
 

[ภาคโปสเตอร]์ 

 สารบัญ 
 
 

  หน้า 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน  

เรื่อง การให้ค าปรึกษา โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ ส าหรับนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปารีญา ราพา 

2 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พื้นฐานการปฏิบัติดนตรี  
เรื่อง เครื่องสาย ซออู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย ส าหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วราวุฒิ เรืองบุตร,  อนุวัฒน์ บุตรทองทมิ 

11 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

จีรนาถ ภูริเศวตก าจร,  อนันต์ ไกรบ ารุง,  ขนิษฐา แกว้เอียด 

20 

 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

นิพนธ์ วิลุน,  จีรนาถ ภูริเศวตก าจร,  ภควรรณ ลุนส าโรง 

30 

 การพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW 

ฎาฐิณี นิวาสประกฤติ,  สิทธพิล อาจอินทร ์

40 

 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า ร่วมกับเทคนิค  
5W1H ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชัยวัฒน์ เหลาเพ็ง,  สิทธิพล อาจอินทร์   

51 

 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม อ16201 ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นเลิศ  
เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กมลกัลย์ สตารัตน์,  สิทธพิล อาจอินทร ์

60 

 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
รายวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 

พัทธดนย ์มหาโยธี,  ศิริพงษ ์เพยีศิร ิ

73 



 

[ภาคโปสเตอร]์ 
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  หน้า 
 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ าในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกที่มีต่อ

การส่งเสริมให้บุตรหลานฝึกกีฬาว่ายน้ า 
ณัฏฐิณี สังขวรรณ 

84 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับ 
การส่งเสริมทักษะการขับร้องและความสามารถการท างานเป็นทีม 
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปาลภัสสร์  ภู่สากล 

96 

 กระบวนการจัดการเรียนและการพัฒนาวงดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาวง
ดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ธนวัฒน์ บุตรทองทิม,  อนุวัฒน ์บุตรทองทิม,  อ านาจ ถามะพันธุ ์

106 

 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

จีรนาถ ภูริเศวตก าจร,  อนันต์  ไกรบ ารงุ,  ขนิษฐา แก้วเอยีด,  นัยนา พรหมด า,  ศิริพร สุวรรณรังษี 

118 

 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก 
เรื่อง ร่างกายมนุษย์ 

สุนันทา ยมหลา้,  พัชรี ร่มพยอม วิชัยดษิฐ,  วันวิสาข์ ลจิ้วน    

125 

 การพัฒนารูปแบบการสอนทัศนศิลป์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ณัฐพิสิษฐ์ สาละลัย 

138 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ระหว่าง
การเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ 

อรทัย ขวาซุย,  สิริพัชร ์เจษฎาวิโรจน ์

147 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

อัษฎาวุฒ ิปัดมะลิด,  อภิชา แดงจ ารูญ 

155 

 ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณ เรื่อง Debugging with Scrat ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 

สุดตา ชูรัตน์,  อัมพร วัจนะ 

165 
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 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพและ

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับการสอนแบบปกติ 

รุ่งนภา น่วมน้อย,  อัมพร วัจนะ 

175 

 ผลการเรียนด้วยแอปพลิเคชันส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองบนสมาร์ทโฟน 
วิชาวิทยาการค านวณ เรื่อง แนวคิดเชิงค านวณ ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี 

เบญจมาศ พึ่งน้ า,  อัมพร วัจนะ 

185 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

ติญากร อุตฤทธิ์,  อภิชา แดงจ ารูญ 

195 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ของสสารระหว่างการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย กับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)                                        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 

มุกดาพรรณ พรธรรมคุณ,  อัมพร วัจนะ 

202 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กับการสอนปกติ 

กานต์พิชชา ดาทอง,  อรนุช ลิมตศิริ 

213 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ 

ณัฏฐ์นรี ละม้ายแข,  อรนุช ลิมิตศิร ิ

221 

 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทวีธาภิเศก 

จุฑารัตน์ นาคมาลี,  อภิชา แดงจ ารูญ 

230 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ 

วารุณี เตชะ,  อรนุช ลิมตศิร ิ

239 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง สมุทรสาครเมือง
แห่งประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

พรสิริ ลีแสน,  อภิชา แดงจ ารูญ 

247 
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  หน้า 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องโขนไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมกับการ
สอนแบบปกติ 

เมทิตา ชัยมา,  สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน ์

261 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน
และลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ที่ใช้เกม
เป็นสื่อประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ 

พิชญานิน วาสะศิริ,  อัมพร วัจนะ 

269 

 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานก่อนเรียนและ 
หลังเรียน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

พัชรี ปัดชาพงษ์,  อัมพร วัจนะ 

281 

 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 

พนารัตน์ วิทยอนันต,์  กฤษดา วัฒนศักดิ์,  วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 

293 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง ละครไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมกับ
การสอนแบบปกติ 

วราทิพย ์ศรีอ่ าอว่ม,  สิริพัชร์ เจษฎาวโิรจน์ 

302 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ 

รวีวรรณ ภู่ประดิษฐ์,  อรนุช ลิมตศิร ิ

311 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องค าที่มีตัวสะกด 
ไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระยามนธาตุราช 
ศรีพิจิตร์ ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ 

ธัญญารัตน์ ศรีชมชื่น,  สิริพัชร์ เจษฎาวโิรจน์ 

319 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)  
ท่ีเรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ 

  ธวิากร โมฆรัตน์,  สิริพัชร์ เจษฎาวโิรจน์ 

327 
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 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 

กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กนกวรรณ สมีด,ี  อภิชา แดงจ ารูญ 

335 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ 

วีรชัย เฉิดฉาย, อรนุช ลิมตศิร ิ

344 

 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

วลีรัตน์ มุ่งรวยกลาง, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 

354 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ใช้ชุดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) กับการสอนแบบปกติ 

วรรณิศา จันทร์เสียงเย็น, อัมพร วัจนะ 

362 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าครูและสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

สุปราณี แช่มเมืองปัก, กฤษดา วัฒนศักดิ์, วิรัลพัชร วงศ์วัฒนเกษม 

372 

 การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จังหวัดลพบุรี 

สุธิพงษ์ พลหาร 

384 

 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาล าตะคอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

ธราธิป เลิศชิรพันธ,์ สาริศา เจนเขว้า, จรินาถ ภูริเศวตก าจร 

394 

 องค์ประกอบการบริหารที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 

บ าเพ็ญ ไทยสะเทือน 

404 

 การศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ธีระยุทธ คงแสงธรรม 

415 



 

[ภาคโปสเตอร]์ 

 สารบัญ 
 
 

  หน้า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธและการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3 

น้อย มีทอง, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม, ชุติมา พรหมผุย 

426 

 การศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนเอกชน กลุ่มอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา 

พิมลพรรณ พงษ์สุวรรณ, ธีระ รุญเจริญ, จีรนาถ ภูริเศวตก าจร 

438 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พรทิพย์ เทียบกลาง 

445 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าครูและสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ฉวีวรรณ มีเงิน 

456 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธนากร วิจิตรานนท ์

468 

 สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ภัทริน โพธิ์มั่น, สาริศา เจนเขว้า, จีรนาถ ภูริเศวตก าจร 

479 

 การศึกษาลักษณะภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

กิตติ์โภคิน ธนยศจินดารัชต์, ภควรรณ ลุนส าโรง, สุวัฒนพงษ์ ร่มศร ี

488 

 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้อ านายการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

เอกวีร์ บุญยืน, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 

498 

 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

มาลี บ่อพิมาย, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 

507 

   



 

[ภาคโปสเตอร]์ 

 สารบัญ 
 
 

  หน้า 
 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 
อารีรัตน์ แหวนจะโป๊ะ, ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 

514 

 สภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ภานุวัฒน ์บ่างศรีวงษ์, สาริศา เจนเขว้า 

521 

 การศึกษาผลการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด 
ประกอบผังความคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

นิตยา กลิ่นเมือง, คงศักดิ์ สังฆมานนท์ 

529 

 การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่สอนโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 

ธิดารัตน์ สมานพันธ,์ จันทร์ ติยะวงศ์ 

538 

 ผลการใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทร์ ติยะวงศ์, ธิดารัตน์ สมานพันธ ์

546 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฐานโครงงานสร้างสรรค์ในวิทยาลัยนครราชสีมา 
คงศักดิ์ สังฆมานนท์ 

557 

 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้ 
แบบ POE เรื่องพลังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

เสาวภา มินา, ผดุง เพชรสุข 

568 

 รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับครูระดับ
ปฐมวัย : เล่นปนเรียนสู่เกมสก์ารศึกษา 

อรณิชชา ทศตา, กชพร ใจอดทน 

579 

 สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

เพลินจิต ชุมสุข 

590 

 ความพึงพอใจของครูกลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพ่ีน้องที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 

สรศักดิ์ ตันติปัญญาเทพ 

601 



 

[ภาคโปสเตอร]์ 

 สารบัญ 
 
 

  หน้า 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนภายในเขต

อ าเภอกบินทร์บุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
รุ่งนภา บุญมณ ี

610 

 การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษาอ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

เมธากฤษ สมบังใด 

620 

 วิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่าสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 

จักรวาล ธรรมวะรีย ์

630 

 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

กมลรัตน์ ผิวเหลือง 

639 

 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

นันทิวา ทองพุฒิ 

649 

 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ศุภวิทย ์วชิรวรรณ 

661 

 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

สักการียา บินรัตแก้ว 

671 

 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

วัชราภรณ์ สุวรรณประทีป 

683 

 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอ าเภอคง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 

มนตรี หมื่นรัตน์ 

693 

 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้อ านายการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ศิริเพ็ญ บุญยืน,  วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 

701 



 

[ภาคโปสเตอร]์ 

 สารบัญ 
 
 

  หน้า 
 การศึกษาลักษณะภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สมพร ทรงจอหอ,  ธีระ รุญเจริญ,  จีรนาถ ภูริเศวตก าจร 

711 

 พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 
ปทุมเบญจาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ดิษธัส พรหมโชคศิริกุล 

721 

 ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

กฤษณา ไพด ี

731 

 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนร่มเกล้าส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ศักดิ์ดา ค ามุงคุณ 

741 

 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนชะลิก อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โศรดา เปลี่ยนจันทร ์

751 

 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน อ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

กาญจนา ชูนาวา 

758 

 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

กฤษณพงศ์ สืบค้า 

768 

 ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ชลดา ปิ่นวิเศษ 

781 

 การใช้วิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพ่ือส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการสินค้า 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรี 

จุฑามาศ อินทร์จันทร,์ จ าเริญ คังคะศรี, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, เอมอร หวานเสนาะ 

793 

 ความเครียดในงาน ความเหนื่อยหน่ายในงาน ความรู้สึกผูกพันกับองค์กร  
และการจัดการความเครียด: กรณีศึกษาของกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

ปิยะวรรณ คุ้มญาต,ิ ซินเนีย รัติภัทร ์

807 



 

[ภาคโปสเตอร]์ 

 สารบัญ 
 
 

  หน้า 
 การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ในจังหวัดจันทบุรี 
จเร เถื่อนพวงแกว้, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, จ าเริญ คังคะศรี, ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์ 

818 

 การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการท่องเที่ยว
ของวัยรุ่นไทย 

พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ, ฉันทนา ปาปัดถา 

829 

 การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน  
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

วรรณวิษา บุตรแก้ว, สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล 

838 

 การจัดท าบัญชีและความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลการบัญชีของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

ณณิชากร กล้องแกว้ 

846 

 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการเงินการบัญชีของหน่วยงาน 
กรมทหารช่างที่ 2 

อาทิตยา เล้ียงวัฒนหิรัญ, กชพร ใจอดทน, อาทิตย ์คะชะมุข, เอกราช อินทร์อุดม, ไพลิน ดูพิมาย 

852 

 การศึกษาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประเภทที่พักแรมและร้านอาหารในกลุ่มจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก 

ดนัย โชติแสง, ภูริพัฒน์ แกว้ตาธนวัฒนา, จเร เถื่อนพวงแกว้, ณิชพน แสงกระจา่ง 

861 

 การแก้ไขปัญหาในการวางบิลผ่านระบบ Line Official Account ของบริษัท แอล.
พี.เอ็น. ดีเวอลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

สุพัตรา หารัญดา, กรวิทย์ ภูคลองแถว 

872 

 ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อความส าเร็จของสินค้าประเภทผ้าไหมในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ 

กชพร ใจอดทน, อรณิชชา ทศตา, เกตุจันทร์ทา ศรีวะรมย ์

880 

 คุณภาพการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ภาณุวัฒน์ วรรัมย,์ สุวรรณ เดชน้อย 

888 

 คุณภาพการให้บริการของตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขวัญกมล ธะณีหงษ,์ นฤชล ธนจิตชัย 

900 

   



 

[ภาคโปสเตอร]์ 

 สารบัญ 
 
 

  หน้า 
 คุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลเขาคอก อ าเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
ธัญวัฒน์ เทียนทอง, สุวรรณ เดชน้อย 

909 

 คุณภาพการให้บริการงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน 
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขวัญตา บุญปัญญา, สุวรรณ เดชน้อย 

918 

 คุณภาพการให้บริการของกองประปาเทศบาลต าบลเขาคอก อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ภัสสร เคนน้ าเท่ียง, สุวรรณ เดชน้อย 

928 

 การศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร กรณีศึกษาส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มณัษนันท์ มัคคะรม, สุรศักดิ์ แก้วค าแสน, สุวารี เขยีวค า 

937 

 แนวทางการยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบล  
ในเขตจังหวัดอุดรธานี 

เทิดทูล หูตาชัย, สุขุมวิทย ์ไสยโสภณ, จนิตนา ก าแพงศิริชัย 

950 

 พฤติกรรมการใช้ชีวิตดิจิทัลกับการแชร์ประสบการณ์ในโลกออนไลน์ของคนไทย 
 

ณัฐภณ สุเมธอธิคม, ฉันทนา ปาปัดถา 

961 

 การพัฒนาเว็บไซต์และระบบส่งบทความออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 

ฉันทนา ปาปัดถา, ณัฐภณ สุเมธอธิคม 

974 

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ธีระพงศ์ มลิวัลย,์ ศิริกาญจนา พิลาบุตร, สิตา ทัพมงคล 

984 

 การออกแบบคาแรคเตอร์ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้านขนมกรอบเค็มครูเมย์ 
 

สิทธิชัย ปอ้มทอง, สุภาพร เย็นเหลอื, กิติพงศ์ รัตนวงกต 

991 

 การศึกษาการเพ่ิมคุณค่ายางธรรมชาติทางวิศวกรรมส าหรับการผลิตยางกันลื่น 
ด้วยกระบวนการขึ้นรูปยาง 

ธวัชชัย ชาติต านาญ, ประสงค์ ก้านแก้ว, สุรสิทธิ์ ประกอบกจิ, จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง 

998 

 ความหลากหลายของสัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมงบริเวณชายฝั่ง ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ภัทราวธุ จันทร์นุ่ม, อนุพันธ ์สินชัย, ทิพย์สุดา ชงัดเวช 

1009 

   



 

[ภาคโปสเตอร]์ 

 สารบัญ 
 
 

  หน้า 
 การตรวจหาฟอร์มาลินในน้ าแช่อาหารทะเลในตลาดจังหวัดนครราชสีมา 

วิภาวัลย ์บัวศรียอด, นุสบา นามวงศ์, สว่างพงษ์ เรืองศรี, เขมจิรา กัญญะลา, นูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์,  
ลัดดาวัลย์ พะวร, มาลินี ธาน,ี ปาริชาติ อ้นองอาจ, อรอุมา จันทร์เสถียร 

1016 

 การทดสอบความสะอาดภาชนะสัมผัสอาหารของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 

กฤษณะ มาชัยภูม,ิ จุฑามาศ บุญค า, บวรลักษณ์ วบิูลย์ศิลป,์ ศุภกานต์ สุขแสวง, อุไรรัตน์ มีค าทอง,  
ลัดดาวัลย์ พะวร, มาลินี ธาน,ี ปาริชาติ อ้นองอาจ, อรอุมา จันทร์เสถียร 

1024 

 การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในอาหารพร้อมบริโภค ในศูนย์อาหาร
จังหวัดนครราชสีมา 

ศรันรัตน์ แผลงงาม, รัฐฐิกา หนองเหล็ก, อรอุมา จันทร์เสถียร 

1030 

 การศึกษาฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส และตรวจสอบพฤกษเคมีเบ้ืองต้นของ
ผักพื้นบ้านอีสาน 

พิชชานันท์ เธยีรทองอินทร,์ ชุติมา สติปัญ, พิมพ์ใจ พลศรี, มาริสา ปัญญา 

1038 

 การศึกษาพยาธิก าเนิดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรียซาลโมเนลลา
ไทฟิมูเรียมที่คัดแยกได้จากผู้ป่วย โดยใช้โมเดลหนูทดลอง 

พินิจพงศ์ สริชัย, ทรงพล พุทธศิริ, บรรยง คันธวะ, ทัตตวรรณ แก้วสาคร, ปารเมศ เทียนนิมิตร 

1048 

 การศึกษาความแข็งผิวของซี่ฟันเทียมประดิษฐ์เองด้วยอะคริลิกเรซิ่น 
ชนิดบ่มด้วยตัวเอง 

ทัศนีย์ สุวรรณโชติ, พัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ, อธวิัฒน์ เปรมไธสง, สุพรรณรัตน์ บุญนิยม 

1058 

 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของคอมบูชาในกระบวนการหมัก 
จุฑามาศ พรสันเทียะ, ทิพย์วรินทร์ ริมล าดวน, กุณฑิกา เวชกลาง, นิสา ร่มส้มซ่า 

1069 

 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 

ภรณ์ทิพย์ ชยัสว่าง, ปาริชาติ อ้นองอาจ, สกุณตลา เพ็งแจ่ม, เนติพงษ์ เวฬุวนารักษ์ 

1080 

 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาเขต
เทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

นิพาวรรณ์ แสงพรม, ชัญญากานต ์โกกะพันธ,์ ปฐวี จีรณราวุฒิ, จุฑามาศ ตามเพิ่ม, 
สุนัญญา ลิ้มสัน,  อภิญญา สินธวุา, ประภาพร อัครฮาด 

1088 

 การคัดกรองฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต่อเชื้อฉวยโอกาสของผักพ้ืนบ้านซึ่งเก็บจากอ าเภอสี
ดาจังหวัดนครราชสีมา 

ลัดดาวัลย์ พะวร, อรอุมา จันทร์เสถียร, ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา, นพรัตน์ สีสังข์ 

1098 

   



 

[ภาคโปสเตอร]์ 

 สารบัญ 
 
 

  หน้า 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

ควรของวัยรุ่นหญิงโรงเรียนแห่งหนึ่งจากในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
นันทิวา สิงห์ทอง, ณัฐธวัลย์ เพ็งแจ่ม, วันฉัตร โสฬส, ศุภรดา โมขุนทด, ณัฐมน เนตรภักดี, เขมิกา วิเศษเพ็ง, 

นิภาพร ปลื้มมะลัง, เกษรวี ศรีศุภนัน, ต่วนนูรีซัน อิแต, นาเดียร์ อาแซ 

1106 

 การศึกษามหทรรศน์และจุลทรรศน์ลักษณะต ารับยาสตรีหลังคลอดในบัญชียา 
จากสมุนไพร พ.ศ.2561 

นภา บญุมา, สัณหจุฑา พวงมาลา, นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน 

1116 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเมล็ดบัวผสมธัญพืชเพื่อสุขภาพ 
พิทักษ์ สิมนาม, ปภาวด ีสุธาวรรณ์, ดลปกิต สนสุภาพ, ทิพย์วรินทร์ ริมล าดวน,  

น้ าฝน สามสาล,ี จิระวัลย์ โคตรศักด,ี นิสา ร่มส้มซ่า 

1127 

 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล 
วิทยาลัยนครราชสีมา 

ธนาคาร เสถียรพูนสุข, วัชรากร หวังหุ้นกลาง, พรทิพย ์แกว้ชิณ, ธนพล หมื่นกูด,  
ณรงฤทธิ์ กล้าหาญ, ชัยมงคล เชื้อหมอดู 

1149 

 การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพด้วยธรรมนูญต าบล  
จังหวัดนครราชสีมา 

ธวัชชัย เอกสันต,ิ มะลิ โพธิ์พิมพ,์ ภูวดล พลศรีประดิษฐ์, อรสา โนนทอง,  
จุน หน่อแก้ว, วลัญช์ชยา เขตบ ารุง 

1155 

 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต าบลวังไม้แดง อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

พัทธนันท์ พุดหล้า, เจต ปฏิเวทภิญโญ, มัตนา ท าสะอาด, สุภาพร ชินสมพล, อธิษฐ์ เชิดไชย,  
ปรัตถกร ภกัดิ์วาป,ี วาริษฐา เดชบุรัมย,์ เสกสิทธิ์ ไขขุนทด และคณะ 

1168 

 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และโรคมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ภูนรินทร์ สีกุด, ฐิติมา ศิริภาร์, ชาลินี ปลัดพรม 

1174 

 การประเมินค่าประมาณอัตราการกรองของไตในการคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
ในกลุ่มคนที่มาตรวจสุขภาพในการศึกษาเบื้องต้น 

วิภาวรรณ วาเสนัง, อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์ 

1185 

 ผลการออกก าลังกายกล้ามเนื้อล าตัวต่อการเดินในนักเรียนที่มีภาวะอ้วน: การศึกษา
น าร่อง 

มัลลิกา ภิรมย์บุญ, เสาวนีย ์นาคมะเริง 

1192 



 

[ภาคโปสเตอร]์ 

 สารบัญ 
 
 

  หน้า 
 พฤติกรรมและความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ของวิทยาลัยนครราชสีมา 
สาธิต สีเสนซุย, รัชตะ รอสูงเนิน, ขวัญชนก สุวรรณ, วิริยะการณ์ พักวงษ์,  

วุฒิภัทร ศรีชัยภูม,ิ วีรโชติ มาตร,ี ชาญณรงค์ บุญนาที 

1201 

 ภาวะสุขภาพของคนงานเก็บขยะในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรม 
ณฤดี พูลเกษม, สุนิสา ชายเกลีย้ง, วิทยา อยู่สุข, พรพิมล กองทิพย ์

1208 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
กิจการคารแ์คร์ เขตอ าเภอวารนิช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ชัญญากานต ์โกกะพันธ,์ สุนทรี สารางค า, พรนภา สิงห์ทอง, อรอนงค์ ประสาน 
 

1217 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนากับการเรียนแบบปกติ 

สรินนา ศรีเมือง,  อรนุช ลิมตศิร ิ

1227 

 การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนร่วม
พัฒนา (Partnership School) จังหวัดบุรีรัมย์ 

จัตุพร แปวไธสง 

1236 

 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

อภิญญา บุณยเกยีรติ 

1245 

 การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 

พงศ์พันธ์ ใหญ่โคกกรวด 

1258 

 ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

จุฬาภรณ์ จงวัฒนานกุูล,  สาริศา เจนเขว้า 

1268 

 ผลการใช้วิธีการสอนแบบเปิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรมและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประสิทธิ์พร ภูวงษ์,  จันทร์ ติยะวงศ์ 

1276 

 คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในอ าเภอพนม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

อรอุมา ชุ่มเอยีด 

1285 

 


