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1. เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา
สังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์วิ ชาการ และประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่ง
เผยแพร่ผลงานของสมาชิกวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
- ที่ปรึกษา
นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
- บรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
- บรรณาธิการผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
อาจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร
- กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.ละเอียด จงกลนี
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรัส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปดั ถา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ สิริสุทธิ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานาจ ชนะวงศ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.สายันต์ ผาน้อย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ดร.กุหลาบ ปุริสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายจัดการและเลขานุการ
ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์
อาจารย์กุสมุ า ดารงชัย
อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา
นางสาวอัญชุลี มูลทิพย์
นางสาวกัญญาลักขณ์ กว้างสวาสดิ์
นางสาวสุมติ รา ค่อมสิงห์
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รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร สุวกิจ ศรีปัดถา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อาษานาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ละเอียด จงกลนี

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ฉิมณี

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะณิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ ดารงรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์

มหาวิทยาลัยนครพนม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานาจ ชนะวงศ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนี สีเฉลียว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์ ธรรมโชติ

มาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ดียา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ

มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ

นักวิชาการอิสระ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น เขต 25

ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดร.หทัย น้อยสมบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดร.ประกอบ ผลงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.กุหลาบ ปุริสาร

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.ศิริบุญเอื้อ เหล่าชัย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.สุพัฒน์ เหล่าชัย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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ครั้งที่ 5 CASNIC 2017 (Special Issue) (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2560
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.ษิธู ประมวณ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.ธรณิศ สายวัฒน์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดร.อานวย สังข์ช่วย

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.ประกอบ ผลงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.ประชัน ชะชิกุล

มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม 2560)

บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 7 ฉบับพิเศษนี้เกิดขึ้นจากการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 CASNIC 2017 (Special Issue) เป็นฉบับพิเศษของการยกระดับคุณภาพขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และจะได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไป สาหรับปี 2560 เป็นปีแห่งการพัฒนา
คุณภาพ ศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันสูง
คุณภาพจึงสาคัญที่สุด บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับพิเศษของการยกระดับคุณภาพขึ้นสู่
ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 เป็นผลงานทางวิชาการของ คณาจารย์ นักวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาที่พิจารณาจากบทความดีเด่นที่เข้าร่วมนาเสนอในการจัดประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 CASNIC 2017 จานวนทั้งสิ้น 210 เรื่อง คัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ 41
เรื่อง ในฉบับพิเศษฉบับนี้ ซึ่งกองบรรณาธิการได้ขออนุมัติจากสภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 28
กันยายน 2560 วาระที่ 5.4 ขออนุมัติ ให้จัดทาวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับพิเศษ (Special Issue) มติที่ประชุมอนุมัติ
จัดทาวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับพิเศษ (Special Issue) แสดงให้เห็นถึงวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการ
ยอมรับ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าชื่นชมยินดี และภูมิใจใน คุณภาพทางวิชาการของ
สถาบันแห่งนี้ ดังนี้วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จึงสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการได้ เป็นอย่างดียิ่ง สาหรับ
วารสารฉบับพิเศษมีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาสังคมวิทยา สาขาบริหารธุรกิจ และสาขา
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่
ทันสมัยได้เป็นอย่างดียิ่ง
กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับ
การพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจากองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์สาหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน ท้ายที่สุด
นี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ ท่านได้ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่อง และทาง
กองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารให้สูงขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและขึ้นสู่ฐาน TCI
(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ในอีก 3 ปีข้างหน้า พบกันใหม่ฉบับหน้าปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2561 นี้
อนึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะนาบทความวารสารในฉบับนี้ Up load ไว้ใน Website
ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป สามารถติดตามและเปิดดูได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th

ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม 2560)

สารบัญ
หน้า
บทบรรณาธิการ
แนวทางการพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย
ดร.ชีวัน ทองสอดแสง ประภัสสร สมอออน ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
ว่าที่ ร.ต.หญิงปานศิริ พูนผล สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์ คนิตลดา ณะศรี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น
รุ่งโรจน์ พรขุนทด ปาริชาติ มหาบุญ2, สุกิจจา จันทะชุม พรสุดา ชูช่วย สมัย สียาโง
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP
(ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น
ปานศิริ พูนพล ทิพวรรณ พรมลาย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ ดร.สายัณห์ ผาน้อย ดร.ศิรกาญจน์ เนโฟกท์
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
และแนวคิดพหุประสาทสัมผัสสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา
สุนทรี ธารงโสตถิสกุล
ปัจจัยคัดสรรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่อ มโนมติ ลม ฟ้า
อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันทนา สิงห์นา ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว ดร.จันทร์จิรา จูมพลหล้า
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชา ED 201หลักการศึกษา
และปรัชญาการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ดร.ธีระเดช จิราธนทัต
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ผลการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร 5E เสริมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ต่อมโนมติการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1
น้าฝน พรมประราบ ดวงสมร กิจโกศล จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก
โดยน้อมนา "ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์
การพัฒนาบุคลากรด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ดามพ์ นาคอก ดร.กุหลาบ ปุริสาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาภาวะผู้นาและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ รศ.วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา รศ.นฤมล สินสุพรรณ
รศ.รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์ สมลักษณ์ ศรีนวกุล
การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจาลองข้ามทฤษฎีเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนิสิตบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร
วรากร ตันฑนะเทวินทร์
รูปแบบการจัดการเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง)
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ดร.สุพัฒน์ เหล่าชัย ดร.ศิริบุญเอื้อ เหล่าชัย
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
เดโช แสนภักดี ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
บทความเชิงวิเคราะห์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแบบจาลองข้ามทฤษฎี
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
การพัฒนาสื่อนาเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ
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