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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนนทบุรี 
โดย  ศุภัชฌา  สุดใจ 

370 

ปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุํมเสี่ยงต าบลหนองไขํน้ าอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสมีา 

โดย  ดร.ทองทิพย ์ สละวงษ์ลักษณ์ 

378 

สถานการณ์และแนวโน๎มการใช๎ชีวิตด๎านสุขภาพ ด๎านการเรียนรู๎และด๎านสังคมของเด็กและเยาวชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษาในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

โดย  ธวัชชัย  เอกสันติ 

384 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอการป้องกันอันตรายจากการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุํมเกษตรกรอ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 

โดย  ณัฐธญา วิไลวรรณ 

393 

การศึกษาความสัมพันธ์ระยะเวลาตํอการเกิดสารโพลาร์ในน้ ามันที่ใช๎ทอดอาหารระหวํางอาหารประเภท
เนื้อและแป้ง 

โดย  ภาคภูมิ  อุณหเลขจิตร 

401 

พฤติกรรมการใช๎ยาปฏิชีวนะของผู๎รับบริการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสรํางโศก อ าเภอบ๎าน
หมอ จังหวัดสระบุรี 

โดย  ศุภลักษณ ์ สุขไพบูลย์ 

409 

ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานี 
โดย  อรรณพ  สุขไพบูลย์ 

417 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู๎น าชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกต าบลโป่ง
แดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

โดย  จ าลอง  แววกระโทก 

426 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 435 
การพัฒนาโปรแกรมการเชําซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด๎วยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ 

โดย  พินิจ  หอมศักดิ์มงคล 
437 

ระบบคลงัพัสดุ กรณีศึกษาฝา่ยบรหิารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 
โดย  กนิษฐา  ปิติฤทธิ์ 

444 
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การวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหาและการใช๎สื่อสังคมออนไลน์ของผู๎ใช๎ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ราชธาน ี

โดย  สุชีรา  พระมาลา 

453 

การพัฒนาระบบการส ารวจความพึงพอใจตํอการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลคํายสุรนารี โดยวิธีการ 
Electronic Survey 

โดย  ไปรยา  ตระกูลภัทรเวช 

461 

การผลิตเอนไซม์ไลเปสโดยเห็ดซุกซุํน 
โดย  สุมาลี  สุทธะต้ัง 

467 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 477 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ของส านักงานประจ าศาลแขวงขอนแกํน 

โดย  วนิดา ทิวาพัฒน์ ถามูลตรี 
479 

การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารสํวนต าบลหน๎าไม๎อ าเภอลาดหลุมแก๎ว 
จังหวัดปทุมธานี 

โดย  สุกัญญา  หมู่เย็น 

488 

การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม๎ริมคลองเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริม
คลอง ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

โดย  สุกัญญา  หมู่เย็น 

494 

พฤติกรรมการบริโภคสินค๎าสีเขียวของประชาชนใน ต าบลบางปรอกอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
โดย  สุกัญญา  หมู่เย็น 

503 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการทํองเที่ยวป่าชายเลน บางขุนเทียน 
โดย  กิตติคุณ เกริงก าจรกิจ 

513 

ผลกระทบของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการท างานตํอประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานเต็นท์
รถยนต์มือสอง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย  วิราวรรณ  โสภามา 

523 

บรรยากาศองค์กรที่สํงผลตํอประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสนิธุ์ 
โดย  มะลิวรรณ  อรรคเศรษฐัง 

531 

บทบาทและการมีสํวนรํวมทางสังคมของผู๎ส าเร็จการศึกษาจากตะวันออกกลาง 
โดย  ดร.สลีลา  พุ่มเพ็ชร 

538 

การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ปราสาทสด๏กก๏อกธมจังหวัดสระแก๎ว 
โดย  สุธาสินี  วิยาภรณ ์

545 

ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองขามอ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย  ปาริฉัตร  ภูต้องลม 

556 
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การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีตํอศักยภาพการแขํงขันของบริษัท เอไอเอจ ากัด (ประเทศไทย) ส านักงาน
ภิญโญ อาจริยาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย  รชศา  ปรีวิลัย 

564 

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลตํอกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตธกส มอบรัก 1/1 ของ
ลูกค๎าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม 

โดย  อภิชา  แสนเมือง 

572 

การพัฒนาการค๎าชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบริเวณจุดผํอนปรนการค๎าดํานสิงขร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดย  วรินทร์  อินทรละมุล 

585 

กระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย  ชัยพัทธ ์ ทองใบ 

593 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
โดย  สุทธิพงษ์  สิงห์ค้อ 

601 

บทบาทพระสงฆ์ตํอการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดย  รศ.ดร.พรชัย  พันธุ์ธาดาพร 

612 

เจตคติของผู๎ปกครอง ผู๎น าชุมชนและบุคลากรตํอการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารสํวนต าบลหันตราอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดย  รศ.ดร.พรชัย  พันธุ์ธาดาพร 

620 

แรงจูงใจในการท างาน ที่สํงผลตํอประสิทธิภาพและความผูกพันตํอองค์กรโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสมีา 

โดย  รัชนี  สุดตาชาต ิ

628 

กลุ่มศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 637 
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎หนํวยการเรียนรู๎สารในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน 

โดย ณัฐชา  เพ็งที 

639 

ผลการใช๎เว็บไซต์ Edmodoในการจัดการเรียนการสอน 
โดย พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ 

647 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอํานคําตัวโน๎ตดนตรีสากลโดยใช๎ชุดการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 

โดย อนุภูม ิ ค ายัง 

655 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ที่ไมํพึงประสงค์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

โดย สุกัญญา  เเรงกล้า 

663 



ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน 

Toward The Second Decade: SustainabilityKnowledgement on Research Integration 

สารบัญ 
 หน้า 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบเปรียบเทียบเรื่องอัตราการเกิดปฎิกริยาเคมีที่
มีตํอมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการให๎เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคมจังหวัดนครราชสีมา 

โดย เฟ่ืองฟ้า  บุญกอง 

668 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนโดยใช๎แผนที่ความคิดกับการเรียนแบบปกติ 

โดย โชติกา  เปรมสิงห์ชัย 

678 

ผลการใช๎ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยการเรียนรู๎เทคนิค CLT 

โดย วราพรรณ  จิตรัมย์ 

688 

ผลของการใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อสํงเสริมความสามารถในการคิดแก๎ปัญหาตามขั้นตอน
การแก๎ปัญหาของเวียร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส๎นสองตัวแปรวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

โดย สกุณา  สมณะ 

699 

ผลการจัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎รํวมกับการใช๎แผนผังความคิดเรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ที่มี
ตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทศบาล ๓ “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์ 

โดย อรทัย  แก่นจันทร์ 

708 

ผลการใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ใช๎รูปแบบการสอนการแก๎ปัญหาของโพลยารํวมกับเทคนิค
การเรียนรู๎แบบรํวมมือรูปแบบการคิดเดี่ยวคิดคูํ รํวมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษสํวน สาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดย ชนิกานต ์ โชติจันทึก 

716 

สภาพการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 

โดย โกศล ประสงค์สุข 

725 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชนโดยใช๎วัฎจักรการเรียนรู๎แบบ 
4MAT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โดย ศิรินภา  นกแก้ว 

733 

ผลการใช๎หนังสือนิทานร๎อยกรองเพื่อสํงเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โดย สรวีย์  พวงเดชานนท์ 

743 

ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดย วรรณิภา  เสาวพันธ์ 

755 
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การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์วิชาปฏิบัติการประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ปีที่ 1 

โดย ประสิทธิพร  แท่นพิทักษ์ 

763 

การศึกษาคุณลักษณะผู๎บริหารสถานศึกษามืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3 

โดย ปภัชญา  สมัครคดี 

769 

ความพึงพอใจของผู๎บริหารสถานศึกษาและหัวหน๎ากลุํมงานวิชาการท่ีมีตํอการปฏิบัติงานของครูระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

โดย สรเพชร  อาจเดช 

776 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนต๎นแบบศูนย์อาเซียนศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

โดย ปุญญาพร  บุญปลูก 

784 

ผลการใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช๎แบบฝึกทักษะชนิดเกมวิชาภาษาอังกฤษ  
เรื่อง Things Around Me ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

โดย โชติกา  วัชรเดชโภคิน 

792 

ผลการใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู๎พหุปัญญาเรื่อง ปัจจัยการ
ด ารงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

โดย ธัญวลัย  สังฆมณี 

801 

คุณภาพชีวิตการท างานของข๎าราชการกรมการปกครองกับข๎าราชการกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  โดย สมชาย  อุทัยน้อย 

808 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอํานจับใจความส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

โดย สุภาวดี  พุทธศรี 

816 

การน านโยบายหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าไปปฏิบัติของโรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย ชญานี  ประกอบชาติ 

821 

ผลการใช๎บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ปริมาตรของปริซึมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดย สุรีรัตน ์ แสนนอก 

829 

ปัจจัยสงํผลตํอความส าเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยราชธาน ี
โดย กนกกาญจน์  ศรีสุรินทร ์

836 

กลยุทธ์การเรียนรู๎ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
ปทุมธานี 

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 

844 
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ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
จังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 

849 

กลวิธีการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษที่มีผลตํอทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการ
เรียนสายศิลป์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 

854 

ทัศนคติตํอภาษาอังกฤษสงํผลตํอกลวิธีการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เอกชน ในเขตจังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 

859 

ปัจจัยทีสํงผลตํอความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เอกชน จังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 

864 

การสร๎างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซํอมบ ารุง (2103-2114) 
โดย วิชาญ  โชติกลาง 

869 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่องสารและสมบัติของสารโดยใช๎การเรียนรู๎แบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 7 
ขั้น (7E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดย รุ่งนภา  แก้ววัน 

877 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมโดยเน๎นภูมิปัญญาท๎องถิ่น กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จังหวัดชัยภูมิ 

โดย ดร.ชวนพิศ  รักษาพวก 

885 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามรูปแบบซินเนคติกส์เพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 

โดย รุ่งโรจน์  หัวใจแก้ว 

898 

ผลการใช๎แบบฝกึทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพื่อความเข๎าใจโดยใช๎แผนที่ความคิด ส าหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

โดย นวพร  ทรงวิชา 

907 

การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง การแตํงค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพโดยใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือ เทคนิค LT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดย เพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์ 

915 

ผลการใช๎แบบฝกึทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพื่อความเข๎าใจโดยใช๎ผังกราฟิกส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

โดย เบญจมาศ  เสาะสืบงาม 

924 
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ปัญหาการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 

โดย ณัฐธิกานต ์ โสกงโสด 

931 

การมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดย วุฒินันท์  นามนาค 

939 

ภาวะผู๎น าของครูดนตรีด๎านการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 

โดย ไชยเนตร  กรมธรรมมา 

948 

การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ๎านแมํจะเราสองแควสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 

โดย ธนาภา  ชมภูธัญ 

957 

บทบาทของผู๎บริหารในการพัฒนาครูผู๎สอนโรงเรียนเสิงสางสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา 

โดย ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบ ารุง 

963 

การด าเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การบริหารสํวนต าบลพังเคนอ าเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธาน ี

โดย ล าพูล  บุญน้อย 

971 

การบริหารงานธุรการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานีเขต 4 

โดย  วีระ  ติกาพันธ์ 

977 

การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
โดย  สุภาพรรณ  บุญพันธ์ 

982 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตํอการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหวํางการจัดการเรียนรู๎ด๎วยกลุํมรํวมมือ TAI กับการจัดการเรียนรู๎แบบปกติเรื่อง 
เศษสํวน กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์    

โดย  ญาตินันท์  เสนคราม 

990 

การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
โดย  ธรรมวิทย์  ธรรมพิธี 

997 
 

การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 
โดย  พัชราภรณ์  ศรีปัญญา 

1007 

การบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลป่าระก าอ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย  สุวณี  วัดศรี 

1016 
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การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดลพบุรี 

โดย  ปัทมา ใจเฉื่อย 
1026 

การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

โดย ปาริชาติ  ทองแถม 

1035 

ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 2 

โดย บุญจันทร์  ล้อมค้อม 

1043 

การจัดสภาพแวดล๎อมภายในของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ๎านแสมใหญํ อ าเภอแมํระมาด 
จังหวัดตาก 

โดย นาฏยา  ตากิ่มนอก 

1051 

การบริหารงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 

โดย พงษ์ศักดิ์  เคนคม 

1062 

การด าเนินชีวิตโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์สํงเสริมปศุสัตว์ภาคใต๎หนํวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา จังหวัดปัตตานี 

โดย กัลยา  จันทร์ทองศรี 

1069 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 

โดย  วาริน  สิงห์เงิน 

1076 

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

โดย  กัญยา  ไชยศร 

1085 

ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารสตรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3    
โดย  รศัมี  พรหมบุตร 

1092 

การพัฒนาศักยภาพด๎านการตลาดสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู๎ประกอบการ OTOP ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

โดย  คุณัญญา  หอมหวล 

1099 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครผูู๎สอนในสหวิทยศึกษาล าพญา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

โดย  ฮาวาย  สีไชยภูมิ 

1109 
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