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 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการป้องกันอาชญากรรม 

สําหรับนักท่องเที่ยวภายในพระบรมมหาราชวัง 
อรณัฐ ยลเบญจพล 
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 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญัศกึษาในภาคใต้ตอนบน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
พระครูสังฆรักษ์ชวลิต คงช่วย   จําเรญิรัตน์ จิตต์จิรจรรย์   สงวนพงศ์ ชวนชม 
และ ศรุดา ชัยสุวรรณ 
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 พฤติกรรมการใช้และการรับรูอิ้ทธิพลของสื่อดิจิทัลต่อเจเนอเรช่ันวายและ 
เจเนอเรช่ันแซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เอมิการ์ ศรีธาตุ  และ ประทมุ ฤกษ์กลาง 
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 ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พรทิพย์ เบาสูงเนิน   ศรุดา ชัยสุวรรณ   กรองทิพย์  นาควิเชตร    
และ สมบูรณ์ ตันยะ 
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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมือง จังวัดนครราชสีมา 
มงคล สงวนศกัด์ิ   สรุะศักด์ิ ฉายขุนทด  และ พิมใจ สงวนศักด์ิ 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพ่ึ่งในชุมชน 
(ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
จุฑาลักษณ์ แสนโท  และ เจนจิรา ทวดอาด 
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 ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านขายยาของประชาชนในเขตบางกอกน้อย  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อิศรา ศิรมณีรตัน์   ณฐัสุภา อาจองค์   ชนวีร์ สุรชาตรี  และ วันนิศา รักษามาตย์ 
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 การจัดการส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดปทุมธานี 
ณัฐพร ฉายประเสริฐ   วันเพ็ญ อยู่เป็นสุข   สุวภัทร ศรสีว่าง  และ ชญชา สุดเวหา  
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 ภาวะผู้นําของนักการเมืองไทยกับความสําเร็จในการบริหารจัดการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่องเที่ยว 
ทิพย์อาภรณ์ จงจตุรภัทร   
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนตําบลระเริง อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ปรัชญา ศิลปะ   
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 การดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา  
ศศิมาพร สร้อยกระโทก  และ บัญชา วิทยอนันต์ 
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 รูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล  
ในจังหวัดสระแก้ว 
พรทิพย์ นวลแก้ว  และ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ 
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 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ชาวเขาเผ่าม้ง บ้านห้วยหาน อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  
สุบิน พุทโสม  และ นิตยา ลีโนทัย 
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 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับประโยชน์ของต้นตาลโตนด หมู่บ้านตาลโตนด  
ตําบลถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
สุธาสินี  วิยาภรณ์ 
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 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  
สุพัจนา นามประดิษฐ์  และ นพวรรณ ฉิมรอยลาภ 
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 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ สําหรบันักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  
อธิศา สังฆสุบรรณ์  และ นพวรรณ ฉิมรอยลาภ  
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 การศึกษาสภาพปัญหาการวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ  
อดุลย์ สน่ันเอ้ือเม็งไธสง 
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 การประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบล ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   
ธนาวิทย์ กางการ   กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ   กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย   
และ ตะวัน จําปาโพธ์ิ  
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 แรงจูงใจและความคาดหวังในการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา  
สุนทร โคตรบรรเทา 
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 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูผูส้อนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 4 
วัสสิกา รุมาคม  และ คงศักด์ิ สังฆมานนท ์
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 การพัฒนาชุดฝึกทักษะทางระนาดทุ้ม เพลงสาธุการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
สาขาวิชาชีพเฉพาะป่ีพาทย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์  
ชยพร ไชยสิทธ์ิ   มนัส วัฒนไชยยศ  และ บรรจง ชลวิโรจน์ 
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชีไทย  

มัณฑนา แก้วดวงเล็ก  และ ขนิฐา นิลรัตนานนท์ 
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 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
สากล พรหมศริิเดช  และ ทวี วาจาสัตย์  
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ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  
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 การเป็นนักบริหารมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0  
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 การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน”  
นันทวัน วัฒนมงคลสุข   วรพงษ์ คุณเดชอมร  และ ศิรินาถ บูรณพงษ์ 
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คําแนะนําในการเขียนและสง่ต้นฉบับ 
 

 

ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
 


