การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที 10
วันเสารที่ 4 - วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

หองที่ 1 (Meeting 1) ชั้น 6 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ

** อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร .เดชา พวงดาวเรือง / ผูชวยศาสตราจารย ดร .กฤษฎา ตันเปาว **

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัส
TOU Eng. 002
OU M.B.A 003
OU M.B.A 004
WU1 M.B.A 005
WU1 M.B.A 008
WU1 M.B.A 013
OU M.Ed. 006
WU M.Ed. 034

ชื่อ - สกุล
นาย สุรสิทธิ์ ปาลสาร
นางสาว เนาวรัตน โพธิ์ขี
นางสาว อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช
นางสาว วิภาดา อําไพ
นาย คณิศร อุนแสงจันทร
นาย เมธา ขําดี
นางสาว ธัญญนิธิ จันทรอําไพ
นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช

ชื่อบทความ
ผูดูแลหอง / นางสาวณัฎฐนิชา รักษาวงศ (ขาว )
การคํานวณการเคลื่อนที่ของจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนสื่อสังคมออนไลนกับโอกาสในการสรางธุรกิจ
องคประกอบความผูกพันของบุคลากรตอองคกรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
การจัดการปญหาอาคารชุด
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสันการทําเบเกอรีเบืองตนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ
ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ลําดับที่
1
2
3
4
5

รหัส
WU M.P.A. 005
WU M.P.A. 016
WU1 M.P.A. 002
WU1 M.P.A. 008
WU1 M.P.A. 011

ชื่อ - สกุล
นาง ศุภวรรณ เที่ยงกระโทก
นาย ธนา บุตตะ
พันโท วสันต ฉิมแดง
พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
นาย ศักดิ์ดา นาสองสี

ชื่อบทความ
ผูดูแลหอง / นางสาวทิพวรรณ โรจนะวิจิตร (แกว )
การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรกรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร
การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานดานมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน
องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสูการบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รหัส
OU M.Ed. 001
OU M.Ed. 005
OU M.Ed. 007
WU M.Ed. 026
WU M.Ed. 028
WU M.Ed. 032
WU M.Ed. 033

ชื่อ - สกุล
นางสาวรติรัตน คลองแคลว
นาย ชินวัฒน ไตรวงศ
นาง ศิริกัญญา วรวุฒิ ณ อยุธยา
นาง กฤษณพร ชุมเพ็งพันธ
นาย กฤษฎิ์ไกรวิชญ จันทรัตน
นาย คมพีราภัส กันตะ
นางสาว เยาวลักษณ ยิ่งยง

ชื่อบทความ
ผูดูแลหอง / นางสาวทัศนีย อุนทรัพย (เบล)
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต
การพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4
ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัส
WU M.Ed. 002
WU M.Ed. 005
WU M.Ed. 009
WU M.Ed. 010
WU M.Ed. 022
WU M.Ed. 023
WU M.Ed. 024
WU M.Ed. 025

ชื่อ - สกุล
นางสาว ศิริประภา เรียบรอย
นางสาว นันทรัตน ลอยโคกสูง
นาย เอกชลิต ภูงามโชติสิน
นาย สุวิจักขณ พลพิทักษ
นางสาว อนุชธิดา พึ่งพันธ
นาย พิษณุ อภัยพรม
นาง นฤมล เอี่ยมบัว
นางสาว ชนุภรณ วัฒนะกูล

ชื่อบทความ
ผูดูแลหอง / นางสาวยัซมี เจะเตะ (มี)
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
2
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
5
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3
การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
2
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
1
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัส
WU M.Ed. 006
WU M.Ed. 007
WU M.Ed. 008
WU M.Ed. 012
WU M.Ed. 013
WU M.Ed. 018
WU M.Ed. 029
WU M.Ed. 031

ชื่อ - สกุล
นางสาว ศรารัตน สิงหนอย
นางสาว ราตรี ปญญาตา
วาที่รอยตรีหญิง เพชรรัตน อินเฉลียว
นาง ธารารัตน ทองลอย
นาย เมธิศ สุบิน
นางสาว ปญชลีย กษิณศรี
นาย เกียรติศักดิ รูกิจนา
นาย ณัฐดนัย ปากะโต

ชื่อบทความ
ผูดูแลหอง / นางสาวอารีรัตน คําพันธ (นาง)
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
2
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
2
ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
1
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
2

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รหัส
TOU M.B.A 001
WU M.Ed. 040
WU M.Ed. 041
WU1 M.Ed. 001
WU1 M.Ed. 005
WU1 M.B.A 011
WU1 M.Ed. 012

ชื่อ - สกุล
นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ
นางสาว วิภาวรรณ นาคแวน
นาย ยุทธนา คเชนทรชาติดํารง
นางสาวลักษณพร ใจดี
นาง พัฒน มาศนิยม
นาย วีระพันธ อะนันชัยธวัช
นาง อัจจิมา มาศนิยม

ชื่อบทความ
ผูดูแลหอง / อาจารยณัฐนันท ทองทรัพย (อ.ปลา)
Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry
สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การมีสวนรวมและการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา
การรังสรรคเรื่องราวผลิตภัณฑ สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
เครื่องมือในการจัดการความรูเพื่อการเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21ของครู

หองที่ 2 (Meeting 2) ชั้น 6 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร

หองที่ 3 (Meeting 3) ชั้น 6 หลักสูตร ศึกษาศาสตร

หองที่ 4 (บรรยาย 2) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร

หองที่ 5 (บรรยาย 3) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร

หองที่ 6 (บรรยาย 4) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร

** อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร .เพ็ญศรี ฉิรินัง / ดร.ธนกร ศรีสุขใส **

** อาจารยผูวิพากษ

** อาจารยผูวิพากษ

** อาจารยผูวิพากษ

** อาจารยผูวิพากษ

รองศาสตราจารย ดร .สันตชัย พูลสวัสดิ์ / ดร.รวงทอง ถาพันธุ **

1

รองศาสตราจารย ดร .ชุติมา มุสิกานนท / ดร.นิพิฐพนธ สนิทเหลือ **

รองศาสตราจารย ดร .ปรีชา วิหคโต / ผูชวยศาสตราจารย ดร .พิเศษ ชัยดิเรก **

รองศาสตราจารย ดร .กัญญามน อินหวาง / ดร.วัลลภา ศรีทองพิม **

2

2

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 - วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
หองที่ 1 (Meeting1) ชั้น 6 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร .เดชา พวงดาวเรือง
อาจารยผูวิพากษ ผูชวยศาสตราจารย ดร .กฤษฎา ตันเปาว
ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

**

ผูดูแลหอง / นางสาวณัฎฐนิชา รักษาวงศ (ขาว)

1

TOU Eng. 002 นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร

การคํานวณการเคลื่อนที่ของจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน

2

OU M.B.A 003 นางสาวเนาวรัตน โพธิ์ขี

การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

3

OU M.B.A 004 นางสาวอรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช

ปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

4

WU1 M.B.A 005 นางสาววิภาดา อําไพ

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนสื่อสังคมออนไลนกับโอกาสในการสรางธุรกิจ

5

WU1 M.B.A 008 นายคณิศร อุนแสงจันทร

องคประกอบความผูกพันของบุคลากรตอองคกรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

6

WU1 M.B.A 013 นายเมธา ขําดี

การจัดการปญหาอาคารชุด

7

WU M.Ed. 034 นางสาวสุธิดา สถาพรพานิช

ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

8

OU M.Ed. 006 นางสาวธัญญนิธิ จันทรอําไพ

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 - วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
หองที่ 2 (Meeting2) ชั้น 6 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร .เพ็ญศรี ฉิรินัง
อาจารยผูวิพากษ ดร .ธนกร ศรีสุขใส
ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

**

ผูดูแลหอง / นางสาวทิพวรรณ โรจนะวิจิตร (แกว)

1

WU M.P.A. 005 นางศุภวรรณ เที่ยงกระโทก

การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรกรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2

WU M.P.A. 016 นายธนา บุตตะ

ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร

3

WU1 M.P.A. 002 พันโทวสันต ฉิมแดง

การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

4

WU1 M.P.A. 008 พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว

5

WU1 M.P.A. 011 นายศักดิ์ดา นาสองสี

(ศอ.บต.)

สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานดานมาตรฐานความปลอดภัย
การบินพลเรือน
องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสูการบริหารใน
รูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 - วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
หองที่ 3 (Meeting3) ชั้น 6 หลักสูตร ศึกษาศาสตร (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร .สันตชัย พูลสวัสดิ์
อาจารยผูวิพากษ ดร .รวงทอง ถาพันธุ
ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

1

OU M.Ed. 001 นางสาวรติรัตน คลองแคลว

2

OU M.Ed. 005 นายชินวัฒน ไตรวงศ

3

OU M.Ed. 007 นางศิริกัญญา วรวุฒิ ณ อยุธยา

4

WU M.Ed. 026 นางกฤษณพร ชุมเพ็งพันธ

5

WU M.Ed. 028 นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ จันทรัตน

6

WU M.Ed. 032 นายคมพีราภัส กันตะ

7

WU M.Ed. 033 นางสาวเยาวลักษณ ยิ่งยง

ชื่อบทความ

**

ผูดูแลหอง / นางสาวทัศนีย อุนทรัพย (เบล)

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียน
มิวสิคฟอรเต
การพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบอริยสัจ 4
ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก
อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระ
โบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 - วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
หองที่ 4 (บรรยาย 2) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร .ชุติมา มุสิกานนท
อาจารยผูวิพากษ ดร .นิพิฐพนธ สนิทเหลือ
ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

1

WU M.Ed. 002 นางสาวศิริประภา เรียบรอย

2

WU M.Ed. 005 นางสาวนันทรัตน ลอยโคกสูง

3

WU M.Ed. 009 นายเอกชลิต ภูงามโชติสิน

4

WU M.Ed. 010 นายสุวิจักขณ พลพิทักษ

5

WU M.Ed. 022 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ

6

WU M.Ed. 023 นายพิษณุ อภัยพรม

7

WU M.Ed. 024 นางนฤมล เอี่ยมบัว

8

WU M.Ed. 025 นางสาวชนุภรณ วัฒนะกูล

ผูดูแลหอง / นางสาวยัซมี เจะเตะ (มี)

ชื่อบทความ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนว
มินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 - วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
หองที่ 5 (บรรยาย 3) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร .ปรีชา วิหคโต
อาจารยผูวิพากษ ผูชวยศาสตราจารย ดร .พิเศษ ชัยดิเรก
ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

1

WU M.Ed. 006 นางสาวศรารัตน สิงหนอย

2

WU M.Ed. 007 นางสาวราตรี ปญญาตา

3

WU M.Ed. 008 วาที่รอยตรีหญิงเพชรรัตน อินเฉลียว

4

WU M.Ed. 012 นางธารารัตน ทองลอย

5

WU M.Ed. 013 นายเมธิศ สุบิน

6

WU M.Ed. 018 นางสาวปญชลีย กษิณศรี

7

WU M.Ed. 029 นายเกียรติศักดิ รูกิจนา

8

WU M.Ed. 031 นายณัฐดนัย ปากะโต

**

ผูดูแลหอง / นางสาวอารีรัตน คําพันธ (นาง)

ชื่อบทความ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสห
วิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 - วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
หองที่ 6 (บรรยาย 4) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร .กัญญามน อินหวาง
อาจารยผูวิพากษ ดร .วัลลภา ศรีทองพิม
ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

**

ผูดูแลหอง / อาจารยณัฐนันท ทองทรัพย (อ.ปลา)

1

TOU M.B.A 001 นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ

Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry

2

WU M.Ed. 040 นางสาววิภาวรรณ นาคแวน

สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

3

WU M.Ed. 041 นายยุทธนา คเชนทรชาติดํารง

การมีสวนรวมและการประกันคุณภาพการศึกษา

4

WU1 M.Ed. 001 นางสาวลักษณพร ใจดี

การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21

5

WU1 M.Ed. 005 นางพัฒน มาศนิยม

โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา

6

WU1 M.B.A 011 นายวีระพันธ อะนันชัยธวัช

การรังสรรคเรื่องราวผลิตภัณฑ สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม

7

WU1 M.Ed. 012 นางอัจจิมา มาศนิยม

เครื่องมือในการจัดการความรูเพื่อการเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่
21ของครู

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 - วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ลําดับ
1

อาคารนําเสนอ / หลักสูตร
หองที่ 1(Meeting1) ชั้น 6 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ
ผูดูแลหอง / นางสาวณัฎฐนิชา รักษาวงศ (ขาว )

2

หองที่ 2 (Meeting2) ชั้น 6 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
ผูดูแลหอง / นางสาวทิพวรรณ โรจนะวิจิตร (แกว )

3

หองที่ 3 (Meeting3) ชั้น 6 หลักสูตร ศึกษาศาสตร
ผูดูแลหอง / นางสาวทัศนีย อุนทรัพย (เบล)

4

หองที่ 4 (บรรยาย 2) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร
ผูดูแลหอง / นางสาวยัซมี เจะเตะ (มี)

5

หองที่ 5 (บรรยาย 3) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร
ผูดูแลหอง / นางสาวอารีรัตน คําพันธ (นาง)

6

หองที่ 6 (บรรยาย 4) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร
ผูดูแลหอง / อาจารยณัฐนันท ทองทรัพย (อ.ปลา)

อาจารยผูวิพากษ
รองศาสตราจารย ดร .เดชา พวงดาวเรือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร .กฤษฎา ตันเปาว
รองศาสตราจารย ดร .เพ็ญศรี ฉิรินัง
ดร.ธนกร ศรีสุขใส
รองศาสตราจารย ดร .สันตชัย พูลสวัสดิ์
ดร.รวงทอง ถาพันธุ
รองศาสตราจารย ดร .ชุติมา มุสิกานนท
ดร.นิพิฐพนธ สนิทเหลือ
รองศาสตราจารย ดร .ปรีชา วิหคโต
ผูชวยศาสตราจารย ดร .พิเศษ ชัยดิเรก
รองศาสตราจารย ดร .กัญญามน อินหวาง
ดร.วัลลภา ศรีทองพิม

