
 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   ศุภชัย  จันครา 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง กลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา                  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอ
ผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   ฐปนีย  นารี 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพ่ือดําเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๑ ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาทาน
จะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   วาสนา  สุภาษี 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนบานหวยยาง               
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ๑                       
ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   ปทมา  จันทพันธ 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย 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/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   สุมาลี  ศรีพุทธรินทร 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอ
ผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   สําเริง  ออนสัมพันธุ 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ราชินีบูรณะ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวม
นําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   พัชรณัฏฐ  แสงออน 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง ความคิดเห็นตอความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ของนักเรียนในจังหวัดนครพนม ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอ
ผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   จารุวรรณ  เขียวนํ้าชุม 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน         
โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   วัฒนา  ผึ้งศรี 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนใน
อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน 
เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   กร  นวลจันทร 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน 
เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   เบญจ  กิติคุณ 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๓ ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวา
ทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   วิทยากร  สาโสม 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑ ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวา
ทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   ศศิธร  สิงหพรหมสาร 
 
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
ผลงานวิ จัย ประเภทบรรยาย เ ร่ือง การพัฒนาการปฏิบั ติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป                 
ในมหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   ธนวัน  สุทธิมูล 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การสํารวจปญหาการใชกริยาวิเศษณภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอ
ผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   จิตตโสภิณ พิเชษฐลดารมณ 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง พฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตาม
วัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   ภัทรรวี  บัวบาน 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 
 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   กันตธนัท  บุญกอง 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง อนาคตภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเฉพาะความพิการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   จิรัชยา  ฝอดสูงเนิน 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เ ร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา                    
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ              
ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   สุรศักดิ์  ลดาธนศักดิ์ 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเส้ือผา
สําเร็จรูป ในจังหวัดสกลนคร ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย 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/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   ศิวเรศ  นอยเภา 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาทาน              
จะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   รตวรรณ  นอยเภา 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการพัฒนาทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษที่  ๒๑ ของโรงเรียนในสังกัดสํา นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒                   
ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   วิรมณ  กาสีวงศ 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง ปจจัยการเรียนรู และปญหาอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลในการฝก
ภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย 
ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   พีรดา  บุญเชิด 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ ๒๑            
จังหวัดเลย ทั้งน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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



 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๘๙.18/ว638               คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม   

167/1 หมู 8 ตําบลนาราชควาย  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
๔๘๐๐๐   

        

      10  ตลุาคม  ๒๕61                   

 
เร่ือง    ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
เรียน   ฤทัยกานต  ศรีระวงศ 
 
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
ผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เร่ือง ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ดวย 
“กิจกรรมเพ่ิมเวลารู 4H” ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
สกลนคร ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลาที่กําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
    

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 
          คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

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


