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กําหนดการ  

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  
The 1st National Conference on Educational Administration and Development  

(The 1st NCEAD 2018 EDU NPU) 
“ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” 

และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 
วันที ่21 - 22 ตุลาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

****************************** 
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 

เวลา รายละเอียด สถานที ่
13.00 - 16.00 น. ประชุมเตรียมความพรอมการจัดงานบริหาร

อีสานสัมพันธ 
หองพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยนครพนม 
15.00 - 17.00 น. ประชุมสมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหาร

การศึกษาแหงประเทศไทย 
หองประชุม ชั้น 2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
วันที่  22 ตุลาคม 2561 

เวลา รายละเอียด สถานที ่
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

หองพนมศิลป ช้ัน M  
คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปด  
- ผศ.วาที ่ร.อ.ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม กลาวรายงาน 
- ผศ.ดร.พัฒนพงษ  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม กลาวเปดการประชุม 

09.15 - 10.30 น. กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนักคิดผูเชี่ยวชาญดานความคิดสรางสรรค 

10.45 - 12.00 น. กิจกรรมการเสวนาวิชาการ โดย 
1. ศ.ดร.ธีระ รญุเจริญ อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ผศ.ดร.พัฒนพงษ  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม 
3. รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
4. ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
5. อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม 
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วันที่  22 ตุลาคม 2561 (ตอ) 
เวลา รายละเอียด สถานที ่

12.00 - 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น. - การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติแบบบรรยาย/การเสนอเอกสารเชิง

หลักการระดับปริญญาเอก 
- กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑลุงโฮ 

อาคารพิทยปกรณ  
ชั้น 2, 3 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

16.30 - 18.00 น. การประชุมเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หองพนมศิลป ช้ัน M  
คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

18.30 - 21.00 น. งานบริหารอีสานสัมพันธ/พิธีมอบธงเจาภาพครั้งตอไป 

หมายเหตุ : การนําเสนองานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยใช Power Point ประกอบ ใชระยะเวลานําเสนอ 
ไมเกิน 10 นาที ถามตอบ 5 นาท ีการนําเสนอผลงานใน Proceedings กําหนดใหนําเสนอไดในรูปแบบของบทความวิจัย 
ฉบับเต็ม/มอบเกียรติบัตรในหองนําเสนอผลงาน 
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รายช่ือผูนําเสนองานวจิัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

 
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง :  
 1.  ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 2.  อาจารย ดร.นวัตกร  หอมสิน มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี
 3.  ผศ.ดร.ยุวธดิา  ชาปญญา    มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 
สถานที่ :  หอง 231 ชั้น 3 อาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 

รหัส ช่ือบทความ ชื่อ-สกลุ สังกัด 
EDU001 กลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของ

โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 28 

ศุภชัย  จันครา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ศรีสะเกษ 

EDU002 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพ่ือ
ดําเนินการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนมัธยมศกึษา  
สังกดัสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 11 

ฐปนีย  นารี มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สกลนคร 

EDU003 การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน
บานหวยยาง อําเภอสามชยั จังหวัดกาฬสินธุ 
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 

วาสนา  สุภาษี มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 
 

EDU004 การศึกษาแนวทางการบริหารและจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในจังหวัดมุกดาหาร 

ปทมา  จันทพันธ องคการบริหาร 
สวนจังหวัดมุกดาหาร 

EDU005 การใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU006 การสรางองคการนวัตกรรมกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินบีูรณะ 
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

สําเริง  ออนสัมพันธุ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 



 
    4 

e-mail : AcaEduNPU@npu.ac.th Tel.042-587181   

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

รายช่ือผูนําเสนองานวจิัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) (ตอ) 
 
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง :  
 1.  ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 2.  ผศ.ดร.ธันยาภรณ  นวลสิงห  มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 3.  อาจารย ดร.สุรินทร  ภูสงิห   มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู 
 
สถานที่ :  หอง 233 ชั้น 3 อาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 

รหัส ช่ือบทความ ช่ือ-สกลุ สังกัด 
EDU007 ความคิดเห็นตอความตองการศกึษาตอ

ระดับปริญญาตรี สาขาวชิาวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส ของนักเรียนในจังหวัด
นครพนม 

พัชรณัฏฐ  แสงออน มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU008 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคาย
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน โดยใช
การเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับนกัเรียน
ชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม 
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU009 คุณลักษณะความเปนมืออาชพีของ
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในอําเภอ
โพนสวรรค จังหวัดนครพนม 

วัฒนา  ผึ้งศรี มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU010 การดําเนินการสขุาภิบาลในโรงเรียน  
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 

กร  นวลจันทร มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU011 กระบวนทัศนใหมในการเสริมสราง
สมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 

เบญจ  กิติคุณ มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU012 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) โรงเรียน   
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต  1 

วิทยากร  สาโสม มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายช่ือผูนําเสนองานวจิัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) (ตอ) 
 
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง :  
 1.  ผศ.ดร.สวัสดิ ์ โพธิวัฒน   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 2.  อาจารย ดร.หทยั  นอยสมบตั ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 3.  อาจารย ดร.ปณิธาณ  วรรณวัลย  มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู 
 
สถานที่ :  หอง 234 ชั้น 3 อาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 

รหัส ช่ือบทความ ช่ือ-สกลุ สังกัด 
EDU013 การพัฒนาการปฏิบตัิงานของเจาหนาที่

บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลยันครพนม 
ศศิธร  สิงหพรหมสาร มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU014 การสํารวจปญหาการใชกริยาวเิศษณ
ภาษาจีนของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาจีน
ในมหาวิทยาลยัราชภฏัภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ธนวัน  สุทธิมูล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 

EDU015 พฤติกรรมการใชสื่อโซเชยีลมีเดยีเพ่ือการ
เรียนภาษาจีนของนกัศกึษาสาขาวิชา
ภาษาจีน มหาวิทยาลยันครพนม 

จิตตโสภิณ พิเชษฐลดารมณ มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU016 การบริหารหลักสตูรของวิทยาลยัการ
ทองเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

ภัทรรวี  บัวบาน มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU017 อนาคตภาพการบริหารงานบคุคล
โรงเรียนเฉพาะความพิการในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

กันตธนัท  บุญกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี

EDU018 สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ 

จิรัชยา  ฝอดสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี
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รายช่ือผูนําเสนองานวจิัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) (ตอ) 
 
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง :  
 1.  รศ.ดร.สายันต  บุญใบ    มหาวิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 2.  อาจารย ดร.เพียงแข  ภผูายาง   มหาวิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ
 3.  อาจารย ดร.กุหลาบ  ปุริสาย   วิทยาลยับัณฑติเอเชีย 
 
สถานที่ :  หอง 235 ชั้น 3 อาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 

รหัส ช่ือบทความ ช่ือ-สกลุ สังกัด 
EDU019 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชงิกลยุทธ

ของผูบริหารโรงงานผลติเสื้อผาสําเร็จรูป 
ในจังหวัดสกลนคร 

สุรศักดิ์  ลดาธนศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

EDU020 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษา
เรียนรวมหลักสตูรทวิศึกษาของโรงเรียน 
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 

ศิวเรศ  นอยเภา มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU021 การศึกษาสภาพและปญหาการบริหาร
จัดการพัฒนาทกัษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

รตวรรณ  นอยเภา มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU022 ปจจัยการเรียนรู และปญหาอุปสรรคของ
นักศึกษาพยาบาลในการฝกภาคปฏบิตัิ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

วิรมณ  กาสีวงศ มหาวิทยาลัยนครพนม 

EDU023 การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของ
ครูในศตวรรษที่ 21 จังหวดัเลย 

พีรดา  บุญเชิด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี

EDU024 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลา
รู 4H” ของสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด
สกลนคร 

ฤทัยกานต  ศรีระวงศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายชื่อผูนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

 
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง :  
 1.  ผศ.ดร.ชยัยทุธ  ศิริสุทธ์ิ   มหาวิทยาลยันครพนม 
 2.  ผศ.ดร.พนายุทธ  เชยบาล   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี
 3.  ผศ.ดร.วิชติ  กํามันตะคุณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 
สถานที่ :  หอง 221 ชั้น 2 อาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
ลําดับ ช่ือบทความ ช่ือ-สกลุ สังกัด 

1 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ณัฐพล  วรรณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายคุดิจิทลัของครู
วิชาการโรงเรียนประถมศกึษาในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ณัฐยาภรณ  เล็กสิงหโต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

3 กลยุทธการบริหารจัดการระบบทวิภาคีใน
โรงเรียนอาชีวศกึษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) 

สีไพวัน  พมมะสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

4 โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศกึษาในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

พนัสเทพ  กุลวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

5 การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศกึษาที่
เปนเลศิ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 
พหุกรณีศึกษา 

เมรินทกาล  พัฒนทรัพย
พิศาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

6 ขอเสนอเชงินโยบายเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

วชิระ  พลพิทักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

7 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู
ในโรงเรียนบานนาตาลคําขา 

วนิดา  ภูชํานิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
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รายช่ือผูนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก (ตอ) 
 
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง :  
 1.  รศ.ดร.ชชัจริยา  ใบล ี  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี
 2.  ผศ.ดร.ดุสติ  วิพรรณะ  มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู 
 3. ผศ.ดร.อาทติย  ฉตัรชยัพลรัตน  วิทยาลยับัณฑติเอเชีย 
 
สถานที่ :  หอง 222 ชั้น 2 อาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 
ลําดับ ช่ือบทความ ช่ือ-สกลุ สังกัด 

8 การพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาในวิทยาลยั
เทคโนโลยีสวางแดนดิน 

วราภรณ  บุญศล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

9 โมเดลความสัมพันธเชงิสาเหตปุจจัยทีส่งผล 
ตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวง 
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program: EP) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกดั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณาวุฒิ  ขอดอนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

10 กลยุทธการพัฒนาวิทยาลยัอาชีวศกึษา
เอกชนในจังหวดัสกลนคร  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หทัยชนก  สมบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

11 การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการใน
วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 

อิสรพงษ  อุประ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

12 กลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีวิทยาลยัเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพ
สกลนคร 

อังศุมาลิน  วิรุฬหทรัพย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

13 โมเดลความสัมพันธเชงิสาเหตปุจจัยทีส่งผล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

รัชพล  จอมไตรคุป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

14 โมเดลโครงสร้างของปัจจยัทีส่งผลต่อ

ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

บุญสง  องอาจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 

15 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือสูยคุ
การศึกษาไทย 4.0 

รัตนภรณ  กัญญาคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 

 


