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   10.4.2  นัง ือภา าไทย ท่ีมีผู้เขียนคนเดีย รือมากก ่า 2 คน ใ ้เขียนเรียงดังนีอ 
  - ช่ือผู้แต่งทุกคน คั่นด้ ย , และคน ุดท้ายจบด้ ย . 
  - ปี พ. . รือ ค. . เขียนอยู่ใน งเล็บ จบด้ ย . 
  - ช่ือ นัง ือใช้ ตั นา จบด้ ย . 
  - ครัองท่ีพิมพ์ เขียนอยู่ภายใน งเล็บ จบด้ ย .  
  - ช่ือเมืองที่พิมพ์ ตามด้ ย : 
  -  านักพิมพ์ จบด้ ย . 
   10.4.3  นัง ือภา าอังกฤ เรียงล าดับเช่นเดีย กับภา าไทย แต่แตกต่างกันในการเขียนช่ือผู้แต่ง คือ 
  - ใช้ช่ือ กุลขึอนต้น ตามด้ ย , อัก รย่อ ช่ือต้น , อัก รย่อช่ือกลาง 
  - ผู้แต่งแต่ละคนคั่นด้ ย , 
  - ผู้แต่งคน ุดท้าย น าด้ ย & และจบด้ ย . 
   10.4.4  นัง ือท่ีมีบรรณาธิการ 
  - ใช้ ลักการเช่นเดีย กับ นัง ือท่ีมีผู้แต่งคนเดีย รือมากก ่า 2 คน แต่มีข้อแตกต่างดังนีอ 
  - นัง ือภา าไทย เติม (บรรณาธิการ) จบด้ ย . ไ ้ตาม ลังช่ือบรรณาธิการคน ุดท้าย 
  - นัง ือภา าอังกฤ  เติม (Ed.) กรณีบรรณาธิการคนเดีย  รือเติม (Eds.) กรณี 
  - บรรณาธิการมากก ่า 1 คน จบด้ ย . 
   10.4.5  การอ้างอิงจากปริญญานิพนธ์ระดับม าบัณฑิตและดุ ฎีบัณฑิต เช่น ันดี ธารามา . (2527). 
การ ึก าเปรียบเทียบอัตราการขจัด ารของเยื่อบุช่องท้องในการท าเพอริโตเนียลไดอะได ิ  ระ ่างแบบเร่งเ ลากับไม่ เร่ง
เ ลา. ิทยานิพนธ์ ิทยา า ตร์ม าบัณฑิต ภาค ิชาพยาบาล า ตร์, บัณฑิต ิทยาลัย ิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
11.  กำรส่งบทควำม 
 เปิดรับบทค ามจากบุคคลภายในและภายนอก ถาบัน โดยจัด ่งไฟล์มาที่ เ ็บไซต์ าร าร ิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
www.casjournal.cas.ac.th าร าร ิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เลขที่ 179/30 ถนนประชา โม ร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จัง ัด
ขอนแก่น 40000 โดยมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ าน นเรื่องละ 3,000 บาท และ ามารถรับ าร าร ิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับท่ี
ตีพิมพ์ โดยใ ้กรอกใบ มัครตามรายละเอียดที่ระบุไ ้ในใบ มัคร 
 
12.  ติดต่อสอบถำม 
 บัณฑิต ิทยาลัย ิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 ดร.กุ ลาบ  ปุริ าร โทร. 087-2227059 
 อาจารย์กุ ุมา  ด ารงชัย โทร 081-6610177 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอา่นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 

 
v เจ้าของ 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
v สำนักงาน 

179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท ์043-246537 ต่อ 403  โทรสาร 043-246539  
www.cas .ac.th 

v วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับกลุ่ม

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และนิเทศศาสตร์สาขาการศึกษา ใน
แนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 

2. เพ่ือเป็นส่ือกลางแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณวิ์ชาการและ
ประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ 
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา
สังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนิเทศศาสตร์ สาขา
การศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของสมาชิกวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

v ที่ปรึกษา 
นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

v บรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ 

v บรรณาธิการผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาทิตย ์ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
อาจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร 

v กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย ์ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย 
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย ์ดร.ละเอียด  จงกลน ี   
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย ์ดร.วัลลภา  อารีรัตน์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชัย  จันทร์จรัส 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย ์ดร.กนกอร  สมปราชญ์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย ์ดร.เจษฎ ์ โทณะวณิก  
              วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 
v กองบรรณาธิการ (ต่อ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท ์
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย ์ จันทร์ศิริสิร  
              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา     
              วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ 
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  สิริสุทธิ์ 
 มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย ์ นัยพินิจ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย ์ จันทร์จรัส
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง  
              วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ชนะวงศ์  
              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.นิกัญชลา  ล้นเหลือ    
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ดร.กุหลาบ  ปุริสาร   
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

v ฝ่ายจัดการและเลขานุการ 
อาจารย์จิราพร วิชระโภชน์ 
อาจารย์กุสุมา  ดำรงชัย 
อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา 
นางสาวอัญชุลี  มูลทิพย์ 
นางสาวกัญญาลักขณ์  กว้างสวาสดิ์ 

v กำหนดออก  ปีละ 2 ฉบับ 
มกราคม  –  มิถุนายน 
กรกฎาคม  –  ธันวาคม 

v การส่งเรื่องลงตีพิมพ์ 
www.casjournal.cas.ac.th 

v พิมพ์ที่ 
บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จำกัด 
เลขที่ 2 หมู่ 3 ถนนโพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท ์043-220582, 043-326739 ,089-4224139 
Fax.043-328459  
E-mail: penprint@hotmail.com 

 

 
• บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอกวิทยาลัย 
• การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี ้ เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็นของ

ผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 
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รองศา ตราจารย์ ดร.วเิชียร  ชิวพิมาย    วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
รองศา ตราจารย์ ดร.วลัลภา  อารีรัตน ์    ม าวิทยาลยัขอนแก่น 
รองศา ตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
รองศา ตราจารย์ นฤมล ิน ุพรรณ    วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย  
รองศา ตราจารย์ ดร. ุวกิจ ศรีปดัถา    ม าวิทยาลยัราชภฏัม า ารคาม 
ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ฉตัรชัยพลรัตน ์   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร.อ านาจ  ชนะวงศ์   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร.เ าวนี  ริิ ุขศลิป ์   ม าวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร.นิศารัตน์  โชติเชย   ม าวิทยาลยัราชภฏัม า ารคาม 
ดร.กุ ลาบ  ปุริ าร      วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ดร. ุทิน ชนะบญุ      วิทยาลัยการ าธารณ ุข ริินธร จงั วัดขอนแก่น 
ดร.ชีวัน  ทอง อดแ ง     ม าวิทยาลยัราชมงคลอี าน วิทยาเขตขอนแก่น 
ดร.เนตรศริิ  เรืองอริยภักดิ ์     วิทยาลัยการบิน นานาชาต ิม าวิทยาลัยนครพนม 
ดร.ดาวรุวรรณ   ถวิลการ     ม าวิทยาลยัขอนแก่น 
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รองศา ตราจารย์ ดร.วเิชียร  ชิวพิมาย    วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
รองศา ตราจารย์ ดร.วลัลภา  อารีรัตน ์    ม าวิทยาลยัขอนแก่น 
รองศา ตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
รองศา ตราจารย์ นฤมล ิน ุพรรณ    วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย  
รองศา ตราจารย์ ดร. ุวกิจ ศรีปดัถา    ม าวิทยาลยัราชภฏัม า ารคาม 
ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ฉตัรชัยพลรัตน ์   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร.อ านาจ  ชนะวงศ์   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร.เ าวนี  ริิ ุขศลิป ์   ม าวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร.นิศารัตน์  โชติเชย   ม าวิทยาลยัราชภฏัม า ารคาม 
ดร.กุ ลาบ  ปุริ าร      วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ดร. ุทิน ชนะบญุ      วิทยาลัยการ าธารณ ุข ริินธร จงั วัดขอนแก่น 
ดร.ชีวัน  ทอง อดแ ง     ม าวิทยาลยัราชมงคลอี าน วิทยาเขตขอนแก่น 
ดร.เนตรศริิ  เรืองอริยภักดิ ์     วิทยาลัยการบิน นานาชาต ิม าวิทยาลัยนครพนม 
ดร.ดาวรุวรรณ   ถวิลการ     ม าวิทยาลยัขอนแก่น 

บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเ ีย ปีที่ 8 บับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) เป็นวารสารที่มีคุณภาพฐาน  ศูนย์ดั นีการ
อ้า อิ วารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ึ่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเ ียมีความภาคภูมิใ  และได้พัฒนาคุณภาพอย่า ต่อเนื่อ ต่อไปอย่า ไม่หยุดยั้  
เพื่อขึ้นสู่ฐาน  ศูนย์ดั นีการอ้า อิ วารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไปในปี 2563 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเ ีย
บับนี้ เป็นบทความทา วิ าการและบทความวิ ัยขอ  คณา ารย์ นักวิ ัย บทความวิ ัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
ากผล านภายในสถาบัน 8 เรื่อ  และภายนอกสถาบัน 13 เรื่อ  รวม 21 เรื่อ  เป้าหมายวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเ ีย มุ่ เน้นด้าน

คุณภาพเป็นหลัก และได้รับการยอมรับ ากหน่วย านภายนอกเพิ่มสู ขึ้นอย่า ต่อเนื่อ  สามารถกล่าวได้ว่าวารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเ ีย สามารถใ ้เป็นแหล่ ค้นคว้าอ้า อิ ทา วิ าการและเพิ่มประโย น์ต่อว วิ าการ ส าหรับ บับน้ีมีผล านวิ ัย ากหลากหลายสาขา 
อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาศิลปะศาสตร และสาขาบริหารธุรกิ  เป็นต้น ึ่ ล้วนแต่เป็นประโย น์ต่อนิสิต
นักศึกษา ครู อา ารย์ และผู้สนใ ทั่วไป ะได้ศึกษาค้นคว้าอ ค์ความรู้ที่ทันสมัยในการประยุกต์ใ ้ต่อไป ส าหรับบทความที่น่าสนใ ใน
บับน้ี ขอน าเสนอด้านภาษาเรื่อ  “     ” โดย ผู้ ่วยศาสตรา ารย์ ดร.สนใ  ไ ยบุญเรือ  

และคณะ ส่วนอีกหนึ่ เรื่อ  คือ “สั คมผู้สู อายุขอ ประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21 : ผลกระทบ และรูปแบบการ ัดสวัสดิการสั คม
ส าหรับผู้สู อายุ สู่ความยั่ ยืน” โดย ดร.เดโ   แสนภักดี และคณะ 
 กอ บรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขา
ปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา ากทุกอ ค์กรทั้ ภาครัฐ และเอก น บทความทุกเรื่อ ะได้รับการพิ ารณาตรว
ประเมินคุณภาพ ากผู้ทร คุณวุฒิประ  ากอ บรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อ  ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพ่ือให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  หวั เป็นอย่า ยิ่ ว่า วารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเ ีย ะเป็นประโย น์ส าหรับนักวิ าการ นักวิ ัย นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเ ้าขอ บทความทา
วิ าการ และบทความวิ ัยทุกเรื่อ ที่ท่านได้ให้ความสนใ และเ ื่อมั่นในคุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเ ีย และขอบคุณท่านผู้อ่านที่
ให้ความสนใ ติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเ ีย  มาอย่า ต่อเนื่อ  และทา กอ บรรณาธิการมีความมุ่ มั่นท่ี ะพัฒนาคุณภาพ ขอ
วารสารให้สู ขึ้นทั้ ในระดับ าติและระดับนานา าติและขึ้นสู่ฐาน  ศูนย์ดั นีการอ้า อิ วารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ให้ ได้ในอีก 2 ปี
ข้า หน้า พบกันใหม่ บับหน้าปีท่ี 9 บับท่ี 1 ปี 2562 ในเร็ววันนี ้  
 อน่ึ ทา กอ บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเ ีย ะน าบทความวารสารใน บับน้ี   ไว้ใน  ขอ วารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเ ียต่อไป สามารถติดตามและเปิดดูได้ที่   
 
 
 
 

ด้วยความปรารถนาด ี
                             กอ บรรณาธิการ 
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สารบัญ

Confused Words in English: Homophones    
         Sonjai  Chaiburuang Gawisarar  Nilmongcol Thawatchai  Chaibunruang

การพัฒนาแน ทางการบริ ารจัดการ ลัก ูตร ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน ำา รับโรงเรียนคาทอลิกใน ังกัด
ังฆมณฑลอุบลราชธานี

 นัยนา  บุญ ล้า   ุธรรม  ธรรมทั นานนท์

การพัฒนาแน ทางการบริ ารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยม ึก าใน ังกัด ำานักงานเขตพื้นที่การ
ึก ามัธยม ึก า เขต 28

 โยธิน ิง ์คำา  ุธรรม ธรรมทั นานนท์

การประเมินประ ิทธิผลของโครงการอบรมแกนนำาต่อต้านยาเ พติด ระดับอุดม ึก า
 ยิ่ง รรค์ าพา ธิดารัตน์ เลิ ิทยากุล  ุจิตรา อร่ามพง ์พันธ์  เดโช แ นภักดี  
 อาบจิตร กอมาตย์ ธัญญรัตน์ เนา ิบูลย์พร

การพัฒนาแน ทางการดำาเนินงานตามระบบดูแลช่ ยเ ลือนักเรียนของโรงเรียน ังกัด ำานักงานเขตพื้นที่การ
ึก ามัธยม ึก า เขต 28

 เพลินพิ  ิง ์คำา  ุธรรม ธรรมทั นานนท์

นี้ ง ัยจะ ูญ และ นี้ ูญ
 รติพร  มีชัย  ุภกิจ  พาณิชย์กุล

คุณภาพชี ิตการทำางานของพนักงาน ่ นตำาบลในพื้นที่จัง ัดเชียงใ ม่
 พิ โ ภา  ทีฆา งค์  ิ ลี รัตนปัญญา

การพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรแบบมี ่ นร่ มโรงพยาบาล นอง อง ้อง จัง ัดขอนแก่น
 อัญธิชา  โพธิ์ขันชัย  นฤมล  ิน ุพรรณ  กุ ลาบ  ปุริ าร

ักยภาพแ ล่งท่องเที่ย มอ ินขา  ตำาบลท่า ินโงม อำาเภอเมืองชัยภูมิ จัง ัดชัยภูมิ
 บัณฑิต พุทธลา  ุภ ัฒนากร ง ์ธน ุ  การุณย์ บั เผื่อน

การใช้กระบ นการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนัก ึก าพยาบาล
 ธิดารัตน์ เลิ ิทยากุล  ลัดดา พลพุทธา 

การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ถาน ึก าตามกรอบมาตรฐานการ ึก าขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน ถาน ึก าของโรงเรียน ังกัด ำานักงานเขตพื้นที่การ ึก าประถม ึก าเพชรบูรณ์ เขต 2
 ประชา  ตรี รี  ักดินาภรณ์  นันที  อุทัย  ปลีกล่ำา

ปัจจัยที่ ่งผลต่อการเป็นชุมชนแ ่งการเรียนรู้ทาง ิชาชีพของโรงเรียน ังกัด ำานักงานเขตพื้นที่การ ึก า
ประถม ึก าเลย เขต 2
 ิรัชดา  ทานิล  ุขุม  พรมเมืองคุณ  ักดินาภรณ์  นันที

1

16

23

31

39

47

51

59

68

76

89

97
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สารบัญ

106

114

123

133

142

153

162

171

178

ังคมผู้ ูง ายุข งประเท ไทย ใน ต รร ที่ 21: ผลกระทบ และรูปแบบการจัด ั ดิการ ังคม ำา รับผู้ ูง
ายุ ู่ค ามยั่งยืน

 เดโช  แ นภักดี  ก ม  ชนะ ง ์  ช น  แพงปั า  ผดุง ักดิ์  รีผัก ม

แน ทางการบริ ารจัดการ ูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้ งถิ่น ำาเภ ชุมแพ  จัง ัดข นแก่น 
 พระครู ุตคุณ ัตร  เ ก ะพัง มนูญ  ิ ารมย์  ิมลพร  ุ รรณแ นท ี ัง าลย์  เพียยุระ

การประเมิน ลัก ูตรบริ ารธุรกิจบัณฑิต าขา ิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริ ารธุรกิจ ิทยาลัย
บัณฑิตเ เซีย
 ิริพร  น้ ย ง ์ พรทิ า พระ ง ์  นัฐ รรณ มะลิโค มรรัตน์ ก ยแก้   ิยะดา  ก งจันทร์ดี 
 ชฎาพร โทแก้   ุ รรณ เนียมประชา ัญชลี ุ รรณมาโจ

แน ทางการเ ริม ร้าง งค์การแ ่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ิถีพุทธ ังกัด ำานักงานเขตพื้นที่การ ึก า
มัธยม ึก าบุรีรัมย์ เขต 32
 พระประกา ิต ยามประโคน  มนูญ ิ ารมย์  ิมลพร ุ รรณแ นท ี  ัง าลย์ เพียยุระ

การพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีค มพิ เต ร์เพื่ ช่ ยการปฏิบัติงานใน น้าที่โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม  
ำาเภ ชุมแพ จัง ัดข นแก่น

 ิธร  จิตร ิเ   าทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

ยุทธ า ตร์การพัฒนา มรรถนะข งผู้บริ าร ถาน ึก า ังกัด ำานักงานเขตพื้นที่การ ึก าประถม ึก า
ข นแก่น เขต 5
 ิน  นโพธิ์  มนูญ  ิ ารมย์  นันต์  รี ำาไพ  ิมลพร  ุ รรณแ นท ี

ิเคราะ ์ต้นทุนต่ ั การผลิตบัณฑิตราย ลัก ูตรโดย ิธีต้นทุนฐานกิจกรรมเปรียบเทียบกับต้นทุนแบบเดิม: 
กรณี ึก า ิทยาลัย A
 ุรชัย  บุบผา  ชื่นจิตร  ัง รา ง ์

ักยภาพการพยาบาลภาค นาม รุ่น 129 ข ง ิทยาลัยพยาบาลตำาร จ โรงพยาบาลตำาร จ
 นริ รา  ยุทธแ น  การุณย์  บั เผื่ น

ปัจจัยที่ ่งผลต่ ภา ะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี าร นเท ข งผู้บริ าร ถาน ึก า ิทยาเขต น ง าน ังกัด
ำานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า เขต 20 จัง ัด ุดรธานี

 จุ าลัก ณ์  ัก รณรงค์  กุ ลาบ  ปุริ าร


