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-  บทความทุกเร่ือง ไดรั้บการตรวจสอบทางวชิาการโดยผูท้รงคุณวฒิุ แต่ขอ้ความและเน้ือหาและบทความ             
ท่ีตีพิมพเ์ป็นความรับผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของ
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สารอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีเติบโตมานานมากกว่า 4 ทศวรรษ ภายใตป้ณิธาน 
“ปัญญา เช่ียวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเช่ือมัน่ในปรัชญาท่ีวา่ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวทิยาลยั
ศรีปทุม มีพนัธกิจท่ีส าคญัในการผลิตบณัฑิต พฒันางานวิจยั บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ส าหรับพนัธกิจดา้นการวจิยั มหาวทิยาลยัศรีปทุมไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการท าวจิยัและงานสร้างสรรคข์องบุคลากร
มาอย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนการพิจารณาจดัสรรและกลัน่กรองทุนวิจยัภายในให้สอดคลอ้งกับทิศทางการวิจยัของ
ประเทศ ท่ีใหค้วามส าคญักบัการวจิยัเชิงบูรณาการหรือเชิงสหวทิยาการ การสร้างเครือข่ายการวจิยัโดยความร่วมมือกบั
แหล่งทุนต่างๆ การบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยั การส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติ
และนานาชาติ และการน าผลงานวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง  

 
การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 ในหัวขอ้

เร่ือง “ผลงานวิจยัและนวตักรรมสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Research and Innovations to Sustainable Development)” เป็น
กิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัใน
หลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยองค์ความรู้
ทางดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตและ
นกัศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีจะเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคญั
ทางการวิจยัระหวา่งนกัวิจยั นกัวิชาการ คณาจารย ์และนิสิตนกัศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายการวิจยัและความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

 
ในนามของมหาวิทยาลยัศรีปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช ศาสตราจารย ์

ระดบั 11 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ นกัวจิยัดีเด่นแห่งชาติ สภาวจิยัแห่งชาติ และเมธีวิจยั
อาวโุส สกว. ท่ีไดใ้หเ้กียรติบรรยายพิเศษ เร่ือง “วจิยัและนวตักรรมส าหรับประเทศไทย 4.0”  และขอขอบคุณประธาน
ห้องยอ่ย ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวิชาการ ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความวิจยัทุกท่าน และคณะกรรมการจดัการ
ประชุมวิชาการฯ ท่ีท าให้การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวทุ้กประการ     

  
 

        
      (ดร.รัชนีพร  พคุยาภรณ์  พกุกะมาน) 
            อธิการบดี 
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คณะกรรมการจัดงานประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
คร้ังที ่12  ปีการศึกษา 2560  

 

1. ทีป่รึกษา 
  (1) อธิการบดี ท่ีปรึกษา 
 (2) ท่ีปรึกษามหาวทิยาลยั ท่ีปรึกษา 
 (3) รองอธิการบดี ท่ีปรึกษา 
 (4) ผูช่้วยอธิการบดี ท่ีปรึกษา 

2. คณะกรรมการจัดประชุม    
  (1) รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม           ประธาน (มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 
 (2) ศาสตราจารย ์ดร.ประภาส จงสถิตยว์ฒันา     กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 (3) ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์            กรรมการ (มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์ 
 (4) ศาสตราจารย ์ดร.วรศกัด์ิ กนกนุกลุชยั           กรรมการ (สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย) 
 (5) ศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั ยาวะประภาษ          กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 (6) ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ เดชา บุญค ้า                กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 (7) ศาสตราจารยเ์กษมสนัต ์วลิาวรรณ               กรรมการ (ศาลแรงงานกลาง) 
 (8) ศาสตราจารยน์วลจนัทร์ ทศันชยักลุ              กรรมการ (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
 (9) รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา แกว้เทพ        กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 (10) Prof. Dr.Howard W Combs  กรรมการ (San José State University, USA) 
 (11) Prof. Dr.Marina Vayndorf-Sysoeva        กรรมการ (Sholokhov Moscow State University  

    for the Humanities, Russia) 
 (12) Prof. Dr.Yoshida Masami  กรรมการ (Chiba University, Japan) 
 (13) Prof. Dr.YoungHwan Kim  กรรมการ (Pusan National University, Republic  
    of Korea) 
 (14) Dr.en C.E.T. Juan José Contreras Castillo กรรมการ (Universidad de Colima, Mexico) 
 (15) Dr.Daniel Tan Tiong Hok  กรรมการ (Taylor's Education Group, Malaysia) 
 (16) รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช เลขานุการ (มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 

3. คณะกรรมการอ านวยการ  
  (1) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม) ประธาน 
 (2) รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี (ดร.บุษบา ชยัจินดา) รองประธาน 
 (3) รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัิช เลิศไพฑูรยพ์นัธ์) รองประธาน 
 (4) ผูช่้วยอธิการบดีทุกคน กรรมการ 
 (5) คณบดีทุกคณะ กรรมการ 
 (6) ผูอ้  านวยการส านกัวชิาศึกษาทัว่ไป กรรมการ 
 (7) ผูอ้  านวยการวทิยาลยันานาชาติ กรรมการ 
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 (8) ผูอ้  านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม กรรมการ 
 (9) รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั วทิยาเขตชลบุรี กรรมการ 
 (10) ผูอ้  านวยการหลกัสูตรทุกหลกัสูตร กรรมการ 
 (11) ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวจิยั เลขานุการ 

4. คณะกรรมการพจิารณาผลงาน    
  (1)   ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวจิยั ประธาน 
 (2)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน ์ รองประธาน 
 (3)   ศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์ กรรมการ  
 (4)   รองศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์ปัญญาคะโป กรรมการ 
 (5)   รองศาสตราจารยเ์อกธิดา เสริมทอง กรรมการ 
 (6)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา กรรมการ 
 (7)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ กรรมการ 
 (8)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ กรรมการ 
 (9)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราลี  มณีรัตน์ กรรมการ 
 (10)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพฒัตรา เกษราพงศ ์ กรรมการ  
 (11)   ดร.ชานนท ์วาสิงหน กรรมการ 
 (12)   นางนิภาวรรณ พทุธสงกรานต ์ เลขานุการ 
 (13)   นางสาวอรกญัญา ทองมาก ผูช่้วยเลขานุการ   
 (14)  นายรักษพล สนิทยา ผูช่้วยเลขานุการ   

5. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ ศิลปกรรม จัดพมิพ์เอกสาร และจัดท ารายงานสืบเน่ือง 
      การประชุมวชิาการ (CD-Proceedings) 
  (1)   ผูอ้  านวยการส านกังานประชาสมัพนัธ์ ประธาน 
 (2)   เจา้หนา้ท่ีส านกังานประชาสมัพนัธ์ทุกคน กรรมการ 
 (3)   เจา้หนา้ท่ีโรงพิมพทุ์กคน กรรมการ 
 (4)   นางสาวกรองทอง หงษสิ์นสี เลขานุการ 
 (5) นายณฐัพล ดิษบรรจง ผูช่้วยเลขานุการ 
 (6)    นางรพีพรรณ นนัทชลากรกิจ ผูช่้วยเลขานุการ 

6. คณะกรรมการจัดท าและดูแล Website การประชุมวชิาการ 
  (1)   ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประธาน 
 (2)   เจา้หนา้ท่ีศูนย ์ICT ทุกคน กรรมการ 
 (3)   นายวรุิฬห์ ศสัตุระ เลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ 
  (1) ผูอ้  านวยการส านกังานอาคารและสถานท่ี ประธาน 
 (2) นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธ์ิ รองประธาน 
 (3) นายเศกสรรค ์เสียงเพราะ กรรมการ 
 (4) นายสมบูรณ์ แสงอินทร์ กรรมการ 
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 (5) นายวรีพล เกตุอร่าม กรรมการ 
 (6) นายเสน่ห์ เขม็พรหมมา กรรมการ 
 (7) นายสมหมาย เยีย่มสถาน กรรมการ 
 (8) นายถวลัยศ์กัด์ิ กลดัเขียว กรรมการ 
 (9) นายอานนท ์บุญสอน กรรมการ 
 (10) นางสาวทศันีย ์ยิง่ประทานพร กรรมการ 
 (11) นายประคอง ฤกษเ์ปรมปรี กรรมการ 
 (12) นางสาวสุพตัรา ป่ันไสว เลขานุการ 
 (13) นายธงชยั เอ่ียมทอง ผูช่้วยเลขานุการ 
 (14) นางวมิล ชมจ าปี ผูช่้วยเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 
  (1)  คณบดีวทิยาลยัการท่องเท่ียวและบริการ   ประธาน 
 (2)  ดร.ยพุวรรณ นงัคลาภิวฒัน์ กรรมการ 
 (3)  นางราณี อมรินทร์รัตน ์ กรรมการ 
 (4)  ผูช่้วยศาสตราจารยฉ์ฐัชสรณ์ กาญจนศิลานนท ์ กรรมการ 
 (5)  นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ กรรมการ 
 (6)  นายโกสินทร์ ปานแยม้ กรรมการ 
 (7)  นายนครินทร์ ทัง่ทอง กรรมการ 
 (8)  นางสาวเกวลิน อินทร์มูลนอ้ย กรรมการ 
 (9)  นางสาวขวญัลดา สาระนาค กรรมการ 
 (10)   นางสาวนิชาภทัรธ์ ติวงศ ์ กรรมการ 
 (11)   นางเตือนใจ ศรีชะฎา กรรมการและเลขานุการ 
 (12)  นางจนัทร์สม พทุธวงษ ์ ผูช่้วยเลขานุการ 
 (13)   นางสาวทศันีย ์ยิง่ประทานพร ผูช่้วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
  (1)    ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลย ี ประธาน 
 (2)    ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รองประธาน 
 (3)     ผูอ้  านวยการศูนยมี์เดีย รองประธาน 
 (4) นายเทวา จรูญไภษชัคุรุ       กรรมการ 
 (5) นายเนตินยั จรลี         กรรมการ 
 (6)  นายกฤษ ก่ิงแสง        กรรมการ 
 (7)  นายวชัรพงษ ์ชาญสมิง กรรมการ 
 (8)   เจา้หนา้ท่ีศูนยมี์เดียทุกคน กรรมการ 
 (9) นายสมชาย บูรพามงคลชยั เลขานุการ 
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10. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล 
  (1) ผูอ้  านวยการส านกัวชิาศึกษาทัว่ไป ประธาน 
 (2) ผูช่้วยศาสตราจารยอ์  านาจ วงัจีน  รองประธาน 
 (3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ  กรรมการ 
 (4) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนภณ สมหวงั  กรรมการ 
 (5) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปริยา ศุภวงศ ์ กรรมการ 
 (6) ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ญักร ค าแวง กรรมการ 
 (7) ผูช่้วยศาสตราจารยม์งคล หวงัสุขใจ  กรรมการ 
 (8) ผูช่้วยศาสตราจารยป์รเมษฐ ์ปัญญาเหลก็  กรรมการ 
 (9) ผูช่้วยศาสตราจารยม์นนภา เทพสุด  กรรมการ 
 (10) วา่ท่ี ร.ต.สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข  กรรมการ  
 (11) นางสาวอณัณ์ชญาน์ อนนัตกานนท ์ กรรมการ 
 (12) นายบรรเทิง แก่นสาร  กรรมการ 
 (13) นางสาวพิมพพ์ร ฟองหล ่า  กรรมการ 
 (14)   นางสาวพรรณี บุญสุยา  กรรมการ 
 (15) นายพิชยั แช่มสา  กรรมการ 
 (16) นางวนัเพญ็ ลงยนัต ์ กรรมการ 
 (17) นางสาวกลัยา คงอนุมติั  กรรมการ 
 (18) นางสาวมณีรัตน์  เกตุไสว  กรรมการ 
 (29) นางสาวเพญ็ประภา สุวรรณะ  กรรมการ 
 (30) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ  กรรมการ 
 (31)   นางสาวภทัรภรณ์ ศรีบุษย ์ เลขานุการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 
  (1)    ดร.ไพบูลย ์สุขวจิิตร บาร์ ประธาน 
 (2)    ดร.ถาวร ทิศทองค า กรรมการ 
 (3) นางสาวสุทธิชา เพชรวรีะ กรรมการ 
 (4)    นางสาวรัตติยา กิลคริส กรรมการและเลขานุการ 
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ส่ือออนไลน์ : โอกาสของนกัเขียนบนวกิฤติส่ือส่ิงพิมพ ์  
 ณัธภัชร เฉลิมแดน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม…………………………………………….……….1432 
การออกแบบและการน าเสนอเน้ือหาเพ่ือกลุ่มเจเนอเรชนัวาย (Y)  
 มานินทร์ เจริญลาภ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม……………………………………………….……1443 
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สารบัญบทความ (ต่อ) 
หน้า 

การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชส่ื้อออนไลน์ของนกัศึกษา  
ในรายวชิาการเงินธุรกิจ ภาควชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 
 เตชิตา  สุทธิรักษ์ อรรณพ  ข าขาว และ กลุวดี จันทร์วิเชียร คณะวิทยาการจัดการ  
 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช.......................................................................................................... 1453 
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การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG111 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ประจ าวนัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา 2559 ท่ีสอนโดยวธีิการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนและการสอนแบบปกติ 
 เพราพิลาส บูรณะวนิชกลุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม…………………..………….……………… 1474 
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส  สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 จุฑารัตน์  สมสุข และ จักรพันธ์ุ  จันทร์เจริญ หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น.................................................................................................................... 1485 
การศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา ENG339 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ  
ของนกัศึกษามหามิทยาลยัศรีปทุมท่ีไดรั้บการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียนและโดยการสอนแบบปกติ 
 สุพักตรา ศรีเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม…………………………………………..….……….. 1496 
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
 ป่ินปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี……….…..….. 1507 
บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในสหวทิยาเขต เวยีงเรือค า  
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
 ธนเดช  ศิริสุนทร และ จักรพันธ์ุ  จันทร์เจริญ หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น.....................................................................................................................1517 
การใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์เพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ 
ส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
 ถาวร ทิศทองค า และ ณัฐกานต์ เดียวตระกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม………………..……….1528 
โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัชายแดน
ไทยกมัพชูา 
 สิริลกัษณ์  ประดจุพรม พูลพงศ์ สุขสว่าง และ พีร วงศ์อุปราช  
 วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลยับูรพา…………………………………….……………1538 
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สารบัญบทความ (ต่อ) 
หน้า 

การพฒันาแผนบริการวชิาการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั จงัหวดัอุดรธานี 
 ศักรินทร์ วงัคะฮาต ฐาปนี เพง็สุข และ ศศิประภา พรหมทอง คณะวิทยาการจัดการ  
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การพฒันาความเขา้ใจแนวคิดทางวทิยาศาสตร์เร่ือง โครงสร้างของดอกและชนิดของผล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
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การใชภ้าพเพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิและความคงทนต่อการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ
ส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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 รัชตา กาญจนโรจน์ และ สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด…….. 1579 
กลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศในเครือฐานปัญญากรุ๊ป  
 ภูริสร์  ฐานปัญญา และ สุบิน ยรุะรัช วิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม….…….. 1590 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต มาปฏิบติั: กรณีศึกษาโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ 
 กฤษฎา สังวรณ์ คณะสังคมศาสตร์ (พัฒนสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์……………………….. 1600 
การออกแบบการเรียนการสอน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเขา้ใจ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ขั้นบูรณาการ และการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ของนกัศึกษาวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์  
 จีรวรรณ  เกิดร่วม ธวรรณรัตน์ นาคเครือ และน า้เพชร นาสารีย์ คณะศึกษาศาสตร์  
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การพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ืองการแสดงแกลมอ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1   
โรงเรียนตูมพทิยานุสรณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 อัมรา บุญประเสริฐ และ ปรวนั แพทยานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ……. 1622 
การเปรียบเทียบทกัษะการเขียนภาษาไทยดว้ยวธีิสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการคิดของนกัศึกษา 
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สารบัญบทความ (ต่อ) 
หน้า 
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ส านกังานเขตลาดกระบงั สงักดักรุงเทพมหานคร 
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การบริหารบุคลากรครูตามแนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี กรณีศึกษา : โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 
 นนทภัทร ประวีณชัยกลุ และ รัตนา ดวงแก้ว แขนงวิชาบริหารการศึกษา  
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ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวชิาการพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ 
 ทัศนันท์  จันทร และ สิริกาญจน์ สง่า มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่………………………………………….. 1701 
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 สุพัฒตา  รัตนบวรชัย และ สุบิน ยรุะรัช วิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......... 1713 
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 
ระดบัปฐมวยั สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 
 วิจิตรา  ทิพรมย์ และ จักรพันธ์ุ  จันทร์เจริญ วิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น.................................................................................................................... 1724 
รูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครู 
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 39 
 เบญจมาศ  ชาติศักด์ิยทุธ และ พิมผกา ธรรมสิทธ์ิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎอุตรดิตถ์……..….... 1735 
มุมมองของครูกบัการสร้างสายสมัพนัธ์ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์: กรณีศึกษาของครูมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 คน  
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การศึกษาแนวทางการจดัการความรู้ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มธัยมศึกษาเขต 5  จงัหวดัอ่างทอง 
 เหมือนฝัน เฉลิมวฒัน์ และ เกรียงไกร สัจจะหฤทัย วิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
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