดาเนินงานของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (พัชรี จันทร์สาอางค์ และ สุนทร โคตรบรรเทา)
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนศีขรภูมิ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 (พิสิษฐ์ ฉิมมาลี และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (พีรเสฏฐ์ รินลา และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)
การทางานเป็นทีมในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
(พุทธชาด ปลั่งสาราญ และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร)
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
(เพชรบด วงศ์หนองแวง และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม)
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดาเนินงานจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเมืองเปลือย
อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (มณฑิตา น้อยวิบล และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (มนัสนันท์ ชอบมะรัง และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร)
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สารบัญ
หน้า
การพัฒนากิจการลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1 (รัชนีกร ยืนยาว และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร)
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
(วนิดา เรืองสุคนธ์ และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร)
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
(วรัญญา กลัดเนียม และ ศิริกาญจน์ ไกรบารุง)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 3 (วัชระ ทองสตา และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร)
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (วันดี คชสาร และ สุคนธ์ แพ่งศรีสาร)
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
(วิภาดา ไชยะปะปา และ สาริศา เจนเขว้า)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
(วิภาดา ลาปะ และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒเกษม)
การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
(ศิริพร พันธ์ทอง และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร)
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
(ศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม)
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบกในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (ศุภรานนท์ นันภิวงค์ และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร)
การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดลพบุรี
(สมจิตร งามวงค์ และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม)
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
(จันทร์ศรี เฉยทุม และ มารศรี สุธานิธิ)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ตาบลหัวช้าง
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (สวรรญา ภูทอง, กวี ไชยศิริ และ ชุภาศิริ อภินนั ท์เดชา)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยตาบลดงใหญ่ อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
(พีรยา สังฆะมณี, สาเริง แหยงกระโทก และ ชุภาศิริ อภินันท์เดชา)
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตาบลพระยืน
อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (กรบงกช ศิริสม, สาเริง แหยงกระโทก และ ชุภาศิริ อภินันท์เดชา)
เหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
(กนกวรรณ สมัครเขตรการ และ มารศรี สุธานิธิ)
การจัดการศึกษาตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของโรงเรียนในกลุ่มอาเภอบางใหญ่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (ขนิษฐา เถนว่อง และ มารศรี สุธานิธิ)
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สารบัญ
หน้า
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนอาเภอคลองหลวง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 (ชูศรี ศิริกุล และ มารศรี สุธานิธิ)
การศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนวัดนาวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (ดลฤทัย จันทร์เชื้อ และ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์)
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูอาเภอลาลูกกา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (ทินนภา วัฒนะเหลา และ มารศรี สุธานิธิ)
สภาพการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
(บงกช ชินนพคุณ, มารศรี สุธานิธิ และ ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ)
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลวัยใสสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ตามการรับรู้ของผู้ปกครอง (วรางคณา เนื่องสุนัย)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (พัชรี วิมลศิลปิน)
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(สุธาทิพย์ บุญสุภาพ)
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณภาพการบริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (รัตนา แสงใหญ่)
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