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นำเสนอปำกเปล่ำ แบบ Onsite
หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ
ชื่อบทควำมวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วาดภาพระบายสี โดยใช้สื่อประสมศิลปะของเด็กปฐมวัย // เพ็ญจันทร์ บุพศิริ
สภาพ และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม // ฉัตรบดินทร์ มะลัย
สภาพและแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
// วิสาลินี พงศ์ทรางกูร
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนมกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 // สรชา ผูกพัน
ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลาภู เขต 1 // สาคร อาร้อน
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 // เนติ์ มโนปัญญา
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนแบบออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น // วรรณิษา หาคูณ และอนรรฆ สมพงษ์
แนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1. // วชิรญาณ์ ผาจวง
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สาหรับเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ//อริศรา ศรีขดั เค้า
แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3//มัณฑิรา วงษาเวียง
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นำเสนอปำกเปล่ำ แบบ Onsite
หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ
ชื่อบทควำมวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Social Interaction and our life โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
CLT เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 // มัณฑนา บุญประคม
การส่งเสริมทักษะการคิดออกแบบนวัตกรรมของนักเรียนเรื่องพลังงานสะอาด
ผ่านเอนิเมชั่นไดโนหลงยุค // วราวรรณ จันทรนุวงศ์
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญตามเทคนิค บันใด 6 ขั้น // ปิยะมาศ ทักษะวรบุตร
การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผ่านกระบวนการ
SPAE-FangwitTrip // ศราวุธ รูป้ ัญญา
การพัฒนากิจกรรมโดยการใช้นิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
// สิริรตั นา มุงคุณโคตร
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อากาศและชีวิตของสัตว์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภผู า) อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี // ชุดาภา ชะดารัตน์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
CIPPA ร่วมกับเกมการศึกษา สาหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพเบตง
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา // นิชนันท์ เบ็ญญามา
ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบมีแรงต้านในอุปกรณ์แขวนพยุง (Suspension) ต่อความสามารถในการยืน
ทรงตัวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปัตตานี
// มัรญาณ์ อาแว
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร เรื่อง ผักและผลไม้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบซิปปาร่วมกับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น สาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลาท //อิสนาวาตี อาแว
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องประเภทหิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
(5Es) ร่วมกับเกม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนิคมสถิต อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
// อิงฟ้า เงินศรีเหม
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ห้องที่ 3 (C-ED)
สถำนที่นำเสนอ

นำเสนอปำกเปล่ำ แบบ Online
หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ
ชื่อบทควำมวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 // เก็จกนก พลวงค์
ภาวะผู้นายุคดิจิทลั ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย
หนองบัวลาภู // บรรณรต สกุณา
ปัจจัยการบริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 // ขวัญเพชร พลวงค์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิก ฅสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร //วัชราภรณ์ ศรีบุศราคัม
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 // น้าทิพย์ นาที
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม // ธนัทพงษ์ วังทะพันธ์
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม // แคทรียา บุตรศรีผา
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 // ขวัญเรือน พรหมสาขา ณ สกลนคร
ภาวะผู้นาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
// ชารีรตั น์ เสียงล้า
ภาวะผู้นาครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 // วีระยุทธ แสงไชย
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ // พรสวรรค์ เหลาเวียง
สภาพ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 // ดารา วิมลอักษร
สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่าโควิด - 19 ในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 2 // อลงกรณ์ บุญเทียม
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นำเสนอปำกเปล่ำ แบบ Online
หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ
ชื่อบทควำมวิจัย

ปัจจัยการบริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร // สุกัญญา นามธรรม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 // สุเชษฐ์ ชูคง
สภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา // คชกร นริสาน
การนานโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี // สุฑามาศ สุมาลย์
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 // วลยา ไตรญาณ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
// ธมนวรรณ จันทร์สวย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 // ภาวินีย์ อุดมา
สภาพและความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 // ฐิติพร พรมโคตร
สภาพและความต้องการจาเป็นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดนครพนม // จันเพ็ญ กัสนุกา
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนสาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ // มาลิณี คามะมูล
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 3 // รสริน ภาดี
สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 // พนม ก้องเวหา
สภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรรี ัมย์ เขต 1 // วันวิสาข์ ขันทอง
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สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา โควิด-19 อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม // ธีระศักดิ์ บุญเรืองนาม
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และการเสริมสร้างพลังอานาจการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร // วสันต์ ระเบียบ
การใช้แนวคิดเกมมิฟเิ คชั่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
// อัมรินทร์ พาลี
สภาพ และความต้องการจาเป็นในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร // ปฐมพงศ์ ตากกระโทก
การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร // วินิจ พลธะรัตน์
การวิจัยประเมินความต้องการจาเป็นของการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
// พระมหากิตตินนท์ รัตนสิงห์สกุล
สภาพ และความต้องการจาเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร // อิทธิฤทธิ์ คนเพียร
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 1 // ธนาภรณ์ ธาราบรรพต
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
// ปนัดดา สาริคา
ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 // พนาศักดิ์ ชาคาหลอย
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร // ลัดดา งานนันไชย
การศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล
ในอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา // ภัทรีญา ภูมิภาคิน
สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา โควิด - 19
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม // อัมพล ชาสงวน
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การศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
// รัตน์วดี อินทะกนก
การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการทางานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
ในจังหวัดหนองบัวลาภู // ชัยมงคล ทองบัว
รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2
// ธราธิป วงษ์แก้ว และ ดร.ชิตวีร์ มองเพชร
ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
// วนิดา กุลเกษ
การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดหนองบัวลาภู // นันทพน สิมมา
การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 // ภควัฒน์ พิมพาวงศ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นากับการดาเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 // ชนิสรา จารุการณ์
การประเมินความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
// เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษาอานาจเจริญ // ฐิติกาญจน์ ทาสุนา
การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
// รติภัทร จันทร์ส่อง
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 // ชาริณี พานจานงค์
การศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี // วัชระ อรุณโน
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การวิจัยประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 // อิสราพร สุขประเสริฐ
การพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณและหารจานวนนับ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดการออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสาคัญ // นันทวรรณ แก้วอานาจ
การศึกษาผลของกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรือ่ ง การบวกและการลบเศษส่วน สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาตามแนวคิดการออกแบบการประเมินทีใ่ ช้หลักฐานเป็นสาคัญ // อิสราพร เรียนพิษ
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อากาศและชีวิตของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี // ชุดาภา ชะดารัตน์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บนฐานข้อมูลเครือข่ายออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) // ปรียานันท์ วรรณทอง
ทัศนคติและการยอมรับต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ // บพิธ อภิวันทนกุล และ คริชณะ ฉิมมณี
การใช้กลวิธีสตาร์ท (START) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 // วิจิตรา ชานาญ
การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสถานีภูธรถลางต่อการฝ่าฝืนกฎจราจรของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
// มนนภัส ชูขาว
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT // มณฑา วิริยางกูร
การศึกษาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 // ชนินทร์ แก้วบุญเรือง
การศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและ การสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ // อุไร จันทมัตตุการ, จิตตมาส สุขแสวง, พิกุล ประดับศรี, สุวรรณา รัตนธรรมเมธี และ
กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์
การศึกษาความสาเร็จการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางพลับ อาเภอบางคนที
จังหวัดสุมทรสงคราม // โชติรส คาเมือง
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์ตรวจดวงชะตา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต // อังคณา เหล่าศรีไชย
ศึกษาผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับการ Bully จากสังคมเพื่อนในเขต อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต // นุสณี ศรีสกุล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องแรงเสียดทาน // ธนภัทร ธวัชกาญจน์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด กรณีศึกษานักศึกษาครูสังคมศึกษา // เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์

หัวเรื่อง : หลักสูตรกำรสอน+หัวข้ออื่น ห้องที่ 9 (C-ED)
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การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยใช้ชุดจาลองการฝึกขับรถยนต์ // ประเทียบ พรมสีนอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการเรียนระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ // ปิยนุช นาคเรืองศรี
การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักกีฬาต่อการเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ // สัณห์ฤทัย อรัญศิริ
การวิเคราะห์องค์ประกอบการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของ นักศึกษาวิชาชีพครูพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ // ประภารัตน์ เซ่งอิ้น
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง พอลิเมอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนวิทยาศาสตร์
สืบเสาะแบบแนะแนวทาง // สุรยี ์รัตน์ สัชฌุกร
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CORE RME // วิลาวัลย์ ขวัญเมือง
การใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 // กิรติกานต์ อินทะคม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ร่วมกับ Google for education // อนรรฆ สมพงษ์
การพัฒนาทักษะทางศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี // ปัณณทัต ลาเฟือย
การวิเคราะห์ปญ
ั หาทักษะการอ่านและการฟังในการทาข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม //ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและสนามไฟฟ้า โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับเทคนิค การแก้ปญ
ั หาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 // ธัญวรัตน์ คีรีเขตต์

หัวเรื่อง : กำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ+
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แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะพิสัยสาหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ // นิษฐา บุศบงค์
การใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 // มนัญยา ชาติแพงตา
การใช้กลวิธีคิว เอ อาร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 // ชนิกานต์ เถิงเพ็งพัน
การศึกษาทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา // พยุงศักดิ์ คงศิลา
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดบรมนิวาสโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้
// สุภาวดี พรหมน้อย
การศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสนามไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกับเทคนิค KWDL // อภัสรา ใจจุลละ เกศริน มีมล นิสากร คงเทพ
การสร้างปฏิสมั พันธ์และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบจิตศึกษา // วิทยา เต่าสา
การศึกษาผลกระทบการสอบธรรมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา // พระสุทธิพงศ์ หาชัย

หัวเรื่อง : กำรศึกษำ (ระดับปริญญำตรี)
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // อารยา สีหลิ่ง
การพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ // ภาลิตา นามนิตย์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคทีมแข่งขัน // อายวดี ขันอุทา
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบประยุกต์ปัญหาเป็นฐาน // นายพรพิทักษ์ ชนะบุญ
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้ปัญหา
เป็นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 // เกียรติศักดิ์ ประเสริฐสังข์
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์
สร้างสรรค์เป็นฐาน ในช่วงสถานการณ์ covid-19 // ณัฐพงษ์ อินทรกาเหนิด
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น // นภาศิลป์ วรกมลธรรม
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์
สร้างสรรค์เป็นฐาน // กัญญารัตน์ บุพศิริ
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐาน // สุธดิ า ต้นชาลี
การส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์แนวคิด
เกมิฟิเคชั่น // กัลย์สดุ า พันธุ์วาสนา
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้แนวคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน // วัชระ มูลคาศรี
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์
สร้างสรรค์เป็นฐาน // สุพิชญา ลามคา
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น // มินตรา ผาสียวน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 // ชุดาภา คุณธะรักษ์
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ // คงเดช วุฒิสาร
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ สืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 // วนิดา พรมุลา

หัวเรื่อง : กำรศึกษำ (ระดับปริญญำตรี)
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปญ
ั หาเป็นฐาน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 // นริศรา พรมยศ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // พิชญาภา ชมพูประเภท
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 // วริศรา ไตรราษฎร์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 // สราวุธ พรมคาบุตร
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น // กรวรรณ วนมา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 // นฤมล ถวิลรักษ์
การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน // ปิยธิดา พรมช่วย
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแบบประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน // มัทฐิตา สีนีเนียง
การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้แนวคิด
เกมิฟิเคชัน // นัฐนันท์ ฉัตรศรี
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ สืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สาหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // ธิดารัตน์ หารฤทธิ์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // จิราวรรณ มาตรภูธร
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์การสืบ
เสาะหาความรู้ // พัชรินทร์ นิละปะกะ
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น // ปวีณา ทันบุญ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน ภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19 // อุมาลิน กาฬปักษี
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น // ถิรดา โฆษณานิล
การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชัน // จินตนา ไร่รัตน์
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การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน // ชัชณี ก้อนดินจี่
การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ // กมลทิพย์ อาษาไชย
การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน // วริสรา ทวิวิญ
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น //ศิวภรณ์ แป้นสกุล
การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน // ปรเมษฐ์ จาปาหล่า
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน // พิชญานิน สุรินทร์
ศึกษาอุปสงค์ของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต // พงศกร สงช่วย
การศึกษาภูมิปญ
ั ญาแพทย์แผนไทยตารับหมอพรในจังหวัดภูเก็ต // สุรัฏฐา บุญมา
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมลูกเสือที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต // ศศิวรรณ สุพรรณ์
การศึกษาความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดภูเก็ต // ณัฐริณยี ์ แสนทา
ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านโลกออนไลน์ : กรณีศึกษาพระพงศกร ปภสฺสโร วัดเพ็ญญาติ ตาบลกะเปียด
อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช // นราวิชญ์ มะลิชู
ศึกษาการเลือกอุปโภคบริโภคสินค้าของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จากการได้รับมาตรการเยียวยาตาม
นโยบายของรัฐบาล // มัสยา ไชยศรี
ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยการสั่งการบ้าน ในสถานการณ์ Covid-19 ของนักเรียนในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต // พิชญาภา แซ่โง้ว
ศึกษากัญชา-กัญชงในการประกอบธุรกิจด้านการอุปโภคในอาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต // คอลิค หมัดสอ
การศึกษาการมีส่วนร่วมของวิศวกรสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต // พงศธร รัตนญา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนสาเร็จรูปผ่านโปรแกรมออนไลน์กูเกิลไซต์ // กมลวรรณ ลาภา
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Requirements for the management of information technology for teaching and Learning in Savannakhet
University // MRS.Latdavanh Naonady
A MODEL FOR DEVELOPING DIGITAL-ERA LEADERSHIP OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE NORTHEAST
// ณัฐยาภรณ์ เล็กสิงโต
The Development of Learning Activity towards Verification Learning Principle on the Competencies of
Curriculum and Learning Management Science Course Integrated with Sakon Nakhon Local Wisdom
// Dr.Chalermwut Uthaikun
The Development of Computer Assisted Instruction on the Topics of Thai Consonant Clusters in the Thai
Language Textbook, Grade 3 // Supatcha Sri-iam
CASE STUDY OF APPLYING ONLINE LEARNING AT QUANG BINH UNIVERSITY
// Van-Thanh Hoang, Van-Cuong Tran, and Duc-Vuong Nguyen
THE INFLUENCES OF FACEBOOK ON VIETNAMESE VOCABULARY LEARNING OF LAO STUDENTS AT QUANG
BINH UNIVERSITY // Vo Thi Dung
RESEARCH FOR BUILDING SOLUTIONS FOR DEVELOPING PHYSICAL DEVELOPMENT OF 6TH-GRADE
STUDENTS DONG HOI CITY, QUANG BINH PROVINCE, VIETNAM // Thuy Tran
A Development Model of Teacher Leadership in Education Reform in The 3rd Decade (B.E. 2562-2571) of
Secondary Schools in The Area of The Regional Education Office No. 11 // Pongsawat Saikan
Guidelines for Developing Effectiveness of project administration for the English Program in Secondary
Schools under the Basic Education Commission, Ministry of Education // Kanawut Khod A Nu
A Study of English Oral Presentation Problems of Second-year- English-Major Students,
Nakhon Phanom University // นภัสนันทน์ ทัศนบรรลือ
USING COLLABORATIVE STRATEGIC READING TO IMPROVE PRATOMSUKSA 6 STUDENTS’ ENGLISH READING
COMPREHENSION ABILITY // Thyryn Surathad
USING THE FLIPPED CLASSROOM APPROACH TO IMPROVE MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS’ ENGLISH
READING COMPREHENSION ABILITY // Anan Chuaysaeng
The development of programme in Vietnamese language and culture for foreigners: achievements and
challenges // Le Thi Phuong Thanh
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Playing Kaen using the K6 MODEL // Krit Piratanatsakul
Effect of Using Digital Graphic Organizers in English Grammar Learning of ESL Undergraduate
Students // Piyada Sudathip
Using Task-Based Learning Approach To Improve Matthayomsuksa 6 students' English Reading
Comprehension Ability // วันวิสา ประสพดี
The Investigation of Competency in Research and Development of Instructional Innovation of Higher
Education Teachers in Lao People’s Democratic Republic // Lanta KETOUKHAM
An Evaluation of English Teaching Reform Policy Implementation in Upper Northeast Secondary Schools
of Thailand // Wanrat Sonsit
An Exploration of Undergraduates’ Perception and Engagement toward Using Electronic Portfolios at a
University in Savannakhet, Lao PDR // Youlananh Leaunglith
The level of cadmium, mercury, and lead in Yellowfin seabream (Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782)
from the coast Quang Tri, Vietnam and human health risk // Thiep Vo Van, Vuong Nguyen Duc
The Model for Developing Instructional Leadership of Teachers in Savannakhet University, the Lao
People's Democratic Republic // Phayvanh Vongphachanh
Developing successful training models for small business school in the new age: Case of Quang Binh
University // Dr. Nguyen Van Chung
Impact of combined feedback on female university students’ writing achievement // Kretsai Woottipong
Development of Components and Indicators of Effective Academic Affairs Administration of Secondary
Schools in Northeast of Thailand // Duongjan Yuongsuwan1Kriangsak Srisombut2
Wichit Khammantakhun3 Yuttachak Lamjuanjit
Using KWL-Plus Strategy to Improve Matthayomsuksa 5 Students’ English Reading Comprehension
Ability// Piyada Suwannajit
Innovating Higher Education to Adapt to Industrial Revolution 4.0 from Vietnam's Practice
// Dr. Nguyen Van Duy
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PROGRAM FOR DEVELOPING THE COMPLETENCIES OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT IN
BASIC EDUCATION INSTUTIONS OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE NORTH-EAST
// Phanatthep Kullawong

1

Correspondence, Ph.D.student, Department of Educational Administration, Roi Et Rajabhat University, Roi Et, Thailand
Lecturer, Department of Educational Administration, Roi Et Rajabhat University, Roi Et, Thailand
3 Lecturer, Department of Educational Administration, Roi Et Rajabhat University, Roi Et, Thailand
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USING ENGLISH GAMES TO TEACH PRIMARY SCHOOL STUDENTS
VIETNAMESE VOCABULARY DEVELOPMENT IN TUYEN QUANG PROVINCE TO ADAPT TO THE NEW NORMAL
Ly Thi Van Chinh
SOLUTIONS TO FINISHING IMPLEMENTATION OF LEGAL PROVISIONS ON UNIVERSAL EDUCATION OFFICERS
IN VIETNAM Doan Thi To Uyen
USING EDMODO LEARNING SOCIAL NETWORK IN TEACHING SOME VIETNAMESE MODULES IN ENGLISH FOR
STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION MAJOR OF TAN TRAO UNIVERSITY Nguyen Thi Hong Chuyen

4

STUDY ON THE PROCESS TO BRANDY PRODUCTION FROM PINEAPPLE QUEEN

5

Hoang Thi Le Thuong
ROLE OF SCIENTIFIC RESEARCH FOR UNIVERSITIES IN VIETNAM yugN N K T n yugN

6

7

8

9

TAN TRAO UNIVERSITY - THE CRADLE OF HUMAN RESOURCES TRAINING FOR SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF TUYEN QUANG PROVINCE AND NORTHWEST AREA, VIET NAM
Mrs. Do Hai Yen
THE CURRENT SITUATION OF FACTORS AFFECTING THE DIFFERENTIATED TEACHING COMPETENCE OF
PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TUYEN QUANG PROVINCE IN THE NEW NORMAL CONDITION
Dr. Nguyen Khai Hoan
PPLYING INNOVATIVE THINGS OF EDUCATION AND TRAINING INNOVATION OF THE XIII CONGRESSIONAL
RESOLUTION AIM TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION AND TRAINING HUMAN RESOURCES OF
VIETNAM UNIVERSITIES TODAY Dr. Le Thi Hanh
A NUMBER OF ASSESSMENT METHODS ARE SUITABLE TO THE CONTENT, ORIENTATION OF CAPACITY
DEVELOPMENT FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN ORDER TO ADAPT TO THE NEW NORMAL
Nguyen Thi Thu Ha

10
11
12
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FLEXIBLE REGULATION RESPONSES COVID-19 PANDEMIC IN SCHOOLS AND DIFFICULTIES FACED BY
TEACHERS IN TUYEN QUANG PROVINCE Tran Thi My Binh
SOLUTIONS FOR PRIMARY EDUCATION STUDENTS TO ADAPT TO TEACHING AND LEARNING IN A
“NEW NORMAL” Le Thanh Mai
Some measures to correct pronunciation mistakes of Vietnamese syllables for primary school students of
the Hmong ethnic group in Tuyen Quang province, Vietnam Dr. Phung Thi Thanh
EDUCATING COMMUNICATION SKILLS FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN HUNG DUC COMMUNE, HAM
YEN DISTRICT, TUYEN QUANG PROVINCE TO ADAPT TO THE NEW NORMAL Bui Mai Huong
DEVELOPMENT OF CURRICULUM FOR TEACHERS OF UNIVERSITIES IN THE NORTH MOUNTAIN REGION TO
MEET THE REQUIREMENTS OF THE GENERAL EDUCATION PROGRAM 2018 Doan Thi Cuc
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ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิพล การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต
พระธาตุขามแก่น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น // วิเชียร ศรีลาพัฒน์
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาคกลาง // ศิโรรัตน์ มณีเรือง
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสาหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ด้านการเคลื่อนไหว // สมพร ผัดแก้ว
การพัฒนานวัตกรรมสวิตช์เสียงสือ่ สารสาหรับเด็กที่มีปญ
ั หาทางการสื่อสาร // น้าฝน โงชาฤทธิ์
การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสีย่ งด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น // วรวุธ สุดน้อย
ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก // จริล แก้วดวงเล็ก
นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่องทาง ด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว // วีรภัทร ขุรมิ นต์
การศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูด（听 说法)ร่วมกับสื่อประสม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ออกเสียงสัทอักษร
พินอินด้วยระบบออนไลน์ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
// นิชานันท์ พวงสุวรรณ
การศึกษาผลการใช้วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียน แบบความรู้ความเข้าใจ ร่วมกับเกมคาศัพท์ภาษาจีน เพื่อพัฒนาการจดจา
คาศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อาเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
// เครือวัลย์ แซ่ลิ้ม
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องปัจจัยทีม่ ีผลต่อสมดุลเคมีตามหลัก เลอชาเตอลเยร์
เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและแบบจาลองทางความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 // ดารัน ท่าจีน
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ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรูร้ วบยอดของผูส้ าเร็จการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก // ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์
พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ตามการรับรู้ของอาจารย์พี่เลีย้ ง // ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม
การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์
ชุดน้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สาหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา // เกษร วรรณราช
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning // พันตรีหญิงอาภา ช่างเกวียน
การศึกษารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 // ราเพย ทินกระโทก
การวิจัยและพัฒนาทักษะปฏิบตั ินาฏศิลป์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์
ชุด ออนซอนโพนพิสัย ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน สาหรับนักเรียนที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์
// ศริทิพย์ พิมพแสน
การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการจัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช
// สิริธร ทันสมัย
ผลของการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
// พรรณิพา อเนกเวียง
การพัฒนารูปแบบการบริหารการนิเทศภายในด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ // ญาสุมินทร์ นนทมาตร
การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 ตามแบบวัดบุคลิกภาพ
ของไมเยอร์ บริกจ์ (MBTI) // อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ชั้นปีท4ี่ กรณีศึกษาเรื่องพัฒนาทักษะด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกร กลุ่มคราม // นะกะวี ด่านลาพล
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน “การเคลื่อนที่แนวตรง” ด้วยสตีม โครงงานฟิสิกส์ และฟิสิกส์สัประยุทธ์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 // อุไร สีตะวัน
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ// ญาสุมินทร์ นนทมาตร

