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สารจาก 

คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

  

 งานวิจัยถือเปนหัว ใจสําคัญในการพัฒนาองคความ รู                 
ท้ังในการสรางสรรคผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ และผลงาน
การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็ตามถือเปน
ภารกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีจะชวยใหนักวิจัย บุคลากร                
และนักศึกษาไดมีโอกาสเผยแพรความรูงานวิจัย วิทยานิพนธ             
และการศึกษาคนควาอิสระเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
รวมกันท้ังในรูปแบบบุคคลตอบุคคล องคกรกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนมารวมเสนอ
ผลงานวิจัยอันจะชวยขยายองคความรูงานวิจัยนําไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวางเพ่ือเปนการเปด
โอกาสและมุมมองใหม ๆ ในเชิงของการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนมจึงไดมอบหมายให             
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 (บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังท่ี 10) เปนครั้งแรก 
 ดังน้ัน ในการจัดโครงการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 น้ี จึงนับวาเปนโอกาสอันดีย่ิงท่ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
ไดเปดเวทีแหงคุณภาพท่ีทรงคุณคาใหนักวิจัย คณาจารย นักศึกษา และผู ท่ีสนใจไดเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมสรางเครือขายทางวิชาการ สรางสรรคงานวิจัยใหเกิดประโยชน        
ตอประเทศชาติตอไป 
 
 
 

       ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 
                คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สารจาก 

ประธานเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

สานสายใยบริหารอีสานสัมพันธ ประจําป 2561 
      การบริหารการศึกษา นับเปนภารกิจสําคัญย่ิงท่ีจะนําพาการ
จัดการศึกษาสูความสําเร็จ โดยเฉพาะผูบริหารท่ีจะตองอาศัยศาสตร
และศิลปทางการบริหารไปบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด           
อีกท้ังการสรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน องคกรอ่ืน ท้ังในเชิงวิชาการและการ
บริหารจัดการอื่น ก็เปนการเสริมสรางความเขมแข็งของความเปนผูนําอีกดวย 
     งานบริหารอีสานสัมพันธในครั้งน้ีก็เชนกัน เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคสวน
หนึ่งเปนการสรางเครือขายคณาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือท่ีเรียก       
ชื่ออ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
เพ่ือความรวมมือในการท่ีจะทําใหเกิดโอกาส ไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู และสังสรรค
รวมกัน อันจะไดประโยชนท้ังดานวิชาการ และวิชาคน ซึ่งเปนหลักสําคัญในการบริหาร อีกทั้งยัง
เปนการยกระดับและเพ่ิมสมรรถนะใหท้ังคณาจารยและนักศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางการบริหารท่ีเปนพลวัตรอยางตอเน่ือง 
      ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีไดรับเปนเจาภาพในการจัดงานประจําป พ.ศ.2561            
และขอขอบคุณคณาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทุกแหง                   
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีไดเขารวมงานในครั้งน้ี หวังเปนอยางย่ิงวาทานคงไดรับประโยชน
อยางคุมคา จากการไดเขารวมงานในครั้งน้ี และขอใหไดนําไปใชใหเกิดประโยชนท้ังตอดานการ
ทํางาน การสอน และการเรียน และคงไดรับความรวมมือจากทานอีกในปตอ ๆ ไป  
 
 
 

        ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยา ภาวะบุตร 
       ประธานเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ประวัติองคปาฐกถาพิเศษ 
 

 
ดร.วิริยะ  ฤๅชัยพาณิชย 

 
การศึกษา 
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 • ปริญญาเอกดานการศกึษา Robert Morris University สหรัฐอเมริกา 
 
งานดานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และทีป่รึกษา 
 • คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศกึษา อนุกรรมการฝายการเรียนการสอน 
 • คณะทํางานดานการจัดตั้งสถาบันหลักสตูรแหงชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศกึษา 
 • คณะทํางานดานอาชีวศึกษา คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 • กรรมการผูทรงคุณวุฒดิานความคดิสรางสรรค กระทรวงศึกษาธิการ 
 • คณะกรรมการการปฏิรูปหลกัสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐานแหงชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ 
 • คณะทํางานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 • คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพหลักสตูรสวนกุหลาบฯศึกษา โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
 • คณะทํางานพิจารณากําหนดหลกัสตูร/สาขาวิชาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของ
การผลติกําลังคนในโครงการ กรอ. สํานักคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ) 
 • กรรมการตรวจสอบการทํางานระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ 
 • กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิภาคเีชยีงใหมเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 • Advisory board: Global education conference Network 
 • ประธานเครือขายประชาชนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 • อาจารยพิเศษวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
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งานดานการพูด งานบรรยาย 
 • วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแหงชาต ิ
 • วิทยากรพิเศษ กรรมาธิการฝายการศึกษาสภาผูแทนราษฎร 
 • วิทยากรพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 • วิทยากรพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 
วทิยากรพิเศษ มหาวทิยาลัยตาง ๆ เชน 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน มหาวิทยาลยัศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสติ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัราชมงคล
ลานนาลําปาง และอ่ืนๆ 
 
วทิยากรพิเศษ โรงเรียนและเครือขายผูปกครอง โรงเรียนตางๆ 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนสายปญญา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต 
โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั โรงเรียนสตรีนครสวรรค โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยั 
โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช โรงเรียนชลกัลยานุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนลําปางกัลปยานี 
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน โรงเรียนในเครืออัสสมัชญั โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลยั โรงเรียนในเครือ 
จุฬาภรณ โรงเรียนเครือสาธิต และโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 
งานดานการฝกอบรม 
 วิทยากรอบรมการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน Creativity-Based Learning (CBL) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลยัตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 
นวัตกรรม 
 อาจารยวิริยะ ฤๅชยัพาณิชย เปนนักคดิผูเชีย่วชาญดานความคิดสรางสรรคทีม่คีวามตัง้ใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง จึงผลติผลงานนวัตกรรมดานการศกึษามากมายอยางตอเน่ืองจนปจจุบัน 
ผลงานซึ่งเปนนวัตกรรมเชน 
  • เว็บไซต www.eduzones.com เว็บไซตการศกึษา ทีมี่ผูใชบริการมากทีส่ดุในประเทศ 
เปนเวบ็ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ The Nation Thailand web award ป 2000 สาขาการศึกษาและบริการสังคม 
และเปนเว็บไซตการศึกษาทีมี่ผูนิยมมากทีส่ดุในประเทศ 
  • โปรแกรมเพ่ือการศึกษา โปรแกรมคนหาตนเองซึง่เปนโปรแกรมทีช่วยใหเด็กรูจักจุดออน 
จุดแขง็ของตนเองและยังชวยแบงเบาภาระใหครูฝายแนะแนวทั่วประเทศ มาตัง้แต พ.ศ.2542 มีคนใชบริการ
มากกวา 1 ลานคน 
  • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบเขามหาวิทยาลยั และโปรแกรมชวยเลือกคณะในระบบ 
entrance และระบบแอดมิชชั่น โปรแกรมแรกของประเทศ 
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  • Workshop compass ระบบคนหาลักษณะงาน อาชีพทีต่รงกับบคุลิกภาพ 
  • ผูวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน แบบ Active learning model ที่จะชวยใหผูเรียน 
มีทักษะในการคิดสรางสรรค CBL Creativity-based learning 
  • ผูวิจัยและพัฒนาแบบวดัความคดิสรางสรรคสําหรับคนไทย CBL Creative thinking test 
  • ผูวิจัยและพัฒนา CBL Tool แอพพลิเคชั่นที่จะทําใหสมารทโฟนและแท็บเลต็ตาง ๆ กลายเปน
เคร่ืองมือเรียน ทําใหผูเรียนใชอุปกรณเหลาน้ีใหคะแนน โหวต ขึ้นหนาจอ และทําใหครูอาจารยใชโทรศัพท เปน
เคร่ืองมือชวยสอน 
  • ผูรวมวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สุจริตไทย www.สุจริตไทย.com หลกัสตูร E learning  
ที่จะชวยให คนไทยเขาใจเร่ืองของสุจริต ชวยลดปญหาทุจริตในสงัคม 
 
งานเขียน 
 • ผูเขยีนพ็อกเก็ตบคุ Future Career Future Education สาขาอาชีพแหงอนาคต 
 • สาขาอาชพีแหงอนาคต 3 
 • หองเรียนแหงอนาคต 
 • ทางสูอนาคต เรากําหนดเอง 
 • สานฝน คนวัยมัน ฉันทําได 
 • กด Like ให อาเซยีน 
 • บกพรองทางเกรด ก็ successได 
 • ผูเขยีน บทความ การศกึษา และความคดิสรางสรรค ใน หนังสือพิมพ และวารสารตาง ๆ  
เชน คมชดัลึก การศึกษาวันน้ี ประชาชาติธุรกิจ SME ฯลฯ 
 
แรงบันดาลใจ 
 “อยากเห็นการศกึษาที่ไมเปนเพียง การสอบ และใบปริญญา การศึกษาไมควรเปนเคร่ืองมือในการ
แบงแยก คดักรองคน แตการศกึษาควรเปนเคร่ืองมือพัฒนาคนไมใชแคบาง คน แตการศกึษาควรชวยใหทกุคน
ไดมีความหวัง ความสขุ และมีชีวติทีด่กีวาเดมิ” 
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ขอมูลผูรวมเสวนาวิชาการ 
 

 
ศาสตราจารย ดร.ธีระ  รุญเจริญ 

อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 
 

ประวัตกิารศกึษา  
 2505   ครุศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินยิม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 2511   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 2517   Ph.D. (Educational Administration) Frorida State University, U.S.A. 
ตําแหนงบรหิาร 
 - อดตีคณบดคีณะศึกษาศาสตร และคณบดบีัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 - อดตีคณบดบีัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัวงษชวลติกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ  
 2519   ผูชวยศาสตราจารย  
 2523   รองศาสตราจารย  
 2525   ศาสตราจารย  
 2528   ศาสตราจารยระดับ 10 
ผูเช่ียวชาญ  
 2525 - 2513  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 
 2527 - 2528  ผูเชีย่วชาญโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร กพศ.5 กระทรวงศึกษาธิการ 
 2536 - 2538  ผูเชีย่วชาญโครงการ Education Quality Improvement ภายใต Asian  
      Development Bank : TA 1570 ของ ส.ป.ป.ลาว 
 2538 - 2541  ผูเชีย่วชาญโครงการ Education Development ภายใต World Bank  
      ของ ส.ป.ป.ลาว 
ปจจบุัน 
 - นายกสภามหาวิทยาลยัและศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลยัวงษชวลติกุล 
 - นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย 
 - วิทยากรบรรยายพิเศษสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดบัปริญญาโทและเอก 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพงษ  วันจันทกึ  

รักษาราชการแทนอธกิารบดี มหาวทิยาลัยนครพนม 
 
ประวัติการศกึษา 
 2539  วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ) (สตัวศาสตร) มหาวิทยาลยัแมโจ 
 2543  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม) (เทคโนโลยชีีวภาพ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
 2548  Master of Engineering (M.Eng.) (Bioinformatics) Technical University of  
    Denmark, Denmark 
 2552   Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Bioinformatics) Murdoch University, Australia 
ประวัติรับราชการ 
 2554 - ปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 2552 - 2554  อาจารย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 2543 - 2546  อาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 2540 - 2542  อาจารย (พิเศษ) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ตําแหนงหนาทีส่ําคัญในอดีต 
 2560 - ปจจุบัน  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยันครพนม 
 2559 - 2560  รองอธิการบด ีมหาวิทยาลยันครพนม  
 2557 - 2559  กรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรม   
 2555 - 2557  ประธานสภาคณาจารย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 2552 - 2559  กรรมการสภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 2554 - 2555  ผูอํานวยการสํานักวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ   
 2553 - 2554  ผูชวยคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 2552 - 2553  ผูอํานวยการอุทยานการเรียนรูมหาสารคาม    
 2556 - 2557  ที่ปรึกษาสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน     
 รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยันครพนม 
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รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง  
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 

 
วุฒกิารศกึษา  
 2549  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยับูรพา  
  2533  การศึกษามหาบัณฑติ (กศ.ม.) (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยบูรพา  
  2525  การศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.) (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
ความเชี่ยวชาญ 
 - ดานวิชาการศึกษา 
 - ดานการบริหารสถานศึกษา 
ผลงานทางวชิาการ อาทิเชน 
 จิณณวัตร  ปะโคทัง.  ยุทธศาสตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21  
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน.  ในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
 Jinawatara Pakotung. “ASEAN Community Preparation Modelof Staff and Faculty of  
  Education at UbonRatchathaniRajabhat University,” SIBR-RDINRRU 2017  
  Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research. Sydney,  
  Australia, (15-16 April 2017). 
 จิณณวัตร  ปะโคทัง.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ.  พิมพคร้ังที่ 1.  อุบลราชธานี:   
  โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 2556. หนังสือ ISBN 978-616-348-534-2  
 จิณณวัตร  ปะโคทัง.  “ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพในสถานศึกษา 
  ขนาดเล็ก,” ในวารสารการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 6, 1(มกราคม- 
  เมษายน 2557): 99-110. อยูในฐานขอมูล TCI กลุม2ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ISSN  
  1906-4950 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน     
 คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี

 
 
 



 
    9 

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

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยา ภาวะบุตร  
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

 
ประวัติการศกึษา 
 2529   ครุศาสตรบัณฑติ วิชาเอกบรรณารักษศาสตร วิทยาลยัครูสกลนคร 
 2536   ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม 
 2549   ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ประสบการณ 
 - ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร (ตัวแทนคณาจารย) 
 - กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 
 - ผูอํานวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลัย 
 - ผูทรงคุณวุฒดิานการบริหารการศึกษาใน อกคศ.สพท.สกลนคร เขต 3 
 - ผูทรงคุณวุฒดิานการบริหารการศึกษาใน อกคศ.สพป.สกลนคร เขต 3 
 - ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการพิเศษใน สพป.สกลนคร เขต 1, 2, 3  
   สพป.มุกดาหาร สพม.เขต 22, 23 
 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
   และภาวะผูนํา 
 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน  
 คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร 
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อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด  

อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

ประวัติการศกึษา 
 - การศึกษาดษุฎบีัณฑติ (การบริหารและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 - การศึกษามหาบัณฑติ (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม           
 - พุทธศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 - ประกาศนียบตัรวิชาชพีครู มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ประสบการณในการเปนวทิยากรและการทํางาน 
 - วิทยากรกระบวนการการอบรมคายพุทธบตุรบําเพ็ญ 
 - วิทยากรประจําวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 
 - วิทยากรอบรมครูทั้งระบบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 - วิทยากรอบรมครูทั้งระบบกลุมสาระการเรียนรูภาษาองักฤษ 
 - วิทยากรอบรมครูทั้งระบบกลุมสาระการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย 
 - วิทยากรอบรมเชงิปฎิบตักิารการพัฒนาโรงเรียนสขุภาวะในประทศไทย  
 - วิทยากรเชิงปฏบิตัิการชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 
 - วิทยาการเชิงปฏบิตัิการ การทํางานเปนทีมสูความเปนเลศิในการทํางาน 
 - วิทยากรอบรมครูแนะแนวและใหคําปรึกษาในโรงเรียน 
 - อนุกรรมการคุรุสภา 
 - กรรรมการและคณะทํางานของ IRES มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศกึษา 
 - อดตีกรรมการบริหารคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 - กรรมการบริหารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 - อดตีผูชวยคณบด ีคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 - อดตีผูชวยคณบด ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม  
 - รองประธานสภาคณาจารย คนที2่ มหาวิทยาลยันครพนม 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน  
 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
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รวมบทคดัยองานวิจัย     ...........................................................................................................................    20 
 
ภาคผนวก     ............................................................................................................................................    53 
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 รายชื่อสถาบันเครือขายสาขาวชิาการบริหารการศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ     ............................    74 
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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.ยุวธิดา  ชาปญญา    มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด 
 
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 
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รายช่ือผูนําเสนองานวจิัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) (ตอ) 
 
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง :  
 1.  ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 2.  ผศ.ดร.ธันยาภรณ  นวลสงิห  มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 3.  อาจารย ดร.สุรินทร  ภูสงิห   มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
 
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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The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

รายช่ือผูนําเสนองานวจิัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) (ตอ) 
 
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง :  
 1.  ผศ.ดร.ธวัชชยั  ไพใหล  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 2.  อาจารย ดร.หทยั  นอยสมบตั ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด 
 3.  อาจารย ดร.ปณิธาณ  วรรณวัลย  มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
 
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 

EDU017 อนาคตภาพการบริหารงานบคุคล
โรงเรียนเฉพาะความพิการในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

กันตธนัท  บุญกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี

EDU018 สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ 

จิรัชยา  ฝอดสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี
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The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

รายช่ือผูนําเสนองานวจิัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) (ตอ) 
 
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง :  
 1.  รศ.ดร.สายันต  บุญใบ    มหาวิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 2.  อาจารย ดร.เพยีงแข  ภผูายาง   มหาวิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
 3.  อาจารย ดร.กหุลาบ  ปุริสาร   วิทยาลยับัณฑติเอเชยี 
 
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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The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

รายชือ่ผูนําเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก 
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

 
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง :  
 1.  ผศ.ดร.ชยัยทุธ  ศิริสทุธิ ์  มหาวิทยาลยันครพนม 
 2.  ผศ.ดร.พนายุทธ  เชยบาล   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี
 3.  ผศ.ดร.วิชติ  กํามันตะคุณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด 
 
สถานที่ :  หอง 221 ชั้น 2 อาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 
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.อาทติย  ฉตัรชยัพลรัตน  วิทยาลยับัณฑติเอเชยี 
 3.  อาจารย ดร.สิริศักดิ์  อาจวิชยั มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
 
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 กลยุทธการพัฒนาวิทยาลยัอาชีวศึกษา
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 โมเดลโครงสรางของปจจัยทีส่งผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

บุญสง  องอาจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 

15 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือสูยคุ
การศึกษาไทย 4.0 

รัตนภรณ  กัญญาคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 
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รวมบทคัดยองานวิจัย 
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กลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

STARATEGIES FOR PARTICIPATORY ADMINISTRATION OF SECONDARY SCHOOLS 
UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 28 

 
ศุภชัย จันครา1 , พงษศักดิ์ ทองพันชั่ง 2, 

ประดิษฐ ศิลาบุตร3, สวัสดิ์ โพธิวัฒน4 

r-nou6729@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาในการบริหารแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา (2) สรางและพัฒนากลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ (3) ประเมินกลยุทธ
การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางของโรงเรียนผูใหขอมูลแยก
ตามเกณฑขนาดของโรงเรียนจํานวน 70 โรงเรียน แลวใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 280 คน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย (1) ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
(2) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูแทนครู) (3) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูแทนองคกรชุมชน) และ (4) กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูอํานวยการโรงเรียน)  
 ผลการวิจัย พบวา (1) สภาพปจจุบันการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก เรียงลําดับรายดานจากคาเฉล่ียสูงสุดลงไป ไดแก การบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล โดยมีการบริหารงานทั่วไป 
และการบริหารงานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากัน สวนแนวทางการพัฒนา ควรใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม ไดแก รวมคิด 
รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับประโยชน และ รวมกํากับติดตามและประเมินผล (2) กลยุทธการบริหาร
แบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดวย กลยุทธที่ 1 ยกระดับการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน กลยุทธ
ที่ 2 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนสูคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายการมีสวน
รวมเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน กลยุทธที่ 4 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานแหงวิถีไทย   
ดวยศาสตรพระราชาและกลยุทธที่  5 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                 
สูมาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ (3) กลยุทธการบริหารการแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา                 
ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชน อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : (1) กลยุทธ (2) การบริหารแบบมีสวนรวม (3) โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
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ABSTRACT 
  The purposes of this study were (1) to study the current situation and find out the way to 
develop the participatory administration of secondary schools under the Secondary Educational Service 
Area Office 28, (2) to create and develop strategies for the participatory administration of secondary 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 28, and (3) to evaluate the strategies for the 
participatory administration of secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 28. 
The samples were from 70 schools classified by school-size selected by Simple Random Sample, and 
then used Purposive Sampling in selecting 280 sample including (1) a chairman of basic education 
committee, (2) 3 basic education committee (3 representatives of teachers) , (3) basic education 
committee (representatives of the community) , and (4) a secretary of basic education committee (a 
school director) .  
 The results of the study were: (1) the overall perspective on the current situation of the 
participatory administration of secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 28 
was at the high level. The highest average score was obtained from the academic affairs administration, 
budgeting and planning administration, human resource administration and general administration. The 
way to develop the participatory administration was to get the involved people to participate in planning, 
decision making, co-operating, evaluating and sharing the benefits. (2) Creating and developing strategies 
for the participatory administration of secondary schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 28 were found that strategy 1 enhanced the participatory administration from all sectors, strategy 2 
promoted participation for the development of students characteristics in 21st century, strategy 3 created 
network of participation for sustainable education development, strategy 4 promoted innovation 
development for participatory administration based on the King’s Philosophy, and strategy 5 promoted 
students potential using information technology and communication towards international standard and 
friendly to environment. (3) The result of evaluation of the strategies showed that the suitability, 
possibility, and usefulness were at the high level. 
 
Keywords: (1) Strategies (2) Participatory Administration (3) Secondary Schools 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพ่ือดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 11 

A MODEL FOR TEACHER LEADERSHIP DEVELOPMENT IN PRACTICING THE PRINCIPLES OF SUFFICIENCY 
ECONOMY PHILOSOPHY IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE REGIONAL EDUCATION OFFICE NO. 11 

 
ฐปนีย นารี1, ปรีชา คัมภีรปกรณ2, 

หาญชัย อัมภาผล3, วัฒนา สุวรรณไตรย4 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 (2) สรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู 
เพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนา แบงเปน 3 ระยะ ประกอบดวยระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบ
ภาวะผูนําครูและยกรางรูปแบบการพัฒนา ระยะที่ 2 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา ระยะที่ 3 การประเมิน
รูปแบบโดยการทดลองใช เปนการนําเอารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ผานการตรวจสอบไปทดลองใชและประเมินรูปแบบการพัฒนา กลุมตัวอยางในการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู 
ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 จํานวน 40 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในการประเมินเปนแบบประเมินภาวะผูนําครู เพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที         
(t-test)  
 ผลการวิจัย พบวา (1) ภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 มี 4 องคประกอบ ดังนี้ 1) ความเปนครูมืออาชีพ 2) ความเปนผูนําทางวิชาการ 3) การ
พัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน และ 4) การเปนแบบอยางที่ดี (2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู เพื่อดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 มีองคประกอบหลัก ดังนี้ 1) หลักการ 
ประกอบดวย หลักการบูรณาการ และหลักการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) วัตถุประสงค           
เพื่อพัฒนาภาวะผูนําครูใหมีความเปนครูมืออาชีพ ความเปนผูนําทางวิชาการ การพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน และการเปน
แบบอยางที่ดี 3) เน้ือหา ประกอบดวย ความเปนครูมืออาชีพ ความเปนผูนําทางวิชาการ การพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน 
และการเปนแบบอยางที่ดี 4) กระบวนการของรูปแบบ ประกอบดวย การศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝก
ปฏิบัติจริง 5) การวัดและประเมินผล แบงเปน 3 ระยะ ไดแก กอนการพัฒนา ระหวางการพัฒนา และหลังการพัฒนา            
(3) รูปแบบและคูมือรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู เพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด เมื่อนําไปทดลองใชกับกลุมทดลอง 
พบวาพฤติกรรมดานภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปฏิบัติหลังการพัฒนา            
อยูในระดับมากที่สุด และพฤติกรรมดานภาวะผูนําครู ระยะหลังการพัฒนามีระดับภาวะผูนําสูงกวาระยะกอนการพัฒนา           
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: (1) ภาวะผูนําคร ู(2) รูปแบบการพัฒนา (3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

                                                
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 รศ.ดร. อาจารยสาขาวิชา การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 รศ.ดร. อาจารยสาขาวิชา การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4 ผศ.ดร. อาจารยสาขาวิชา การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to examine components of teacher leadership in 
practicing the principles of sufficiency economy philosophy in secondary schools under the Regional 
Education Office No. 11, (2) to construct and develop a model for teacher leadership development in 
practicing the principles of sufficiency economy philosophy; and (3) validate the developed model. The 
Research and Development (R&D) was employed and divided into three phases as follows: Phase I started 
with an investigation concerning teacher leadership components and drafting a development model. 
Phase II was related to model validity and refinement. Phase III was related to validating and 
implementing the developed model. The samples, obtained through a purposive sampling technique, 
were 40 teachers from a secondary school under the Regional Education Office No. 11. The instrument for 
collecting data included a set of a 5-scale assessment form of teacher leadership in practicing the 
principles of sufficiency economy philosophy. Data were analyzed using percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 
 The findings were as follows: (1) Teacher Leadership in practicing the principles of sufficiency 
economy philosophy in secondary schools under the Regional Education Office No. 11 involved four 
components: 1) Professional Teacher, 2) Instructional leadership, 3) Self-development and colleague 
development, and 4) Being a role model. (2) A model for teacher leadership development in practicing 
the principles of sufficiency economy philosophy in secondary schools under the Regional Education 
Office No. 11 comprised 1) principles including integration, and lesson learned from the principles of 
sufficiency economy philosophy, 2) objectives for developing teacher leadership to be professional 
teacher, instructional leadership, self-development and colleague development, and being a role model, 
3) contents including professional teacher, instructional leadership, self-development and colleague 
development, and being a role model, 4) processes of the developed model involving a field trip study,          
a workshop and a training in actual practice, and 5) measurement and evaluation was divided into three 
phases comprising pre- implementation, during-implementation, and post-implementation. (3) The 
developed model and handbooks were assessed at the highest level. After the model implementation, 
teachers performed their teacher leadership in practicing the principles of sufficiency economy philosophy 
at the highest level. In addition, a level of teacher leadership at the post-implementation was higher than 
the pre-implementation at the .01 level of significance. 
 
Keywords: (1) Teacher Leadership (2) Development Model (3) Principles of Sufficiency Economy  
  Philosophy 
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การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน : กรณีโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 

DEVELOPMENT OF TEACHER ON CLASSROOM RESEARCH: A CASE STUDY OF BAN HUAYYANG SCHOOL 
IN SAMCHAI DISTRCT, KALASIN PROVINCE UNDER THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 

วาสนา สุภาษี1, ชัยยนต เพาพาน2, รัชฎาพร พิมพิชัย3 
             V0810472968@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอ 
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียน 
และ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียน โดยดําเนินการพัฒนาเปน 2 วงรอบ กลุมเปาหมาย จํานวน 7 คน 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถามสภาพการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน แบบสัมภาษณ                    
แบบประเมินเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน และแบบบันทึกผลการนิเทศ วิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติพื้นฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพ ตรวจสอบแบบสามเสา แลวทําการวิเคราะหเนื้อหา นําเสนอ
ผลการวิจัยในลักษณะความเรียง  
 ผลวิจัยพบวา (1) ปญหาการดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา
กลุมเปาหมาย มีประสบการณ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับปานกลาง กลุมเปาหมาย       
มีความพรอมและตองการเขารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก (2) การพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียนของ
โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ดวยการประชุมปฏิบัติการและการนิเทศภายในที่เนนการปฏิบัติจริงตาม
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 5 ข้ันตอน โดยมีวิทยากรใหความรู ทําใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเรื่องการวิจัยในช้ัน
เรียนมากขึ้นสรางความม่ันใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้นจากการนิเทศภายในพบวา กลุมเปาหมายสามารถดําเนินการวิจัย
ไดเรียบรอยตามกรอบในวงรอบที่ 2 (3) ผลการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ กลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจ และความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียน มีผลการทดสอบกอนการอบรม  
เฉลี่ยรอยละ 40.95 ภายหลังการพัฒนา มีผลการทดสอบสูงขึ้น เฉลี่ยรอยละ 80.48 จากแบบประเมินเคาโครงกลุมเปาหมาย
สามารถจัดทําเคาโครงการวิจัยในช้ันเรียนได โดยรวมอยูในระดับมาก และจากแบบประเมินการเขียนรายงานและสรุปผลจาก
ผูเชี่ยวชาญกลุมเปาหมายสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได โดยรวมอยูในระดับมาก ทําใหกลุมเปาหมายมีความ          
พึงพอใจตอการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study the problems in conducting classroom research at Ban Huayyang 
School in Samchai district, Kalasin province; to study the problems in conducting classroom research;            
to study the method of teacher development in classroom research; and to study the results of teacher 
development on classroom research. The conducting of development was divided into two circles.           
The target group consisted of 7 teachers. The instruments used in the research were: a test paper, a 
questionnaire related to the conducting classroom research, interview form, research proposal evaluation 
form, the assessment of research report form, and supervision report. The statistics used to analyze the 
qualitative data were basic statistic while the quantitative data used triangulation technique and then 
analyzed the content and presented by descriptive analysis. 
 The results of the research were as follows: (1) The problems in classroom action research 
indicated that the target group had experience in conducting classroom research. They had gained 
knowledge and understood how they conducted the classroom research at a moderate level. However, 
the needs of development attendance were at the high level. (2) The method for developing was 
workshop including internal supervision closely and regularly. The scope of this study comprises 5 steps. 
The target group getting more knowledge, understanding and getting high confidence in classroom research. 
Supervision could be found the target group can do all the classroom research in the second circle. (3) The 
results of development the target group had gain knowledge and understood in conducting the classroom 
research. The average score of the posttest was higher than the pretest. The assessment of research 
proposal and classroom research report indicated that the quality of research proposal and report writing 
at a high level. The satisfied with the development on classroom research at a high level. 
 
Keywords: Development of Teachers on Classroom Research 
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การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร 
A STUDY OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 

IN MUKDAHAN PROVINCE 
 

ปทมา จันทพันธ1 

Pattama.chantapan@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
มุกดาหาร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ และ แบบสอบถาม ใชกลุมตัวอยางจํานวน 266 คนสถิติที่ใชในการวิจัยเปน
สถิติ คือ         คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความถี่ โดยมีจุดมุงหมายการวิจัย (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร
และจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดมุกดาหาร และ (2) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาขององคกร
ปกครอง         สวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร   
 ผลการวิจัย พบวา (1) สภาพปจจุบันการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร          
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (2) สภาพการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร พบวา มีจุดแข็ง 3 
ดาน คือ ดานผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารวิชาการ และมีจุดออน 4 ดาน คือ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป ดานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและดานความรวมมือระหวางองคกร 
 
คําสําคัญ: (1) การบริหารและจัดการศึกษา (2) แนวทางการบริหารและจัดการศึกษา (3) องคกรปกครอง 
  สวนทองถ่ิน 
 

ABSTRACT 
 The research aimed to study educational administration and management of Local Administrative 
Organization in Mukdahan province. The instruments for collecting data included interview forms and a set of 
questionnaires. The samples were 266 persons. The statistics used in analyzing data were percentage, mean, standard 
deviation and frequency. The purposes of the research were (1) to examine context of educational administration and 
management of Local Administrative Organization in Mukdahan province, and (2) to establish how to develop 
educational administration and management of Local Administrative Organization in Mukdahan province.  
 The findings were as follows: (1) overall and individual aspects in present context of educational 
administration and management of Local Administrative Organization in Mukdahan province were at the high level. 
Overall and individual aspects of need context in educational administration and management of Local Administrative 
Organization in Mukdahan province were at the high level. (2) The context of educational administration and 
management of Local Administrative Organization in Mukdahan Province comprised three strengths: 1) school 
administrator 2) personnel affairs and 3) academic affairs. The weaknesses comprised four aspects: 1) financial affairs 2) 
general affairs 3) local administrative administrators and 4) organization participatory. 
 
Keywords: (1) Educational Administration and Management (2) Guidelines of Educational Administration and  
   Management and Education (3) Management and Educational Developmental Approach, 
   Local Administrative Organization 
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 28 

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

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION FOR GRADUATE LEVEL INSRUCTION 
OF THE FACULTY OF EDUCATION, NAKHON PHANOM UNIVERSITY 

 
สุมาลี ศรีพุทธรินทร1 ชัยยุทธ ศิริสุทธ์ิ2 

sumaleesriput@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตามสาขาวิชา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 180 คน จาก 6 สาขาวิชา กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑรอยละ ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวาง .67-1.0 มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .23 -.60 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .85 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกสาขาวิชา โดยรวมพบวาไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: (1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี (3) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and to compare the use of information technology 
and communication for graduate level instruction of the Faculty of Education, Nakhon Phanom University 
classified by major. The samples consisted of 180 under-graduate students from 6 majors followed the 
percent criterion in the sample-size specification; they were selected by Stratified Random Sampling.          
The instrument used in data collection was a five-rating scale questionnaire with the Index of Item–
Objective Congruence between .67 and 1.0; the discrimination between .23 and .60, and the reliability was 
.85. The statistics employed in data analysis were mean, standard deviation and F-test (One-way ANOVA) .  
 The findings were found that under-graduate students used information technology and 
communication at the high level. The comparison of the use of information technology and 
communication for under-graduate level instruction of the Faculty of Education, Nakhon Phanom 
University classified by major were not different. 
 
Keywords: (1) Information Technology and Communication (2) Under-graduate Students 
   (3) The Faculty of Education, Nakhon Phanom University 
 
 

                                                
1
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

2ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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การสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

CREATING INNOVATION ORGANIZATION AND ACADEMIC ADMINISTRATION OF RACHINEEBURANA 
SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9 

 
สําเริง ออนสัมพันธุ

1
, สุริยา ชิณณะพงศ

2
 

samrerng2791@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) การสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (2) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 และ (3) ความสัมพันธระหวางการสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนผูบริหารและครูของโรงเรียนราชินี
บูรณะ รวมทั้งสิ้น 54 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงประเภท แลวใชวิธีจับคูแบบจับกลุม เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการสรางองคการนวัตกรรมตามแนวคิดของทิดดและเบสแซนท และการบริหารงานวิชาการ 
ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา (1) การสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ             
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (3) การสรางองคการนวัตกรรม
กับการบริหารวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.01 
 

คําสําคัญ: (1) การสรางองคการนวัตกรรม (2) การบริหารงานวิชาการ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study (1) creating innovative organization of Rachineeburana 
School under the Secondary Educational Service Area Office 9, (2) academic administration of 
Rachineeburana School under the Secondary Educational Service Area Office 9, and (3) relationship 
between creating innovative organization and academic administration of Rachineeburana School under 
the Secondary Educational Service Area Office 9. The samples were 54 administrators and teachers select 
ed by Stratified Random Sampling. The instrument was a questionnaire concerned with creating innovative 
organization based on Tidd and Bessant concept, and the academic administration based on the Office of 
the Basic Education Commission: OBEC’s rule. The statistics used in data analysis were frequency (f), 
percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 
 The findings were as follows: (1) creating innovative organization of Rachineeburana School under 
the Secondary Educational Service Area Office 9 in overall and individual aspects were at the high level. 
(2) Academic administration of Rachineeburana School under the Secondary Educational Service Area 
Office 9 in overall and individual aspects were at the high level. (3) The relationship between the building 
innovative organization and academic administration of Rachineeburana School under the Secondary 
Educational Service Area Office 9 were statistically significant difference at the .01 level. 
 

Keywords: (1) Creating Innovative Organization (2) Academic Administration 
 

                                                
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
2 ดร. ผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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ความคิดเห็นตอความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ของนักเรียนในจังหวัดนครพนม 

SENTIMENTS OF REQUIREMENT OF BACHELOR DEGREE IN ELECTRONICS ENGINERRING TECHNOLOGY 
OF STUDENTS IN NAKHON PHANOM PROVINCE 

 
พัชรณัฏฐ แสงออน, นาวี อุดร, สมชาติ โสนะแสง, ปรัชญา พนมอุปถัมป 

s.phatcharanat@gmail.com, nawee@npu.ac.th,  
somchat.s@npu.ac.th and pratya.npu@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความคิดเห็นความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ของนักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใช
ประกอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยมี
การสํารวจกลุมตัวอยางประกอบดวย นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 250 คน โดยสํารวจขอมูล 4 ดาน ไดแก ดานตนเอง ดานหลักสูตรและการสอน ดานระบบการรับสมัคร 
และดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  
 ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 4.0 คะแนน รองลงมาไดแก ดานหลักสูตรและการสอน คะแนนเฉลี่ย 3.92 คะแนน ดานตนเองคะแนน
เฉลี่ย 3.82 คะแนน และดานระบบสมัคร คะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : (1) ความคิดเห็น (2) ระดับปริญญาตรี (3) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  
 

ABSTRACT 
 The article presented the purpose of the study sentiments of requirement of Bachelor Degree in 
Electronics Engineering Technology of students in Nakhon Phanom province. The data obtained used for 
improving and developing the Industrial Technology Program in Electronics Engineering Technology of the 
Faculty of Industrial Technology. The samples were 250 Vocational Certificate (Voc. Cert.) and High 
Vocational Certificate Dip./High Voc. Cert.) students. There were 4 parts of the survey: Self-information, 
Curriculum and Instruction, Admissions System, and Economy and Environment.  
 The results were at the high level in all aspects. Considering in an individual aspect, it was found 
that the aspect of Economy and Environment was at the highest level with the average of 4.0. The 
secondary orders were Secondary orders were Curriculum and Instruction with the average of 3.92, Self-
information with the average of 3.82, and Admissions System with the average of 3.78 respectively. 
 
Keywords: (1) Sentiments (2) Bachelor Degree (3) Electronic Engineering Technology 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

RESULTS OF LEARNING ACTIVITY MANAGEMENT ON ENGLISH CAMP FOR READING DEVELOPMENT 
USING INTEGRATED LEARNING FOR PRETHOMSUKSA 6 STUDENTS 

OF BAN NATHOM SCHOOL IN NATHOM DISTRICT, NAKHON PHANOM PROVINCE 
 

จารุวรรณ เขียวนํ้าชุม1, กัลยาณี มวงไทย2,  

มานะชัย แกวสีดวง
3
, ระวีวัฒน ศรีประดิษฐ

4 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน โดยใช
การเรียนรูแบบบูรณาการ กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันประถม ปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม จํานวน 30 คน โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ประกอบดวย (1) แบบทดสอบกอน และหลังจัดโครงการคายภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ฐานการเรียนรู มีคาอํานาจ
จําแนกรายขอระหวาง .25-.72 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  (rCC) จํานวน 30 ขอ เทากับ .84                     
(2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ระหวาง .28 – .76 คาความเช่ือม่ัน           
ทั้งฉบับเทากับ .79 วิเคราะหขอมูลใช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา t - test แบบ Dependent  
 ผลการวิจัยพบวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโดยรวม และรายฐานการเรียนรู หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน โดยใชการ
เรียนรูแบบบูรณาการ โดยรวมอยูระดับดีมาก  
 
คําสําคัญ: (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (2) การสอนแบบบูรณาการ (3) คายภาษาอังกฤษ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the results of learning activity management on English 
camp for reading development using integrated learning. This research was an experimental research and 
the target group consisted of 30 Prathomsuksa 6 students in the second semester of academic year 2017 
of Ban Nathom School in Nathom district, Nakhon Phanom province. The instruments used were (1) pre-
test and post-test of 3-learning rotation with the discrimination between .25 and .72, and the reliability 
was .84; (2) a 15-item satisfaction questionnaire with the discrimination between .28 and .76, and the 
reliability was .79. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test 
(Dependent Samples) . 
 The results were found that (1) the students’ learning achievement in overall and each learning 
rotation were higher at the .05 level of statistical significance, and (2) the students revealed their overall 
satisfaction towards English camp for reading development using integrated learning at the highest level. 
 
Keywords: (1) Learning Achievement (2) Integrated Instruction (3) English Camp 
 

                                                
1 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
3 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
4 นักวิชาการอิสระ 
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คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 
PROFESSIONAL CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN PHONSAWAN DISTRICT, 

NAKHON PHANOM PROVINCE 
 

วัฒนา ผึ้งศรี1, รชฏ สุวรรณกูฏ2 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพโรงเรียนในเขตอําเภอ
โพนสวรรค จังหวัดนครพนม (2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัด
นครพนม จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 355 
คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา      
5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .30 - .94 มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ .96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคาที (t – test แบบ Independent 
Samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการศึกษา พบวา (1) คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม              
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค 
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค              
จังหวัดนครพนม โดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียน ระหวางโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ : (1) คุณลักษณะ (2) ความเปนมืออาชีพ (3) ผูบริหารสถานศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were (1) to investigate the professional characteristics of school 
administrators in Phonsawan district, Nakhon Phnom province, and (2) to compare the professional 
characteristics of school administrators in Phonsawan district Nakhonpanom province, classified by school 
status and size. The samples were determined by the Krejcie & Morgan’s table, and consisted of 355 
school boards and teachers. The instrument used to collect the data was a five-rating scale questionnaire 
with the discrimination values between 0.30 and 0.94, and the reliability of the questionnaire was 0.96. 
The data obtained was analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, t - test 
(Independent Samples) , and One-way ANOVA.  
 The results revealed that (1) overall aspects of professional characteristics of school 
administrators in Phonsawan district, Nakhon Phanom province were at a high level. (2) In comparison, 
overall aspects of professional characteristics of school administrators in Phonsawan district, Nakhon 
Phanom province in the opinions of school boards and teachers revealed statistically different in the .01 
level of significance. Classifying by school size: small-, medium-, and large-size schools, it revealed 
statistically different in the .01 level of significance. 
  
Keywords: (1) Characteristics (2) Professional (3) School Administrators 

                                                
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
SANITARY OPERATIONS OF SCHOOLS UNDER NAKHON PHANOM PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE OFFICE 1 
 

กร นวลจันทร1, รชฏ สุวรรณกูฏ2 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาในการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1              
(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่เก่ียวของกับการศึกษาในการดําเนินการสุขาภิบาล       
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยาง
คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 39 คน และครูผูสอนจํานวน 354 คน รวมกลุมตัวอยาง 393 คน กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ 15 ไดกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามมาตรตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีอํานาจจําแนกอยูที ่0.26 – 0.87คาความเชื่อมั่น 0.98สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาที (t - test แบบ Independent Samples) , การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F - test แบบ One - 
way ANOVA) , คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
 ผลการวิจัย พบวา (1) ระดับการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน โดยจําแนกตามสถานภาพและขนาด           
ของสถานศึกษา อยูในระดับ ปานกลาง (2) ระดับดานการจัดการขยะมูลฝอย โดยจําแนกตามสถานภาพ อยูในระดับ มาก          
(3) ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
 
คําสําคัญ: (1) การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน (2) ผูบริหารสถานศึกษา (3) ครูผูสอน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study the opinions of school administrators and 
teachers concerned with education in sanitary operations of schools under the Primary Educatioan Service 
Area Office 1, and (2) to compare the opinions of school administrators and teachers concerned with 
education in sanitary operations of schools under the Primary Educatioan Service Area Office 1classified by 
school size. The samples were 393 people including 39 school administrators and 354 teachers.            
The samples were selected by Stratified Random Sampling, and the 15-percent criterion was used in the 
sample-size specification. The tool used was a-five-rating scale questionnaire with the discrimination 
between 0.26 and 0.87, and the reliability was 0.98. The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation, t-test Independent Samples) , F-test (One-way ANOVA) and Pearson's simple correlation 
coefficient.  
 The research findings were as follows: (1) the levels of sanitary operations of schools classified 
by status and school size were at the moderate level. (2) The levels of solid waste management classified 
by status were at the high level. (3) In comparison, the sanitary operations of schools classified by school 
size was statistically significant different at the .01 level. 
 
Keywords: (1) Sanitary Operations in Schools (2) School Administrators (3) Teachers 
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กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 

NEW PARADIGMS OF DIDATIC COMPETENCIES ENHANCEMENT FOR PRIMARY TEACHERS UNDER 
PHETCHABUN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 

 
เบญจ กิติคุณ1  

dr.benhrd@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 (2) เพื่อสรางกระบวนทัศนใหมในการ
เสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษาศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
และ (3) เพื่อศึกษาผลการใชและประเมินผลกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา         
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสราง
กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3 จํานวน 15 โรงเรียน การวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ข้ันตอนที่ 2 การสรางกระบวน
ทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3 และข้ันตอนที่ 3 การศึกษาผลการใชและประเมินผลกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูให
ขอมูลหลัก ไดแก ครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และผูใหขอมูลรอง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3 ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 รวม 75 คน  
 ผลการวิจัย พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสอน 5 ข้ัน และ 6 ข้ัน 
ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูเดิม ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเน้ือหาใหม ข้ันที่ 3 ขั้นสรุป ขั้นที่ 4 ข้ันฝกทักษะ ขั้นที่ 5 ข้ันวัดและ
ประเมินผล และขั้นที่ 6 ข้ันนําไปใชในชีวิตประจําวัน ครูผูสอนเหลานี้ใหความสําคัญตอการเตรียมการสอนอยางเขมขน 
สมบูรณและเนนการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคควบคูไปกับการสอนเน้ือหาใหม แตครูบางคนเนนสอนเน้ือหาใหมใหมาก
ที่สุดในเวลาอันจํากัดใหคูขนานกับการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการ
สอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ไดแก (1) แนวคิดการเตรียมการ
สอนที่เขมขน (2) แนวคิดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ (3) แนวคิดการศึกษาที่สมบูรณแบบ โดยใชหลักการ
เดียวกันทั้ง 6 ข้ัน ไดแก (1) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของครูประถมศึกษา (2) การวิเคราะหสภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูประถมศึกษา (กระบวนทัศนเดิม) (3) การยกรางกระบวนทัศนใหม (4) การสรางกระบวนทัศนใหม (5) การ
ทดลองใช (Try Out) กระบวนทัศนใหม และ (6) การประเมินผล และปรับปรุง แกไข สําหรับการศึกษาผลการใชกระบวนทัศน
ใหมน้ัน พบวา ครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 เนนการเตรียมการสอน
อยางเขมขน จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การใหความเสมอภาคในการเรียนรูและการสรางเสริมบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู  สวนการ
ประเมินผลกระบวนทัศนใหม พบวา ครูประถมศึกษามุงเนนพัฒนาตนเองดานการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน 
โดยเนนเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมินผลและการใหความเสมอภาคในการเรียนรูและการสรางเสริมบรรยากาศ         
ในการเรียนรูในระดับดีข้ึนเสมือนนักเรียนทุกคนเปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวอันสงผลตอการศึกษาของนักเรียนดีข้ึน 
 
คําสําคัญ : (1) กระบวนทัศนใหม (2) การเสริมสรางสมรรถภาพการสอน 
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ABSTRACT 
 This research was aimed at (1) studying the state of instruction of primary teachers under 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3, (2) creating new paradigm in enhancing teaching 
competence of the primary teachers under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3, and   
(3) studying the effect of using and evaluating the new paradigm for enhancing teaching competence of 
the primary teachers affiliated with Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3. The researcher 
had employed the participatory action research to create the new paradigm in enhancing the competence 
of the teachers of 15 primary schools composing of 6 steps, namely, studying the basic information of 
primary schools, analyzing the state of instructional provision the old paradigm of primary teachers, 
drafting the new paradigm in enhancing the teaching competence of primary teachers, trying out the new 
paradigm, and measurement and evaluating and improving it. The research was operated through 3 steps, 
namely, studying the state of instruction of primary teachers affiliated with Phetchabun Primary 
Educational Service Area Office 3, creating the new paradigm in enhancing the teaching competence of 
the primary teachers affiliated with Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3, and studying 
the effect of using and evaluating the new paradigm. The Samples were 75 persons who were separated 
into 2 groups, for examples, key informants are primary teachers, and Prathomsuksa 6 Students, and 
general informants are parents of Phrathomsuksa 6 students, administrators, and supervisors under 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3.  
 The research findings were found as follows: regarding the state of instructional provision of 
primary teachers under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3. There were two groups of 
practice the 5th step and the 6th step processes, namely, reviewing prior knowledge, teaching new content, 
concluding, skill practicing, and measurement and evaluating and on applying for daily life. These teachers 
focused on preparing the intensive instructional preparation in a comprehensive and complete way and 
focused on both implanting the desirable characteristics, teaching the contents though some of them, 
tried to teach the new content as much as possible in the limited time. The creating of new paradigm in 
enhancing the teaching competence of primary teachers was carried out through the same method. The 
new paradigm for enhancing teaching competence through the principles of intensive instructional 
preparation, learner-centered instruction, and total education. The primary teachers created the new 
paradigm through the principles of instruction preparation, learner-centered instruction, and equal learning 
opportunity. The results of the using and evaluation of the new paradigm revealed that the primary 
teachers prepared the intensive instruction by using the principles of learner-centered instruction, good 
interaction between the teachers and students, measurement and evaluation, and promotion of 
atmosphere to facilitate learning as the students are element in her or his family. The teachers had used 
these principles at strict level and the students developed their academic achievement at higher level 
also. 
 
Keywords: (1) New Paradigm (2) Didactic Competencies Enhancement 
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การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) โรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 

IMPLEMENTATION OF ZERO WASTE SCHOOL PROJECT OF SCHOOLS UNDER 
NONG BUA LAM PHU PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

 
วิทยากร สาโสม1, รชฏ สุวรรณกูฏ2 

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียนกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน โรงเรียนปลอดขยะ 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จํานวน 114 คน จําแนกเปนผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 68 คน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 
50 คนและผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 65 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ          
รอยละและกลุมตัวอยางไดมาดวยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .25 - .84 มีคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ .91 สถิติที่ใช 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบหาคาความแปรปรวนสองทาง  
 ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะในสังกัด
สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จําแนกตามสถานภาพ ระหวางผูอํานวยการสถานศึกษาและ
ครูผูสอน โดยรวมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ โดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : (1) การดําเนินงาน (2) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู  
 เขต 1 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to study and to compare the implementation of Zero Waste 
School project of schools under Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office 1 in the 
opinions of school administrators and teachers classified by status and school-size. The samples were 114 
people including 65, 50 and 65 school administrators and teachers from small-, medium-, and large-size 
school respectively. The sample were selected by Stratified Random Sampling, and the percent criterion 
was used in the sample-size specification. The instrument used was a five-rating scale questionnaire with 
the discrimination between 0.25 and 0.84, and the reliability was 0.91. The statistics employed in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and F-test (Two-way ANOVA) . 
 The results were found that overall implementation of Zero Waste School project of schools 
under Nong Bua Lamphu Primary Educational Service Area Office 1 was at the high level. The comparison 

                                                
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 ดร. อาจารยประจําวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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of overall implementation of Zero Waste School project of schools under the Office of Nong Bua Lamphu 
Primary Educational Service Area Office 1 classified by status between school administrators and teachers 
were statistically significant different at the .01 level. Overall implementation classified by school-size: 
small-, medium-, and large-size schools were not different.  
 
Keywords: (1) Implementation (2) Zero Waste School Project (3) Nong Bua Lam Phu Primary  
  Educational Service Area Office 1 
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การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม 
DEVELOPMENT OF WORK PERFORMANCE OF GENERAL ADMINISTRATIVE STAFF WORKING FOR 

NAKHON PHANOM UNIVERSITY 
 

ศศิธร สิงหพรหมสาร1 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม 
จําแนกตาม เพศ อาย ุระดับการศึกษา และระยะเวลาการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 
30-45 ป สําเร็จการศึกษาปริญญาโท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป ระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป มีการพัฒนาในดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สูงเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ดานทักษะการ
ปฏิบัติงาน และลําดับสุดทายคือ ดานรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน สวนผลการศึกษาเปรียบเทียบ
การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม พบวา เพศชายมีระดับการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในกลุมอายุมากกวา 45 ปข้ึนไป มีการพัฒนาการปฏิบัติงานมากกวา
กลุมอายุอ่ืน ๆ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีการพัฒนาการปฏิบัติงานมากกวาระดับ
การศึกษาอ่ืน ๆ และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป ขึ้นไป มีการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานมากกวากลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 
คําสําคัญ: (1) การพัฒนาการปฏิบัติงาน (2) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (3) มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to examine the development of work performance of general 
administrative staff working for Nakhon Phanom University and to compare the level of development of 
work performance as classified by the subjects’ gender, age, educational level, and work length. The 
results of this study revealed that the majority of respondents were female, aged 30-45, holding a 
master’s degree with a work length less than 10 years. Also, it was shown that the level of the subject’s 
development of work performance was found at the high level. When considering each aspect, these 
subjects have developed at the highest level in working with ethics, skills for work, patterns, means and 
activities in working, respectively. In addition, the results based on the comparison were shown that male 
subjects had a higher level of development of work performance than their female counterparts.  
The subjects aged more than 45 years old had the higher level of development of work performance than 
other age-groups. Also, the subjects holding a master’s degree had a higher level of development of work 
performance than other subjects with different educational level. Finally, the subjects whose work length 
was more than 20 years had the higher level of work performance development than their counterparts 
with different work length. 
 
Keywords: (1) Development of Work Performance (2) General Administrative Staff  
   (3) Nakhon Phanom University 
 

                                                
1 เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 39 

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

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

สํารวจปญหาการใชกริยาวิเศษณภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

A SURVEY STUDY OF CHINESE ADVERB USAGE AMONG CHINESE MAJOR STUDENTS 
IN NORTH EASTERN RAJABHAT UNIVERSITY 

 
 ธนวัน สุทธิมูล1, วรีกรณ การดี2, ปรียากร บุญธรรม3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อสํารวจการใชคํากริยาวิเศษณภาษาจีน (2) เพื่อศึกษาปญหาการใชคํากริยาวิเศษณ
ภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 จํานวน 3 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 91 คน โดยเครื่องมือหลักที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบทดสอบ โดยรวบรวมคํากริยา
วิเศษณจากหนังสือเจาะลึกคําศัพท HSK ระบบใหม (ระดับ 1-6) ทางผูวิจัยไดเลือกใชคําศัพท HSK ระดับ 1- 3 ซึ่งมีคําศัพททั้งหมด 
600 คําและทําการเลือกคํากริยาวิเศษณออกมาไดทั้งหมด 40 คํา ซึ่งสํารวจและศึกษาปญหาแบงออกเปน 3 ดาน โดยผลการวิเคราะห
ขอมูลพบวา ดานที่ 1 ศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของคํากริยาวิเศษณ ปญหาที่พบคือ (1) นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณและกริยา
ชวยคือตัวเดียวกัน (2) นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณมักอยูสวนทายของประโยค (3) นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณคือคําคุณศัพท 
ดานที่ 2 ศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนกคํากริยาวิเศษณ ปญหาที่พบคือ นักศึกษามีความสามารถในการจําแนกคํากรยิาวิเศษณ
ออกจากคําชนิดอ่ืนไดอยางดีมาก แตมีคําอยูสองชนิดที่นักศึกษาเลือกมาเปนอันดับ 2 และ 3 คือ กริยาชวยและคําคุณศัพท ดานที่ 3 
ศึกษาความเขาใจเก่ียวกับการจําแนกคํากริยาวิเศษณพองความหมาย ปญหาที่พบคือ นักศึกษาใชคํากลุมกริยาวิเศษณแสดงระดับผิด
มากที่สุด รองลงมาคือ กริยาวิเศษณที่แสดงเวลาและกริยาวิเศษณแสดงความแนนอน ซ่ึงปญหาที่พบสามารถนําไปพัฒนาวิธีการเรียน
การสอนเพื่อใหนักศึกษาไดประโยชนสูงสุด  
 

คําสําคัญ:  (1) สํารวจ (2) ปญหา (3) การใชกริยาวิเศษณภาษาจีน (4) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  
                (5) มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ABSTRACT 
 This study purposed to (1) examine the use of Chinese adverbs (2) investigate the problems of using 
Chinese adverbs among 2nd year tertiary students in 3 universities including Mahasarakham Rajabhat University, Loei 
Rajabhat University, and Roi Et Rajabhat University. The samples were 91 tertiary students. The research instrument 
was a test consisted of compiled adverbs from the book of specific vocabulary in new HSK (1-6 level) . The 
Vocabulary in levels 1-3 were selected totally 600 words and partly selected 40 adverbs. The survey study could be 
divided into 3 parts. Findings revealed the first aspect about understanding parts of speech of adverbs as (1) the 
students understood adverbs and modal verbs as the same thing, (2) the students understood that adverbs usually 
occurred at the end of the sentence, and  (3) students understood adverbs as adverbs. Secondly, the problem of 
adverb clarification showed that students were able to clarify adverbs out of other parts of speech effectively, but 
there were two types of words that were respectively chosen: model verb and adverbs. Thirdly, the problem of 
study about word clarification synonyms adverbs revealed that students used adverbs at most incorrect level 
following by adverbs of time and adverbs of certainty. These problems could guide the way of instruction for tertiary 
students more effectively.  
 

Keywords: (1) Survey (2) Problems (3) Adverb Usage (4) Chinese tertiary students   
  (5) North Eastern Rajabhat University 
                                                
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด Natsuda17@hotmail.com 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด Wareekorn_chi@hotmail.com 
3 มหาวิทยาลัยนครพนม Poona_chi@hotmail.com 
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พฤติกรรมการใชส่ือโซเชียลมีเดียเพ่ือการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

BEHAVIORS IN USING SOCIAL MEDIA FOR CHINESE LANGUAGE LEARNING OF CHINESE MAJOR 
STUDENTS, NAKHON PHANOM UNIVERSITY 

 

จิตตโสภิณ พิเชษฐลดารมณ1, พทัธวริน อรรคศรีวรโชติ2, พัฒนธราดล รุงเรืองเจริญกิจ3 

chrisophin@gmail.com, aj.phatwarin@gmail.com, cat_aa_bb@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 35 คน และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย  
 จากการศึกษาพบวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปที่ 1 – 2 สวนใหญใช Smartphone มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
94.29 รองลงมาคือ Tablet/iPad คิดเปนรอยละ 2.86 ตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 4,001 บาท – 6,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 88.57 ชวงที่ใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชส่ือออนไลนเพื่อการเรียนภาษาจีนมากที่สุดคือชวงเวลาที่ 18.01 – 24.00 น. คิดเปนรอยละ 
94.29 รองลงมาคือชวงเวลา หลังเวลา 24.00 น. คิดเปนรอยละ 5.71 ตามสถานที่ที่ใชสื่อออนไลนที่เกี่ยวของกับภาษาจีน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชสื่อออนไลนที่เกี่ยวของกับภาษาจีนที่บาน/หอพัก คิดเปนรอยละ 97.14 รองลงมาคือที่
มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 2.86 ตามระยะเวลาในการใชสื่อออนไลนที่เกี่ยวของกับภาษาจีน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใชเวลาเฉล่ียในการใชสื่อออนไลนที่เก่ียวของกับภาษาจีนครั้งละ 1 – 4 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 71.43 รองลงมาคือ ใชเวลา
ครั้งละ 30 นาที – 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 22.86 
 

คําสําคัญ : (1) โซเชียลมีเดีย (2) การเรียนภาษาจีน (3) พฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study the use of social media for learning Chinese language of 
students majoring in Chinese of Nakhon Phanom University. The researcher collected data form 35 
students of the Bachelor of Arts Program in Chinese as the samples. The statistics used for data analysis 
were percentage and mean.  
 The study was found that students mainly used Smartphone for social media in Chinese learning 
(94.29%) followed by using Tablet/iPad (2.86%) according to their income per month. In addition, the 
study revealed an average income per month was from 4,001 – 6,000 baht/month (88.57%) . The period 
of time that most students used social media for learning Chinese language was 8.01 – 24.00 น. (94.29%) 
followed by using social media for leaning Chinese language after midnight (5.71%) . Most students used 
social media for learning Chinese language at home/dormitory (97.14%) followed by using at Nakhon 
Phanom University (2.86%) . An average time that most students used social media for learning Chinese 
language was 1 - 4 hours (71.43%) followed by spending time for 30 minutes to an hour (22.86%) . 
 

Keywords: (1) Social Media (2) Learning Chinese (3) Behaviors in Using Social Media  

                                                
1 อาจารย ดร. สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารย ดร. สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
3 อาจารย สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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อนาคตภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเฉพาะความพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
THE SCENARIO OF THE PERSONNEL AFFAIR MANAGEMENT OF 

SPECIALIZED DISABILITY SCHOOLS IN NORTHEASTERN 
 

กันตธนัท บุญกอง1, ผศ.ดร.แนงนอย ยานวารี2, ผศ.ดร.พนายุทธ เชยบาล3 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจยัครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพอนาคตการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชวิธีการวิจัยอนาคตแบบชาติพรรณวรรณนา ผูใหขอมูล เปน ผูอํานวยการ
โรงเรียนเฉพาะความพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 10 คน จาก 10 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง          
เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเทคนิคการสัมภาษณวิจัยอนาคตแบบชาติพรรณวรรณนา โดยแนวคําถามในการสัมภาษณผานการ
ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน การตรวจสอบขอมูลประกอบดวย (1) การหาความตรงของขอมูลดวยเทคนิควิธีการ
สรุปสะสม (2) การยืนยันขอมูลความถูกตองจากการตรวจสอบบันทึกการสัมภาษณของผูใหขอมูล และ (3) การตรวจสอบ
ขอมูลสามเสา วิเคราะหตามหลักการและข้ันตอนในการสรางภาพอนาคต  
 ผลการวิจัยพบวา (1) แนวโนมการบริหารงานบุคคลในทางดี ครูผูสอนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีความรู
เก่ียวกับความพิการประเภทนั้น ๆ มีหัวใจที่จะทํางานดานการศึกษาพิเศษ และความรับผิดชอบตอหนาที่ ครูมีบทบาทในการ
สอนเต็มเวลา เพิ่มบทบาทของความเปนนักวิชาการ เปนผูมีองคความรูทางการศึกษาพิเศษ และเสริมสรางความรูทาง
การศึกษาพิเศษจากการสรางฐานงานวิจัยของครูผูบริหารมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนามากขึ้น และทํางานรวมกับครูอยางมี
ความสุข การธํารงรักษาบุคลากรไวในองคกรจะทําไดนานขึ้น จากการสรางความมั่นคงเปนแรงจูงใจในการทํางานและ
บรรยากาศการทํางานที่มีความสุข ใหเกียรติกัน ลดภาระการทํางานหนักของครูใหครูไดมีเวลาพัก การออกจากงานก็ลดนอยลง 
(2) แนวโนมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการในทาง ครูเกิดความเคยชิน และเฉื่อยชา ไมพัฒนางาน           
ไมพัฒนาตนเอง ความเอาใจใสในงานลดลง มีอิทธิพลมาจากการอยูนานของตนเอง และหรือเพื่อนรวมองคกรผูบริหาร
บริหารงานลําบากเนื่องจากการกระจายอํานาจที่มีอยูอยางจํากัด บุคลากรขาดขวัญกําลังใจและเคลื่อนออกจากองคกรเพื่อหา
ความกาวหนาการบริหารงานของผูบริหารอาจสงผลใหบุคลากรออกจากงานเพิ่มขึ้นจากสภาวะ ความกดดัน การถูกเอาเปรียบ 
และหรือครูเองไมรักษาวินัย ครูมีภาระงานที่มากเกินไป จนไมมีเวลาที่จะพัฒนานักเรียนอยางจริงจัง และ (3) แนวโนมการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการในทางที่เปนไปได การบริหารงานบุคคลในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการทุกประเภท มีการจูงใจเพิ่มขึ้นโดยสวัสดิการเพิ่มข้ึน โรงเรียนไดคนที่ตรงกับงาน สามารถ
กําหนดคุณสมบัติของคนที่จะเขามาใหตรงกับที่ตรงการ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพของครู           
อยูเสมอ การบริหารงานบุคคลควรเสริมสรางวินัยในแนวทางปองกันมากกวาการแกไข และควรยืดหยุนตามสถานการณ 
  
คําสําคัญ : (1) อนาคตภาพ (2) การบริหารงานบุคคล (3) โรงเรียนเฉพาะความพิการ (4) แนวโนมการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2 อาจารย ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3 อาจารย ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ABSTRACT 
 This research was the qualitative research which aimed to study the scenario of personnel affair 
management of specialized disability schools in the Northeast by using the Ethnography Research Method. 
The informants were 10 directors from special school in the Northeast as the purposive sampling.             
The data was collected by using the interview technique for the Ethnography Research. The questionnaire 
was checked by the 3 professionals. The information checking consisted of (1) the finding of the validity of 
the data by the cumulative summation method, (2) the confirmation of the accuracy of the interview data 
of the data provider, and (3) the analysis of the Triangulation which was analyzed in accordance with the 
principles and procedures for creating the scenario. 
 The research findings were as follows: (1) For good personnel affair management trends, the 
teachers must have special field and knowledge of the type of disability, and they should have a heart to 
work in special education as well as responsibilities. Teachers played a role in full-time teaching and 
enhance the role of academics, and the teachers must be specialized in specialized education. In 
addition, there was a need to improve the quality of education through the creation of research bases for 
higher education teachers to be more developed and able to work with teachers happily. Maintaining 
personnel in the organization would be a long way from building security, motivation to work and a happy 
work environment, and teachers needed to respect each other, and teachers’ workload should be 
reduced to give teachers time to rest. This would reduce the numbers of teachers who resigned from the 
job, (2) For personnel affair management of special school trends, teachers got used to it, and they slowly 
work without having work development, self-development, and the attentiveness in the job was declined 
due to the long existence in the position. Moreover, the corporate executives could not perform work 
easily due to limited decentralization, the lack of encouragement, and they resigned from the organization 
to find the advancement. The management of the executives might result to the resign of personnel due 
to the pressure of being exploited. The teacher did not maintain discipline as they had too much 
workload and no time to develop students seriously, and (3) School personnel affair management trends 
only for the disability in possible ways. The future school personnel affair management would change in a 
better way in all types of disabilities schools, and the incentives increased due to the increasing of 
welfare. With this reason, the school would have people matching jobs and able to set the properties of 
people to come to match the need. In addition, the evaluation must be performed to develop and 
enhance the performances of teachers always. Personnel affair management should strengthen discipline 
in prevention rather than correction, and it must be flexible according to circumstances. 
  
Keywords: (1) The scenario (2) Personnel Affair Management (3) Specialized Disability Schools  
  (4) personnel Affair Management Trends 
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สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ 

SITUATIONS AND PROBLEMS IN ACADEMIC AFFAIR ADMINISTARTION OF 
NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION OFFICE FOR ROI KAEN SARASIN GROUP 

 
จิรัชยา ฝอดสูงเนิน1, พนายุทธ  เชยบาล2 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน และ (2) ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาสาสมัคร และครู กศน.ตําบล          
กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ  จํานวน 350 คน โดยการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามเปนแบบ             
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเช่ือมัน่เทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลโดยหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบกัน       
ไมแตกตางกัน (2) ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับนอย เม่ือเปรียบเทียบกันไมแตกตางกัน  
(3) สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบกันไมแตกตางกัน (4) ปญหาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย เม่ือเปรียบเทียบกันไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: (1) การบริหารงานวิชาการ (2) สถานศึกษา (3) กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study and to compare situations and problems in 
academic affair management of Non-formal and Informal Education Office for Roi Kaen Sarasin group 
classified by work experience, and (2) to study and to compare situations and problems in academic affair 
management of Non-formal and Informal Education Office for Roi Kaen Sarasin group classified by office 
size. The samples were 350 administrators, volunteer teachers and teachers of Non-formal and Informal 
Education Office for Roi Kaen Sarasin group. They were selected by Stratified Random Sampling. The 
instrument used was a five-rating scale questionnaire with the reliability of 0.98. The data were analyzed 
by using frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 

                                                
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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 The findings were as follows: (1) the situations in academic affair management of Non-formal 
and Informal Education Office for Roi Kaen Sarasin group classified by work experience in overall and in 
individual aspects were at the high level. In comparison, there was no difference. (2) the problems in 
academic affair management of Non-formal and Informal Education Office for Roi Kaen Sarasin group 
classified by work experience in overall and in individual aspects were at the low level. In comparison, 
there was no difference. (3) the situations in academic affair management of Non-formal and Informal 
Education Office for Roi Kaen Sarasin group classified by office size in overall and in individual aspects 
were at the high level. In comparison, there was no difference. (4) the problems in academic affair 
management of Non-formal and Informal Education Office for Roi Kaen Sarasin group classified by office 
size in overall and in individual aspects were at the low level. In comparison, there was no difference.  
 
Keywords: (1) Academic Affair Administration (2) Office (3) Roi Kaen Sarasin Group 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร 
STRATEGIC LEADERSHIP DEVELOPMENT MODEL OF EXECUTIVES FOR READY-MADE GARMRNTS 

MANUFACTURING INSAKON NAKHON PROVINCE 
 

สุรศักดิ์ ลดาธนศักดิ์1, ไชยา ภาวะบุตร2, วัฒนา สุวรรณไตรย3, ธวัชชัย ไพใหล4 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาองคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (2) สรางและพัฒนารูปแบบภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธ และ (3) หาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา 
ดําเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่1 ศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ประกอบดวย การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ และสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ ยืนยันความถูกตองและประเมินความเหมาะสมขององคประกอบ
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ และการวิจัยเชิงสํารวจโดยสอบถามระดับความตองการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ประชากรและกลุม
ตัวอยางไดแก ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปจํานวน 360 คน จาก 60 โรงงาน กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง จากผูบริหารโรงงานผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครที่สมัครใจเขารวมในการวิจัยคร้ังนี้  จํานวน 186 คน  
ใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ระยะที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธประกอบดวย การสรางและพัฒนารูปแบบ ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 10 คน ระยะที่ 3 ทดลองใชและตรวจสอบประสิทธิผลของคูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ จํานวน 30 คน 
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง192 ชั่วโมง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวา (1) องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป มี 5 องคประกอบ
49 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 1) การสรางจุดเนน พันธกิจ และทิศทางองคการ 2) การมีวิสัยทัศน และการพยากรณ 3) การกําหนดกลยุทธ 
4) การปฏิบัติตามกลยุทธ 5) การควบคุมกลยุทธ ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยคือ การปฏิบัติตามกลยุทธ การกําหนดกลยุทธ การควบคุมกลยุทธ การมีวิสัยทัศน และการพยากรณ และการ
สรางจุดเนน พันธกิจ และทิศทางองคการ (2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธประกอบดวย 1) หลักการของการพัฒนา 
2) วัตถุประสงคของการพัฒนา 3) เน้ือหา 4) กระบวนการของการพัฒนา 5) การวัดผลและประเมินผล และ6) สื่อและแหลง
เรียนรู (3) ผลของการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป 
พบวา (3.1) ความเหมาะสมของรูปแบบและคูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปโดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.70) (3.2) ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเส้ือ
สําเร็จรูป พบวากอนการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ มีระดับความตองการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และหลังการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคารอยละ
ความกาวหนาเทากับ 25.80 อีกทั้งผลการสัมภาษณก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน (3.3) ผลการทดสอบความรูเกี่ยวกับภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป พบวา คะแนนของผูเขารับการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร  
หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: (1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (2) ผูบริหารโรงงานผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 
 
 
 
 
                                                
1 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
3 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
4 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to (1) examine the components of strategic leadership;            
(2) construct and develop a strategic leadership model; and (3) identify the effectiveness of the 
developed model. The research methodology employed the research and development (R&D) approach 
comprising three phases: Phase I started with examining components of strategic leadership through 
document inquiries and scholars’ in-depth interviews for components’ confirmation and assessment of 
appropriateness. A survey using a five-point scale questionnaire was also conducted asking executives’ 
needs for developing strategic leadership. The overall population was 360 executives from 60 ready-made 
garments factories. The samples, obtained from purposive sampling technique, were 186 volunteer 
executives of ready-made garments factories in Sakon Nakhon province. Phase II was related to model 
construction and development. Ten experts reviewed and assessed the appropriateness of the developed 
model. Phase III concerned the implementation of the 192-hour strategic leadership development model 
and the effectiveness examination of the developed handbooks. A total of 30 participants included in this 
phase. Statistics for analysis data were done through mean and standard deviation. 
 The findings were found that (1) The strategic leadership components of ready-made garments 
manufacturing executives comprised five major components with 49 key indicators as follows: 1) Creation 
of organizational orientation, mission, and direction; 2) Having mission and prediction; 3) Setting strategies; 
4) Incorporating strategies into business performance; and 5) Strategic control. The level of strategic 
leadership as a whole was at a high level, and ranked in descending order from high to low mean scores: 
Incorporating strategies into business performance, Setting strategies, Strategic control, Having vision and 
prediction, and Creation of organizational orientation, mission and direction. (2) The model for developing 
strategic leadership comprised 1) principles, 2) objectives, 3) contents, 4) development process,  
5) evaluation and measurement, and 6) media and learning resources. (3) The effects after the 
examination of the developed model effectiveness revealed that: (3. 1) The appropriateness of the model 
for developing strategic leadership of ready-made garments manufacturing executives as a whole was at 

the highest level ( = 4.70) . (3.2) The effects after the implementation of the developed model found 
that the needs for developing strategic leadership at the pre-implementation stage as a whole were at a 
moderate level, compared to those of the post-implementation at a high level. The percentage of 
progress was 25.80 and the results from the interviews were in the same direction. (3.3) The results after 
the knowledge testing with respect to strategic leadership of ready-made garments manufacturing 
executives revealed that the post-implementation mean scores of participants were higher than those of 
the pre-implementation at a statistical significance of the .01 level. 
 
Keywords: (1) Strategic Leadership (2) Ready-Made Garments Manufacturing Executives 
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การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

A STUDY OF SITUATIONS AND PROBLEMS FOR LEARNING SKILL DEVELOPMENT ADMINISTRATION IN THE 21st CENTURY 
OF SCHOOLS UNDER THE SECONADRY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 22 

 
ศิวเรศ นอยเภา1 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางในการบริหารการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครู จํานวน 
350 คน จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ 90 ของผูบริหารโรงเรียนและใชเกณฑรอยละ 10 ของครู เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .91 สถิติที่ใชไดแก 
รอยละ (Percentage) คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test)  
 ผลการศึกษา พบวา สภาพการบริหารจัดการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากปญหาการบริหารจัดการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีความ
คิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด2 ดาน และระดับนอย 2 ดาน สภาพและปญหาการบริหารจัดการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง และจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน  
 

คําสําคัญ: (1) การบริหารจัดการ (2) การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษา เขต 22  
 

ABSTRACT 
 This study aimed to investigate situations, problems, and to develop guidelines for learning skill development 
administration in the 21

st 
century of schools under the Secondary Educational Service Area Office 22. The samples consisted of 

350 school administrators and teachers classified by status of position holding and school size. The samples were selected by 
Stratified Random Sampling, and the 90-percent and 10-percent criteria were used in the sample-size specification of school 
administrators and teachers respectively. The instrument used to collect the data was a five-rating scale questionnaire with the 
reliability of .91. The information obtained was analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  
 The results revealed that situations for learning skill development administration in the 21stcentury of schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 22 were at the high level both in overall and in individual aspects. The 
problems learning skill development administration in the 21stcentury of schools under the Secondary Educational Service 
Area Office 22 was at the lowest level in overall aspect. Considering in individual aspect, it was found that two aspects were at 
the lowest level, and other two aspects were at a low level. The situations and problems for learning skill development 
administration in the 21stcentury of schools under the Secondary Educational Service Area Office 22 classified by status of 
position holding and school size were not different. 
 

Keywords: (1) Management (2) Learning Skill Development Administration in the 21st Century 
  (3) The secondary Educational Service Area Office 22 

                                                
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

A STUDY OF SITUATIONS OF CO-OPERATIVE EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN TWILIGHT COURSE OF 
SCHOOLS UNDER THE SECONADRY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 22 

 
รตวรรณ นอยเภา1 

 
บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนและครู 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 ปการศึกษา 2560 จํานวน 26 โรงเรียน รวมจํานวน 156 คน ไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามประมาณคา5ระดับ สถิติที่ใชไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test)  
 ผลการศึกษาพบวาสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 3 ดานและ
ระดับมาก 5 ดานสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงพบวาผูบริหารและครูมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาผูบริหารและครูมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: (1) การบริหารจัดการศึกษาเรียนรวม (2) หลักสูตรทวิศึกษา (3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
 

ABSTRACT 
 This study aimed to examine and to compare the situations of co-operative educational administration 
in twilight course of schools under the Secondary Educational Service Area Office 22. The samples were 156 
school administrators and teachers from 26 schools using twilight course in academic year 2016. They were 
selected by Purposive Sampling. The instrument used to collect the data was a five-rating scale questionnaire. The 
information obtained was analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  
 The results showed that overall situations of co-operative educational administration in twilight course 
of schools under the Secondary Educational Service Area Office 22 were at the high level. Considering in individual 
aspect, it was found that three aspects were at the highest level and other five aspects were at the high level. The 
situations of co-operative educational administration in twilight course of schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 22 classified by status of position holding revealed that school administrators and 
teachers had different opinions at the .05 level of statistical significance. The situations of co-operative educational 
administration in twilight course of schools under the Secondary Educational Service Area Office 22 classified by 
school size revealed that school administrators and teachers had no different opinions.  
 
Keywords: (1) Co-operative Educational Administration (2) Twilight Course (3) The Secondary Educational  
  Service Area Office 22 

                                                
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ปจจัยการเรียนรู และปญหาอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
LEARNING FACTORS AND OBSTACLES OF NURSING STUDENTS FROM CLINICAL PRACTICE 

IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING 
 

วิรมณ กาสีวงศ1 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอปจจัยการเรียนรูในการ
ฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (2) ศึกษาปญหาอุปสรรคในการเรียนรูวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 
คัดเลือกลุมตัวอยางแบบเจาะจงคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 ที่ผานการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ        
จิตเวชและใหความรวมมือในการศึกษา จํานวน 130 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจสอบ
ความตรงเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ และหาความเที่ยงโดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของของครอนบาค (Conbrach

,
s Alpha 

Coefficient) เทากับ .92 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยความคิดเห็นของของนักศึกษาพยาบาลตอปจจัยการเรียนรูในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช พบวาปจจัยการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือปจจัยดานอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยง มีคาเฉลี่ย 4.20 S.D.= 0.57
ปญหาอุปสรรคในการเรียนรูคือมีภาระงานมาก คิดเปนรอยละ 26.52 รองลงมาคือมีความรูไมเพียงพอและหวาดกลัวผูปวยมี
เทากันคือรอยละ 18.94 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีจึงควรเตรียมความพรอมผูเรียนกอนฝกภาคปฏิบัติดานการทบทวนความรูและความ
มั่นใจในการพยาบาลผูปวยที่มีปญหาทางจิต 
 
คําสําคัญ: (1) ปจจัยการเรียนรู (2) อุปสรรค (3) นักศึกษาพยาบาล (4) ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
 

ABSTRACT 
 This descriptive research aimed to study nursing students’ opinions to learning factors and to 
study obstacles of nursing students from clinical practice in Mental Health and Psychiatric Nursing. 
Purposive sampling was used to select a hundred and thirty of nursing students year 4 who enrolled in 
clinical mental health and psychiatric nursing subject. The research questionnaire was validated by experts 
and the Cronbach,s alpha reliability was .92. Data were analyzed using descriptive statistics.  
 The study revealed that the highest score of learning factor were nurse instructors and nurse 
preceptors (X=4.20, S.D. = 0.57) .The percentage of obstacles of learning were academic workload 26.52, 
knowledge and scared of patient’s condition were 18.94 respectively. The findings in this study suggested 
the need to improve student nurses’ confidence level before being fielded in psychiatric hospitals. 
 
Keywords: (1) Learning Factors (2) Obstacles (3) Nursing Students (4) Psychiatric and Mental Health  
  Nursing Clinical Practice 
 
 
 
 
 

                                                
1 อาจารยกลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช/งานวัดประเมินผล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
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การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย 
THE DEVELOPMENT OF TEACHERS’ MANAGEMENT LEARNING INDICATORS  

IN THE 21ST CENTURY, LOEI PROVINCE. 
 

พีรดา บญุเชิด1 , นครชัย ชาญอุไร2 , มณีญา สุราช3 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย (2) 
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย สอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือครูที่ปฏิบัติการสอนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
ประกอบดวย ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เขต 2 เขต 3 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19 จัดการเรียนรูในโรงเรียนในจังหวัดเลยปการศึกษา 2561 จํานวน 600คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คามัธยฐานมีคาต้ังแต 3.50 
– 5.00 และคาพิสัยระหวางควอไทล ไมเกิน 1.50 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.973 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน 
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่  21 จังหวัดเลยพบวา                  
มีองคประกอบหลัก 8 องคประกอบและตัวบงชี้จํานวน 92 ตัวบงชี้ ดังนี้ องคประกอบหลักดานการใชเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร จํานวน 9 ตัวบงชี้องคประกอบหลักดานความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน จํานวน 8 ตัวบงชี้ องคประกอบหลักดานการวัด
และประเมินผล จํานวน 15 ตัวบงชี้ องคประกอบหลักดานความสัมพันธระหวางชุมชน จํานวน 8 ตัวบงช้ี องคประกอบหลัก
ดานการจัดการหองเรียนจํานวน 16 ตัวบงชี้ องคประกอบหลักดานการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 9 ตัวบงชี้ องคประกอบหลัก
ดานการบูรณาการความรู จํานวน 12 ตัวบงชี้ องคประกอบหลักดานคุณธรรม จริยธรรมจํานวน 15 ตัวบงชี้ (2) ผลการ
ตรวจสอบความสอดคลองโมเดลองคประกอบตัวบงช้ีการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย โมเดลสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square=17.63, คา df = 12, คา P = 0.127, คา GFI = 0.99 ,คา AGFI = 0.98  ,คา RMSEA = 
0.028) 

 
คําสําคัญ : (1) การพัฒนาตัวบงช้ี (2) การจัดการเรียนรู (3) ครูศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to develop a teachers’ management learning indicators 
in the 21st century, loei province. 2) to check the consistency of the model of teacher learning 
management indicators in the 21st century. Comply with empirical data. The sample group for this study 
consisted of 600 teachers who taught under the loei province education commission. Teachers under the 
office of the loei primary education area 1, 2, 3 and the office of the secondary education area 19 in loei-
Nong Bua Lamphu. The tools used in the research were five-level scale statistics used in the analysis 
include: median values ranged from 3.50 to 5.00, and the interquartile range was less than 1.50. 
questionnaire with 0.973. The collected data were analyzed by using a computer software program  
 Results of the study are as follows: 1) Results of constructing and developing the development 
of teachers’ management learning Indicators in the 21

st
 Century, Loei Province. This model consists of 8 

major factors and 92 indicators as follows: The major factor regarding of technology and communication 
                                                
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2, 3อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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consists of 9 indicators; The major factor regarding The knowledge in the subject consists of 8 indicators; 
The major factor regarding Measurement and Evaluation consists of 15 indicators; The major factor 
regarding Community Relations consists of 8 indicators; The major factor regarding Classroom management 
consists of 16 indicators; 6) The major factor regarding Curriculum development consists of 9 indicators; 
The major factor regarding Integration of knowledge consists of 12 indicators; and The major factor 
regarding Ethics consists of 15 indicators. 2) The goodness of fit of the structural relationship model of 
develop a teachers’ management learning indicators in the 21st century, with the empirical dataReveal 
that the model is in congruence with the empirical data (Chi-square=17.63, df = 12, P = 0.127, GFI = 0.99 , 
AGFI = 0.98, RMSEA = 0.028) 
 
Keywords: (1) Management learning (2) Indicators (3) Teachers 21

st
 Century 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูดวย “กิจกรรมเพ่ิมเวลารู 4H” 
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

IMPLEMENTATION BASED ON LREANING REDUCTION-LEARNING ACTIVITY INCREADED USING  
“4H LEARNING ACTIVITY INCREASED” OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 

AREA IN SAKON NAKHON PROVINCE 
 

ฤทัยกานต ศรีระวงศ1, ชาญวิทย หาญรินทร2 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่ม
เวลารู 4H” (2) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H” จําแนกตาม
ประสบการณการทํางานและขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 366 คนเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบ 
แบงช้ัน เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.32-0.76          
มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test  
 ผลการวิจัย พบวา (1) ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H”โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( = 3.89) (2) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H” จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก และบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม
แตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา บุคลากรที่สังกัดสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษากลางมีระดับความคิดเห็นมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ 
ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: (1) ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู (2) กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H (3) นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were (1) to study the results of implementation based on Learning Reduction-
Learning Activity Increased using “4H Learning Activity Increased”, and (2) to compare the implementation based on 
Learning Reduction-Learning Activity Increased using “4H Learning Activity Increased” classified by work experience and 
school size. The samples were 366people who were selected by Stratified Random Sampling. The tool used was a five-
rating scale questionnaire with the discrimination between 0.32 and 0.76, and the reliability was 0.96. The data were 
analyzed by SPSS. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and F-test (One-way 
ANOVA) .  
 The results showed that overall implementation based on Learning Reduction-Learning Activity Increased 
using “4H Learning Activity Increased” was at the high level. The comparison of overall implementation based on 
Learning Reduction-Learning Activity Increased using “4H Learning Activity Increased” classified by work experience was 
at the high level. The persons who had different work experience revealed no different opinion. Classifying school size, 
the persons who work at different school sizes had different opinions at the .05 level statistical significance. The persons 
worked in medium-size schools revealed their more opinions than the persons from small-, and large-size schools 
respectively. 
 

Keywords: (1) Learning Reduction-Learning Activity Increased (2) 4H Learning Activity Increased  
   (3) Policy of Learning Reduction-Learning Activity Increased 

                                                
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 ผศ.วาท่ี ร.อ.ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย 
 

 1.  รองศาสตราจารย ดร.นิราศ  จันทรจิตร   มหาวิทยาลยันครพนม 
 2.  รองศาสตราจารย ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 3.  รองศาสตราจารย ดร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.อังคะณา  ตุงสมติ   มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 5.  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร   มหาวิทยาลยันครพนม 
 6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยัยุทธ  ศิริสุทธิ ์   มหาวิทยาลยันครพนม 
 7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร   มหาวิทยาลยันครพนม 
 8.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี   มหาวิทยาลยันครพนม 
 9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนี  สิริสขุศิลป         มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 10.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสันทิ ์ ขจรปญญาไพศาล   มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 
 11.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนายทุธ  เชยบาล   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 12.  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ   มหาวิทยาลยันครพนม 
 13.  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   มหาวิทยาลยันครพนม 
 14.  อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขยีวนํ้าชุม   มหาวิทยาลยันครพนม 
 15.  อาจารย ดร.สุรเชต  นอยฤทธิ ์   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 16.  อาจารย ดร.เกรียงศักดิ ์ ศรีสมบตั ิ   มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 17.  อาจารย ดร.วิชติ  กํามันตะคุณ   มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 18.  อาจารย ดร.หทยั  นอยสมบัต ิ   มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 19.  อาจารย ดร.เพียงแข  ภผูายาง   มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู 
 20.  อาจารย ดร.กุหลาบ  ปุริสาร   วิทยาลยับัณฑติเอเชยี 
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แบบเสนอโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะครศุาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

1.  ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเพ่ือสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาต ิ
     กจิกรรม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที ่10 
 
2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 
  2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร   ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยัยุทธ  ศิริสุทธิ ์    อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 
  2.3  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด       อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 
  2.4  ผูชวยศาสตราจารยวาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร อาจารยประจําหลักสตูร 
  2.5  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันา  ประสานตรี    อาจารยประจําหลักสตูร 
  2.6  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ        อาจารยประจําหลักสตูร  
  2.7  นักศกึษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9 และรุนที่ 10 
  2.8  นางสาวพิมพผกา  พระพรหม       เจาหนาที่งานบัณฑติศกึษา 
  2.9  นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ        เจาหนาที่บริการวิชาการ 
 
3.  ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรของคณะและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1  ความสอดคลองของโครงการกบัยุทธศาสตรของคณะ 
   ยุทธศาสตรที ่2 การเพ่ิมศักยภาพดานวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม 
    ยุทธศาสตรที ่3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม  
  3.2  ความสอดคลองของโครงการกบัการประกันคุณภาพการศึกษา    
     ระดับหลกัสตูร     
     องคประกอบที ่3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
     ระดับคณะ       
     องคประกอบที ่3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในยุค “ประเทศไทย 4.0” ทําใหตองมีการปรับปรุง พัฒนาและปฏิรูป
การศึกษาไปพรอม ๆ  กัน เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยใหบรรลุทุกเปาหมายที่
พึงประสงค ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา จึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อน
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว การจัดการศึกษาตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกคน ทุกฝายที่
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เกี่ยวของ การระดมสรรพกําลังดานวิชาการจากบุคคลตาง ๆ จะทําใหเกิดองคความรูซ่ึงนําไปสูการพัฒนา
ประเทศในที่สุด 
 การจัดการศึกษา 4.0 เปนแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลที่มีความมุงมันในการนํา “โมเดล
ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนจากประเทศที่มีรายได       
ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง การพัฒนาประเทศใหยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ไดน้ัน ตองจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับยุคประเทศไทย 4.0 ซ่ึงการศึกษาไทยยุค 4.0 เปนการจัดการเรียนการสอนที่สอนให
ผูเรียนสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกน้ีมาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม ผูที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนของประเทศมี
ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 คือครู ดังน้ันครูตองมีความรู ความสามารถเพียงพอใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศ ไทย 4.0 
 ในปการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ไดเปนเจาภาพจัดงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 ซ่ึงเปนการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดังน้ันสาขาวิชา              
การบริหารและพัฒนาการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 
และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนเวทีทางวิชาการที่นําเสนอแนวคิดการบริหารใน
ยุคไทยแลนด 4.0 เปนเวทีใหนักวิจัยและนักวิชาการไดเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และเปนเวทีพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานกิจกรรมบริหาร
อีสานสัมพันธ และหวังเปนเปนอยางยิ่งวาการดําเนินงานตามโครงการนี้จะบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด     
เกิดความประทับใจแกมหาวิทยาลัยที่เขารวมกิจกรรมและเกิดความรวมมือที่ดีในทุก ๆ ดานตอไป 
 
5.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 5.1  เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตและคณาจารยไดมีเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นําเสนอเอกสารเชิงหลักการโดยไดรับคําชี้แนะจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา 
 5.2  เพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณาจารยและนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาบริหาร
การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหมีความเขมแข็ง ม่ันคงและยั่งยืน 
 
6.  เปาหมาย   

เปาหมาย 
ดัชนีช้ีวัด(KPI) 

ดานผลผลิต 
(out put) 

ดานผลลัพธ 
(out come) ดานเวลา 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
จํานวนคณาจารยและนักศกึษา
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั
นครพนมและมหาวิทยาลยั
เครือขาย และบุคลคลภายนอก 
 
 

 
มีผูรวมโครงการรวม 
ไมนอยกวา 400 คน 
(คณะครุศาสตร 200 
คน ตางสถาบันไม
นอยกวา 200 คน) 
 

 
1.  ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูดานการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
2.  มหาวิทยาลยัเครือขาย
บริหารอีสานสัมพันธ มีความ
รวมมือดานวิชาการและดาน 
อื่น ๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 
22 ตลุาคม 

2561 
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เปาหมาย 
ดัชนีช้ีวัด(KPI) 

ดานผลผลิต 
(out put) 

ดานผลลัพธ 
(out come) ดานเวลา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 
2.  มีการนําเสนอบทความวิจัย
และเอกสารเชิงหลกัการระดับ
ปริญญาเอก 
 

 
1.  ผูเขารวม
โครงการ  
มีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 
2.  มีการนําเสนอ
บทความวิจัยและ
เอกสารเชงิหลักการ
ระดับปริญญาเอก 
ไมนอยกวา 40 เร่ือง 

 
 

 
7.  พ้ืนที่ดําเนินการ   
 7.1  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 7.2  หองพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 
8.  วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   

1.  บันทึกขอความขออนุมัติ
จัดทําโครงการ 

            

2.  แตงตั้งคําสั่งคณะทํางาน             
3.  เตรียมความพรอมการ
ดําเนินงาน 

            

4.  ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 
4.1 การประชุมวิชาการ 
4.2 การเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาติ 
4.3 การเสนอเอกสารเชิง
หลักการของ นศ.ป.เอก 
4.4 งานบริหารอีสาน
สัมพันธ 

            

5.  สรุปผลโครงการ พรอม
รายงานโครงการตอคณะ 
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9.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จ หนวย 
คา

เปาหมาย 
วิธกีารประเมิน เคร่ืองมอืที่ใช 

หมาย
เหตุ 

เชิงปริมาณ 
มีผูสมัครเขารวมโครงการจาก
ภายนอกและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

 
คน 

 
400 คน 

 
การสมัคร
ออนไลน 

/ใบลงทะเบยีน 

 
แบบสมัคร/แบบ

ลงทะเบยีนเขารวม
โครงการ 

 

เชิงคุณภาพ 
  1.  ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 
  2.  มีการนําเสนอบทความ
วิจัยและเอกสารเชิงหลักการ 

 
คาเฉลีย่ 

 
เร่ือง 

 
3.50  
ขึ้นไป 
40  

 
การสอบถาม 

 
การนําเสนอ 

 
แบบสอบถาม

ออนไลน 
เลมรวมบทความ 

 

 

 
10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารยมีเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและไดรับคํา
ชี้แนะจากผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 

10.2  เกิดความเขมแข็ง มั่นคงและยั่งยืนในเครือขายความรวมมือสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แบบตอบรับเขารวมประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติ 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ครั้งที ่1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 

(The 1st National Conference on Educational Administration and Development  
: The 1st NCEAD 2018 EDU NPU) 

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 
ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาควิชา/สาขาวิชา..........................................................................คณะ............................................................... 
มหาวิทยาลยั.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูสําหรับติดตอ เลขที.่.............................หมู............................ถนน................................................................. 
ตําบล.............................................อําเภอ..............................................จังหวดั.................................................... 
โทรสาร.............................................มือถือ......................................Email…………………………………………………… 
ผูประสานงาน...................................................................................มือถือ.......................................................... 
 
  มคีวามประสงคเขารวมกิจกรรมในคร้ังน้ี    ไมประสงคเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี ้
 
กรณีประสงคเขารวมกิจกรรมโปรดกรอกรายละเอียดดานลาง 
 
1.  จํานวนอาจารยและนักศกึษาที่เขารวมประชุมวิชาการและงานบริหารสัมพันธ.......................คน 

(กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมออนไลน หมดเขตรับสมัคร 15 ตลุาคม 2561) 
2.  จํานวนดุษฎีบัณฑติที่เขารวมประชุมวิชาการ เสนอเอกสารเชิงหลักการและรวมงานบริหารอีสานสัมพันธ 
     ....................... คน 

(กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมออนไลน หมดเขตรับสมัคร 10 ตลุาคม 2561) 
3.  จํานวนอาจารยและนักศกึษาที่เขารวมประชุมวิชาการรวมนําเสนอบทความวิจัย และรวมงาน 
     บริหารสัมพันธ.......................คน 

(กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมออนไลน หมดเขตรับสมัคร 30 สิงหาคม 2561) 
4.  การเขารวมประชุมเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มีประเด็นหรือหัวขอ 
     ที่จะเสนอในการประชุม ดังน้ี 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
5.  ในกิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธ มีความประสงคจะสงการแสดงของนักศึกษาและอาจารย 
     เขารวม ชื่อชดุการแสดง.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

กรุณาสงแบบตอบรับที่ email : sumaleesriput@hotmail.com 
ขอมลูเพ่ิมเติมที่ ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพทุธรินทร โทรศัพทมือถอื 0819990239 
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การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  

The 1
st
 National Conference on Educational Administration and Development  

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

และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 

ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
******************************************************************************** 

 

วันที่  เดือน  ป การดําเนินการ 
20 กรกฎาคม -30 สิงหาคม 2561 Call for Papers :ประกาศรับสมัครการนําเสนอผลงานวิจัย 

30 สิงหาคม 2561 วันสุดทายของการรับสมัครการนําเสนอผลงานวิจัย 
1-7 กันยายน 2561 แจงผลการพิจารณาพรอมคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไขแกนักวิจัย 
15 กันยายน 2561 วันสุดทายของการรับบทความหรือบทคัดยอที่แกไขแลว 
22 ตลุาคม 2561 วันนําเสนอผลงานวิจัย 

 
สถานที่จัดงาน 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
หัวขอนําเสนอผลงานวิจัย  
 หัวขอนําเสนอผลงานวิจัย แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี  
  1.  กลุมการบริหารการศึกษา 
  2.  กลุมหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน   
  3.  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 



 
    61 

 

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

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย 
 การนําเสนองานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยใช Power Point ประกอบ   
ใชระยะเวลานําเสนอไมเกิน 10 นาที ถามตอบ 5 นาท ีการนําเสนอผลงานใน Proceedings กําหนดให
นําเสนอไดในรูปแบบของบทความวิจัยฉบบัเต็ม 
 
อัตราคาลงทะเบียนและการชําระเงินคาลงทะเบียน 
 1.  อัตราคาลงทะเบียน 
  1.1  ลงทะเบยีนเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presenter)  

   คาลงทะเบยีน 2,000 บาท 

  1.2 ลงทะเบยีนเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอเอกสารเชิงหลักการดษุฎีนิพนธ  

   คาลงทะเบยีน 1,500 บาท 
  1.3   ลงทะเบยีนเขารวมประชุมวิชาการและกิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธ  
   คาลงทะเบยีน 1,000 บาท 
 
 2.  การลงทะเบียน 
  การลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนออนไลนพรอมแนบหลักฐานการชําระคาลงทะเบียนและ
บทความวิจัยฉบับเต็มที่เปนไฟลเอกสาร words  
 

 
  
 3.  การชําระคาลงทะเบยีน 
  ผูสมัครเขารวมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 2,000 บาท 
โดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม ในนาม “เงินนอกงบประมาณ ม.นครพนม”  
เลขที่บัญชี 408-0-17765-8    
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที ่ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร โทร 081-9990239 

คุณวชิรญาณ  หงสามนุษย โทร.093-1956414 และคุณสปุภาดา  เซยีวสกลุ โทร.082-9254105 
หรือที่ E-mail : AcaEduNPU@npu.ac.th 
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แบบฟอรมบทความวจิัย 

ชื่องานวิจัยภาษาไทย 
ช่ืองานวิจัยภาษาอังกฤษ 

 
 

ช่ือผูวิจัย1 อาจารยที่ปรึกษา2 
EMail ผูวิจัย 

 
บทคัดยอ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
คําสําคัญ : (1)……………………(2)…………………..(3)…………………… 
 
Abstract 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
Keywords: (1)……………………(2)…………………..(3)…………………… 
 
บทนํา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
วัตถุประสงค  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
 
 

                                                
1ระบุ เชน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ระบุ  เชน อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
4. สถิติที่ใชในการวิจัย   

 
ผลการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
อภิปรายผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
ขอเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
เอกสารอางอิง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
ใหผูวิจัยจัดทําบทความวิจัยเปนภาษาไทย ความยาว 8-12 หนาขนาดกระดาษ A4 ใชโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร 
Th sarabunPSK ขนาด 14 ช่ือบทความวิจัย และหัวขอหลักใชอักษรตัวหนาสวนรายละเอียดใชตัวอักษรตัวบาง สวนประกอบ
ของบทความประกอบดวย ชื่อบทความวิจัย ช่ือผูวิจัย e-mail ผูวิจัย บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไมเกิน 250 คํา) 
คําสําคัญ บทนํา กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถามี) วัตถุประสงค สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) วิธีดําเนินการวิจัย (ประชากร
และกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคาคุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช
ในการวิจัย) ผลการวิจัย (ควรนําเสนอผลการวิจัยอยางละเอียด สามารถแสดงตารางนําเสนอขอมูลได ไมควรนําเสนอแบบสรปุ
ผลการวิจัย) อภิปรายผล ขอเสนอแนะและเอกสารอางอิง (การอางอิงใหใชระบบ APA) 
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แบบฟอรมเอกสารเชิงหลักการดุษฎีนิพนธ 
ชื่องานวิจัยทั้งภาษาไทย 
ช่ืองานวิจัยภาษาอังกฤษ 

 
ผูวิจัย 

 
บทนํา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
วัตถุประสงค  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
ประโยชนของการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
4. สถิติที่ใชในการวิจัย   

 
เอกสารอางอิง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
ใหผูวิจัยจัดทําเคาโครงดุษฎีนิพนธเปนภาษาไทย ความยาวไมเกิน 15 หนาขนาดกระดาษ A4 ใชโปรแกรม Microsoft Word 
ตัวอักษร Th sarabunPSK ขนาด 14 หัวขอหลักใชอักษรตัวหนา รายละเอียดใชอักษรตัวบาง การอางอิงใหใชระบบ APA 
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คําสั่งคณะครุศาสตร 

มหาวทิยาลัยนครพนม 
ที่ 507/2561 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิยัระดับชาติ คร้ังที่ 1 
และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 

--------------------------------------------------- 
 ดวยสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม กําหนดจัด
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10            
ในวันจันทรที ่22 ตุลาคม 2561 โดยจัดใหมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ และเสวนาวิชาการในหัวขอ“ทิศทางการ
บริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” ณ หองประชุมพนมศิลป อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการและยังเปนการประชาสัมพันธ          
คณะครุศาสตรอีกทางหน่ึง 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังรายชื่อตอไปน้ี 
   1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
    1.1  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร ประธานกรรมการ 
   1.2  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    รองประธานกรรมการ 
   1.3  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ    กรรมการ 
   1.4  อาจารย ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง    กรรมการ 
     1.5  ผูชวยศาสตราจารยสมุาลี  ศรีพุทธรินทร    กรรมการและเลขานุการ 
   1.6  นางภัคณัท  หตะเสน    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่   
    1.  กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานโครงการประชุม 

     วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 

    2.  สั่งการ มอบหมาย และประสานใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยชวยปฏิบัติงานดําเนิน 

     โครงการประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ  

     คร้ังที่ 10 

 
   2.  คณะกรรมการดําเนินการ 
    2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร    ประธานกรรรมการ 
     2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยัยุทธ  ศิริสุทธ์ิ    รองประธานกรรมการ 
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   2.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี    กรรมการ   
   2.4  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร กรรมการ 
   2.5  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    กรรมการ 
   2.6  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9    กรรมการ 
   2.7  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 10    กรรมการ 
   2.8  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่ 
    1.  กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานโครงการประชุม 

     วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 

    2.  สั่งการ มอบหมาย ดําเนินการ และประสานใหสวนราชการในคณะครุศาสตร  
     ชวยปฏิบัติงานดําเนินโครงการโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
     คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 
 

  3.  คณะกรรมการดําเนินงานเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
   3.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร    ประธานกรรมการ 
   3.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์    รองประธานกรรมการ 
   3.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี    กรรมการ 
   3.4  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร กรรมการ 
   3.5  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    กรรมการ 
   3.6  รองศาสตราจารย ดร.นิราศ  จันทรจิตร    กรรมการ 
   3.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ    กรรมการ 
   3.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา  บุรชาติ    กรรมการ 
   3.9  อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม    กรรมการ 
   3.10  อาจารยกัลยาณี  มวงไทย    กรรมการ 
   3.11  อาจารยมานะชัย  แกวสีดวง    กรรมการ 
   3.12  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9    กรรมการ 
   3.13  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่   ติดตอประสานงานผูนําเสนอบทความวิจัย และผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอานบทความ 
 
  4.  คณะกรรมการดําเนินงานเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับดุษฎีบัณฑิต 
   4.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์    ประธานกรรมการ 
   4.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร    รองประธานกรรมการ 
   4.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี    กรรมการ   
   4.4  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร กรรมการ 
   4.5  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    กรรมการ 
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   4.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ   กรรมการ 
   4.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา  บุรชาติ   กรรมการ 
   4.8  อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม   กรรมการ 
   4.9  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9   กรรมการ 
   4.10  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที ่  ติดตอประสานงานผูนําเสนอเอกสารเชิงหลักการ และผูทรงคุณวุฒิประจําหองนําเสนองาน 
 
  5.  คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร/เกียรติบัตร 
   5.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร   ประธานกรรมการ 
   5.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์   รองประธานกรรมการ 
   5.3  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย   กรรมการ 
   5.4  นางสุปภาดา  เชียวสกุล   กรรมการ 
   5.5  นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่ รวบรวมบทความ จัดทํารูปเลม Proceedings จัดทําเกียรติบัตร และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ 
 
  6.  คณะกรรมการฝายทะเบียน 
   6.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์   ประธานกรรมการ 
   6.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี   รองประธานกรรมการ 
   6.3  นางสาวพิมพผกา  พระพรหม   กรรมการ 
   6.4  นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ   กรรมการ 
   6.5  นางสาวอรอนงค  คําคนซื่อ   กรรมการ 
   6.6  นางสุปภาดา  เซียวสกุล   กรรมการ 
   6.7  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  รวบรวมขอมูลบทความจากผูลงทะเบียน 
     2.  จัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอานบทความ 
     3.  ประสานฝายจัดทําเอกสาร/เกียรติบัตร 
 
    7.  คณะกรรมการจัดหาของที่ระลึก 
    7.1  นางสาวอรอนงค  มงกุฏ   ประธานกรรมการ 
   7.2  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   รองประธานกรรมการ 
   7.3  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการ 
   7.4  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ดําเนินการจัดหาของที่ระลึกแกวิทยากร 
      2.  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน 
      3.  รับผดิชอบประสานงานกับฝายพิธีการในการมอบของที่ระลึก และงานอื่น ๆ 
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    8.  คณะกรรมการดําเนินงานฝายประชาสัมพันธ 
    8.1  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   ประธานกรรมการ 
   8.2  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ   รองประธานกรรมการ 
   8.2  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   กรรมการ 
   8.3  นางสาวอชิยา  กองไชย   กรรมการ 
   8.4  นายนันทวรภทัร  พิมพศักดิ ์   กรรมการ 
   8.5  นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชยั   กรรมการ 
   8.6  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9   กรรมการ 
   8.7  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   กรรมการและเลขานุการ 
   หนาที ่ 1.  จัดทําแผนดําเนินงาน แผนการประชาสัมพันธ และกิจกรรมตาง ๆ  
       เพ่ือใหสอดคลองกบัวัตถปุระสงคของการจัดโครงการ 
      2.  ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆทีเ่ก่ียวของ 
      3.  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน 
      4.  จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธที่เก่ียวของกับงานโครงการตลอดโครงการ 
      5.  บันทึกภาพกิจกรรมและผลิตสื่อสิ่งพิมพทีเ่กีย่วของ 
 
    9.  คณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณ 
   9.1  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ   ประธานกรรมการ 
   9.2  อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม   รองประธานกรรมการ 
   9.3  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการ 
   9.4  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการ 
   9.5  นางสาววัชราภรณ  วังหอม   กรรมการ 
   9.6  นางแวนแกว  สวาง   กรรมการ 
   9.7  นายจักรกฤษ  เสนาศรี   กรรมการ 
   9.8  นางภัคณัท  หตะเสน   กรรมการและเลขานุการ 
   9.9  นางสาวอรอนงค  มงกุฏ   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดทําแผนดําเนินงาน และวเิคราะหงบประมาณในสวนที่เก่ียวของ เพ่ือนําเสนอ 
      คณะครุศาสตรพิจารณา 
       2.  เบิกจายงบประมาณในการดําเนินงานใหรวดเร็วและถูกตอง 
     3.  จัดเตรียมชดุเบิก - จาย 
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   10.  คณะกรรมการฝายพิธีการและวทิยากร 
   10.1  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   ประธานกรรมการ 
   10.2  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   รองประธานกรรมการ 
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   10.3  อาจารยกัลยาณี  มวงไทย   กรรมการ 
   10.4  อาจารย ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ   กรรมการ 
   10.5  อาจารย ดร.ศภุกร  ศรเพชร   กรรมการ 
   10.6  อาจารย ดร.กัญณฐา  พงศพิริยะวนิช   กรรมการและเลขานุการ 
   10.7  นักศึกษาปริญญาโทรุนที ่9 และรุนที่ 10   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมตลอดงาน 
     2.  จัดหาพิธีกร และจัดทํา Script พรอมทั้งซักซอม รายละเอียดงานตามกําหนดการ 
     3.  เปนพิธีกรในการดําเนินงานโครงการ และงานปาฐกถา เสวนาและงานนิทรรศการ 
      วิชาการ 
     4.  ดําเนินงานเก่ียวกับงานพิธีการและงานที่เก่ียวของ 
     5.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   11.  คณะกรรมการฝายปฏิคมและอาหาร 
   11.1  อาจารยภาวด ี พันธรักษ   ประธานกรรมการ 
   11.2  นางภคัณัท  หตะเสน    รองประธานกรรมการ 
   11.3  นางสาวอิชยา  กองไชย    กรรมการ 
   11.4  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   กรรมการ     
   11.5  นางสายชล  วงคใหญ    กรรมการ 
   11.6  นางสาวปยะพร  ศรีนาค    กรรมการ 
   11.7  นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง   กรรมการ 
   11.8  นางกวินทิตา  สําราญ    กรรมการ 
   11.9  นายวรวัฒน  ไชยนาค    กรรมการ 
   11.10  นางสาววัชราภรณ  วงัหอม   กรรมการ 
   11.11  นางแวนแกว  สวาง     กรรมการ 
   11.12  นางสชุิรา  ศรีสมยา    กรรมการ 
   11.13  นางแหวน  อินพา     กรรมการ 
   11.14  นางวารีย  หาญมูล     กรรมการ 
   11.15  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการ 
   11.16  นางสดุใจ  พุมแกว     กรรมการ 
   11.17  นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
   11.18  นางสาวอรอนงค  มงกุฎ   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   11.19  นักศึกษาปริญญาโทรุนที ่9 และรุนที่ 10   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ดําเนินการตอนรับแขกผูมีเกยีรติที่มารวมงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
     2.  จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดืม่ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
     3.  จัดเตรียมอาหารกลางวันและเย็น 
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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   12.  คณะกรรมการจัดงานบรหิารอสีานสัมพันธ 
   12.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันา  ประสานตรี    ประธานกรรมการ 
   12.2  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร รองประธานกรรมการ 
   12.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทินกร  อัตไพบลูย    กรรมการ 
   12.4  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสตุะ    กรรมการ 
   12.5  อาจารย ดร.พีระพงษ  ธีระเผาพงษ    กรรมการ 
   12.6  อาจารยกําพร  ประชุมวรรณ    กรรมการ 
   12.7  อาจารยธีระวุฒ ิ มลูเมืองแสน    กรรมการ 
   12.8  Mr.  Peters Joseph Eustace Earl    กรรมการ 
   12.9  นางสุปภาดา  เซยีวสกุล     กรรมการ 
   12.10  นายวรวัฒน  ไชยนาค     กรรมการ 
   12.11  นายนันทวรภัทร  พิมพศักดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
   12.12  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดกิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธใหเปนไปตามที่กําหนด 
     2.  ตดิตอประสานงานมหาวิทยาลัยเครือขายที่เขารวมกิจกรรมบริหารอีสานสมัพันธ 
     3.  สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  13.  คณะกรรมการฝายการแสดง 
   13.1  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    ประธานกรรมการ 
   13.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทินกร  อัตไพบลูย    กรรมการ 
   13.3  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสตุะ    กรรมการ 
   13.4  อาจารย ดร.พีระพงษ  ธีระเผาพงษ    กรรมการ               
   13.5  อาจารยธีระวุฒิ  มลูเมืองแสน    กรรมการ 
   13.6  Mr.Peters Joseph Eustace Earl    กรรมการ 
   13.7  นางสุปภาดา  เซยีวสกุล     กรรมการ 
   13.8  นายนันทวรภทัร  พิมพศักดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
   13.9  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดการแสดงในพิธเีปดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 
     2.  จัดการแสดงในงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 
     3.  สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานผลใหผูบริหารทราบ   
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   14.  คณะกรรมการฝายจัดการประชุมเครือขายสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   14.1  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    ประธานกรรมการ 
   14.2  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร  รองประธานกรรมการ 
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   14.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันา  ประสานตรี    กรรมการ 
   14.4  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการ 
   14.5  นางสาวพิมพผกา  พระพรหม    กรรมการ 
   14.6  นางสุปภาดา  เซยีวสกุล     กรรมการ 
   14.7  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ประสานผูเกีย่วของในการจัดทําวาระการประชุม 
     2.  ดําเนินการจัดประชุมเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเปนไปตามกําหนด 
     3.  สรุป และรายงานผลการประชุมใหผูเก่ียวของทราบ  
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  15.  คณะกรรมการฝายกจิกรรมลองเรือชมทิวทัศนแมนํ้าโขง 
   15.1  อาจารยภาวด ี พันธรักษ    ประธานกรรมการ 
   15.2  อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันต ี    รองกรรมการ 
   15.3  อาจารยอภิรด ี แขโส     กรรมการ 
   15.4  ผูชวยศาสตราจารยมลฤด ี ลิ่วเฉลิมวงศ    กรรมการ 
   15.6  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสตุะ    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ตอนรับคณะแขกผูเขารวมงานในการลองเรือชมทิวทศันแมนํ้าโขง 
     2.  ประสานผูเกีย่วของในการเยีย่มชม 
     3.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  16.  คณะกรรมการฝายกจิกรรมเย่ียมชมบานลุงโฮ 
   16.1  อาจารย ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง    ประธานกรรมการ 
   16.2  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง    รองประธานกรรมการ 
   16.3  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ    กรรมการ 
   16.4  อาจารย ดร.วนิดา  หงษมณีรัตน    กรรมการ 
   16.5  อาจารยศรีสดุา  ดวงโตด    กรรมการ 
   16.7  อาจารยพงษเทพ  โคตรประทุม    กรรมการ  
   16.8  อาจารย ดร.สุวิสาข  จรัสกมลพงศ    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ตอนรับคณะแขกผูเขารวมงานในการเยีย่มชมบานลงุโฮ 
     2.  ประสานผูเกีย่วของในการเยีย่มชม 
     3.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   17.  คณะกรรมการฝายประเมินผลโครงการ 
   17.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ    ประธานกรรมการ 
   17.2  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    รองประธานกรรมการ 
   17.3  นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ    กรรมการ 
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   17.4  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดเตรียมเอกสารประเมินผลโครงการ 
     2.  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
     3.  สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานผลใหผูบริหารทราบ   
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
    18.  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน 
    18.1  อาจารยสุทธิรักษ  สวรรยาวิสทุธิ ์   ประธานกรรมการ 
    18.2  อาจารยพักตรพร้ิง  พลหาญ   รองประธานกรรมการ 
    18.3  อาจารยนันทิยา  พันธุโชต ิ   กรรมการ 
    18.4  อาจารยฐนพรรณ  ธูปหอม   กรรมการ 
    18.3  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการ 
    18.4  นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ   กรรมการ 
    18.5  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   กรรมการ 
    18.6  นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง   กรรมการ 
    18.7  นางสาวอรอนงค  มงกฎุ    กรรมการ 
   18.8  นางสาววัชราภรณ  วังหอม   กรรมการ  
   18.9  นางแวนแกว  สวาง     กรรมการ 
   18.10  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการ 
   18.11  นายวรวัฒน  ไชยนาค    กรรมการ 
   18.12  นางภคัณัท  หตะเสน    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดเตรียมเอกสารรายชื่อสําหรับลงทะเบยีนผูเขารวมโครงการ 
     2.  รวบรวมเอกสารรายชื่อไวประกอบการสรุปโครงการ 
     3.  ประสานงานฝายปฏคิมและอาหารในการตอนรับผูเขารวมโครงการ 
     4.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจายตามโครงการ    
     5.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   19.  คณะกรรมการฝายจัดเตรยีมสถานที่ งานยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ 
   19.1  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ   ประธานกรรมการ 
   19.2  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   รองประธานกรรมการ 
   19.3  นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกลุชยั   กรรมการ 
   19.4  นายจงกล  อินพา     กรรมการ 
   19.5  นายไพวรรณ  จันทะสิน    กรรมการ 
   19.6  นายหนูพัด  ชอประพันธ   กรรมการ 
   19.7  นายอคัรพล  เกื้อหนอขุน   กรรมการ 
   19.8  นายฉันท  ดวงศร      กรรมการ 
   19.9  นางแหวน  อินพา     กรรมการ 
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   19.10  นางวารีย  หาญมูล     กรรมการ 
   19.11  นางสดุใจ  พุมแกว     กรรมการ 
   19.12  นายวาทศิ  ไตรยะถา    กรรมการ 
   19.13  นายอมร  ชีวะประสิทธิ์   กรรมการ 
   19.14  นายแสวง  ม่ิงสินธ     กรรมการ 
   19.15  นายอภิชาต  ทานบญุ    กรรมการ 
   19.16  นายนันทวรภัทร  พิมพศักดิ ์   กรรมการ 
   19.17  นายราชันย  เสือคําจันทร   กรรมการและเลขานุการ 
   19.18  นายนิธิศ  ทองอนงค    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   19.19  นักศึกษาปริญญาโทรุนที ่9 และรุนที่ 10   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ
  หนาที่  1.  จัดเตรียมสถานที่ โตะ เกาอ้ี และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม  
      ทั้งภาคเชา และภาคบาย 
     2.  ตดิตอประสานงานในการจัดเตรียมเคร่ืองเสยีง พรอมจัดเก็บ การถายภาพ 
      กิจกรรมตาง ๆ 
     3.  จัดเตรียมยานพาหนะ รับ-สงวิทยากร รวมทัง้อํานวยความสะดวกแกบุคลากรใน 
      การจัดกิจกรรม        
      4.  บันทึกภาพความเคลื่อนไหวกิจกรรมภายในงาน 
     5.  ตกแตงภมิูทศันภายนอกอาคาร ภายในอาคารใหเรียบรอยสวยงาม 
     6.  ประสานงานความปลอดภยั การใหบริการที่จอดรถสําหรับผูเขารวมงาน 
     7.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
    
  ทั้งนี้ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
      สั่ง  ณ  วันที่ 9 ตุลาคม  พ.ศ.2561 
 
 
   
        ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 
                 คณบดีคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม 
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สถาบันเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
มหาวิทยาลยันครพนม (เจาภาพ ประจําป พ.ศ.2561) 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 
 

 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 

 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 
 

 
วิทยาลยับัณฑติเอเชยี 

 
 

 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 
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    78 

 

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

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

 


