สารบัญ
ดานการศึกษาและวัฒนธรรม
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่
มีความบกพรองทางสติปญญา กรณีศึกษา : โรงเรียนเฉพาะ
ความพิ ก าร (ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ) สั ง กั ด สำนั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับ
เทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู รายวิชา วิทยาศาสตร
สองทะเล 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ
การบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
บรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครู ในสังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ภาคโปสเตอร

สุพัฒน ศรีแกว
กรองทิพย นาควิเชตร
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม

หนา
1
3

สมจิต ผอมเซง

20

ธวัชชัย รักอยู

32

ยุภาวดี พรมเสถียร
นิทรา ชอสูงเนิน
นิติกรณ จันทรสุริยะศักดิ์
อนุเทพ ธนานุกูลสมบัติ
เสกสรร งามสมบัติ
กรองทิพย นาควิเชตร
ภัทรฤทัย ลุนสำโรง
สุขสันต สมบูรณรัตน
ภัทรฤทัย ลุนสำโรง
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม
สุครรพิญา พัชราชีวิน
ชุติมา พรหมผุย
ภัทรฤทัย ลุนสำโรง

45

52

69

82

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม
คุณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค ข องผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สำนั กงานสงเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19
การเปนชุมชนการเรียนรูวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3
การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต
3
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกาย
และจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม
ภาวะผู น ำของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ความพึ งพอใจของครู ที่ มี ต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย

ภาคโปสเตอร

หนา
วันชัย พฤกษาชีพ
กรองทิพย นาควิเชตร
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม

95

ณัฐชุตา จันทดี
ภัทรฤทัย ลุนสำโรง
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม
สุเบญญา พานเมือง
กรองทิพย นาควิเชตร
ภัทรฤทัย ลุนสำโรง
ดาวิกา เห็นงาม
กฤษฎา วัฒนศักดิ์

107

ยุวรินทร สีดาเลิศ
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม

144

สันติ สิงหาพรม

153

ระพินทร พลสงคราม
ภัทรฤทัย ลุนสำโรง
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม
สยาม เชียงเครือ
กฤษฎา วัฒนศักดิ์

165

119

134

185

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม
องคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
การพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนโมบายเลิ ร น นิ่ ง วิ ช า
เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL
คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
1
ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบ ริห ารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนา
ความสามารถด า นฟ ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 6
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1
ความสั ม พั น ธ ข องภาวะผู น ำทางวิ ช าการของผู บ ริ ห าร
สถานศึก ษากั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานเป น ที ม ของครูใน
โรงเรียนสั งกั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 5

ภาคโปสเตอร

หนา
ธนัญญา ยุวผล
ภัทรฤทัย ลุนสำโรง
ธนวรรณ กิริยะ

203

วศิน สอนโพธิ์
สุวิจักขณ มั่นสารนียธรรม
ชีวิน บุญถม
สุนทร โคตรบรรเทา
วิรากานต ไมจันทรดี
ชุติมา พรหมผุย
วัลชยาภรณ แกนตาเนียม
ทิพาพร สุจารี
สุรกานต จังหาร
วรัญญา แกนตาเนียม
สุรกานต จังหาร
รัตติกาล บำรุงกลาง
ชุติมา พรหมผุย
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม
ทวีศักดิ์ แกวอาษา
สมเดช สาวันดี
อภิสิทธิ์ บุญยา
สุทธิศักดิ์ แกวจินดา
ประยงค แกนลา
เนรัญ วชิระอังกูร

226

213

236
250

266
284

297

307

หน้า
ดานการศึกษาและวัฒนธรรม
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประดิษฐ ฉัตรจรัสกูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม องอาจ เทียมกลาง
เขต 1
คัมภีร สุดแท
เกตุจันทรฑา ศรีวะรมย
การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้น พจน เจริญสันเทียะ
พื้ น ฐาน สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา พรหมินทร ศรีหมื่นไวย
วิมาน วรรณคำ
นครราชสีมา เขต 1
สมัคร ไวยขุนทด
นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน สุภัทรชรี บุญประชุม
คำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 วิภาดา ยศทอง
ณัฐกรณ ประทำมา
นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน สุภัทรชรี บุญประชุม
คำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สิทธิชัย โรจนธนปญญา
ศิริพรรณ สิทธิพรหม
ชัชวาลย สิทธิพรหม
ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผามัดหมี่ เนื้อทอง ระดาสาร
กรณี ศึ ก ษากลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผ า ไหมมั ด หมี่ บ านหั ว ฝาย ธนาพร วิลัยศิลป
ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน
ดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง
ปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน ไพรวัลย สุนทรา
เรือนจำจังหวัดยโสธร
เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร
สัญญา เคณาภูมิ

ภาคโปสเตอร

317

327

335

346

หนา
357
359

หนา
369
371

หนา
ดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร นนทนที เทือกศรี
สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน
ภักดี โพธิ์สิงห
ยุภาพร ยุภาศ
การศึ ก ษาสาเหตุ แ ละมาตรการในการป อ งกั น เด็ ก และ ฐิตารีย บุญศักดิ์
เยาวชนกระทำผิดอาญาจากองคกรทางกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา
ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เบญจภรน ปญญาวานิชกุล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ขององคการบริหารสวนตำบล วัลลภ รัฐฉัตรานนท
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอการแกปญหา อรพินท สุขไทยประเสริฐ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- อรนันท กลันทปุระ
19) กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
การกล อ มเกลาทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย บุณฑริกา อยูพงษทอง
ราชภัฏนครราชสีมา
วัลลภ รัฐฉัตรานนท
ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน

วาริช หลอทอง
ศุภกฤต ชาตรี

ดานวิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ
การยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของแอปเปลตัดแตงพรอมบริโภค

วัสสกร มณีนิล
อุมาพร มีเดช
การพัฒนาจักรยานออกกำลังกายเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบเติม อภิชาต โชติชื่น
อากาศ
กนกวรรณ บัณฑุชัย
จีราวรรณ พรมจันทร
ภาคโปสเตอร

384

395

412

423

432
หนา
444
446
หนา
451
453
466

ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
แนวทางการส ง เสริ ม เกษตรกรให พึ่ ง พาตนเองตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : กลุมผูปลูกขาวและขาวโพด
เลี้ยงสัตวในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร
การพัฒนาผลิตภัณฑเยลลี่คาราจีแนนมะมวงหาวมะนาวโห

การประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ภาวะโภชนาการในนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

ผลของการทดแทนแป ง สาลี ด ว ยแป ง ข า วไรซ เบอร รี่ ต อ
คุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของคุกกี้ตูเล
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ทั ศ นคติ ข องผู ป กครองต อ วิ ธี ก ารปรั บ
พฤติกรรมระหวางการรักษาทางทันตกรรมในกลุมเด็กกอน
วัยเรียน
ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงานและผลกระทบ
ทางดานสุขภาพอาชีวอนามัยของพนักงาน ณ ฟารมไกแหง
หนึ่ง

ภาคโปสเตอร

ทิวากรณ ราชูธร
ธวัชชัย เอกสันติ
นรา ระวาดชัย
อธิชา เนตรบุตร
ลักษณา อินทรกลับ
ทับกฤช ขุมทรัพย
คมสัน อยูเย็น
พิเชษฐ ปวงสุข
รัชนิดา ศิริกานตสิงหอาจ
ณัฏฐนันท หวังดีกลาง
สุวัฒนพงษ ศรีบุดดา
ณัฐชยา ปอมบุบผา
กฤษชนก ศุขเกษม
เจตนิพิฐ เนียมสุข
Thao Phuong Tran
ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
อภิวันทน สมุทรคีรี
กัญจนพร จั่นทอง
อุษาวดี ไพราม
อนุสรณ เปาสูงเนิน
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