
 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    นายณัฐพล  วรรณศรี  
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน เวลา
ที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 

 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    นางสาวณัฐยาภรณ  เล็กสิงหโต 
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน 
เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    นายสีไพวัน  พมมะสอน  
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง กลยุทธการบริหารจัดการระบบทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศึกษา
ภาครัฐกรมอาชีวศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาทาน
จะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    นายพนัสเทพ  กุลวงศ  
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เ ร่ือง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่ง         
วาทานจะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    นางสาวเมรินทกาล  พัฒนทรัพยพิศาล  
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเปนเลิศ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง : พหุกรณีศึกษา ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน 
เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    นายวชิระ  พลพิทักษ  
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เร่ือง ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทาน             
จะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    นางวนิดา  ภูชํานิ  
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนบาน
นาตาลคําขา ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    นางสาววราภรณ  บุญศล  
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงาน  
ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    วาที่รอยตรีคณาวุฒิ  ขอดอนุ  
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
ของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program: EP) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที ่ ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    นางสาวหทัยชนก  สมบูรณ 
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง กลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
สกลนคร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอ
ผลงาน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    นายอิสรพงษ  อุประ  
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการบานมวง ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน เวลาที่
กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    อังศุมาลิน  วิรุฬหทรัพย 
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เร่ือง กลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัย
เทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน เวลาที่
กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    รัชพล  จอมไตรคุป 
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอ
ผลงาน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    บุญสง  องอาจ 
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เร่ือง โมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอ
ผลงาน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว639               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

   10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
 
เรียน    รัตนภรณ  กัญญาคํา 
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการในการนําเสนอผลงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
    
 ตามที่ทานไดสมัครเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0”  ในวันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕61 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 

 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจงวาทานไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ
เอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสูยุคการศึกษาไทย 4.0 ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงาน ตามวัน 
เวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 
 
ฝายจัดทําเอกสารรวมบทความ 
โทร.  ๐๔๒-๕๘๗๑81/063-4965463 
โทรสาร  ๐๔๒-๕๘๗182 


