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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ศษ 1) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ ์

 วิทยานิพนธ์ (แผน ก) 

1 การพัฒนาชุดการสองเรื่องการประดิษฐข์องใช้
จากวัสดใุนท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

  Thes ศษ1 น364ก 2560 

2 การพัฒนาชุดการสอน เรือ่ง การประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุในท้องถิ่นสำหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

นิภา พักพำนัก Thes ศษ1 น364ก 2560 

3 การพัฒนาชุดการสอนวิชาวทิยาศาสตร์ เรื่่อง 
การดำรงชวีิตของพืชและการสบืพันธุ์พืชของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนลาซาล 
กรงุเทพมหานคร 

ภัทรภร ทองลาวาริน Thes ศษ1 ภ463ก 2560 

4 พัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์   Thes ศษ1 ภ463ก 2560 

5 การพัฒนาทรพัยากรมนษุยข์องสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ณปภัช  วรพุฒ Thes ศษ 1 ณ346ก 2556 

6 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพศศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ที่เรียนดว้ย
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอน
ตามปกต ิ

จักรกฤษณ์  ชวนฤทัย Theses ศษ1 จ262ก 2556 

7 การพัฒนาการดำเนินงานตามรูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ สังกดั
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต1 

อารีรัตน์  เป็งรกัษา Thes ศษ1 อ564ก 2554 
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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ศษ 1) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ ์

การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 

1  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

สมจิตต์ ทัพเสลา IS ศษ1 ส463ก 2559 

 2 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

โศรดา  นวลดอกไม ้ IS ศษ1 ศ46ก 2559 

 3 การพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้
กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นทุ่งมหาศาล ตำบล
มหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัด
กำแพงเพชร 

นิตยา  ชูจิ๋ว IS ศษ1 น363ก 2559 

 4 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ
เด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการจัดประสบการณ์
โดยใช้หนงัสือนิทานประกอบภาพ 

พัชรี  พุ่มพฤกษ ์ IS ศษ1 พ26ก 2559 

 5 การพัฒนาชุดฝึกทกัษะการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์การบวก การลบ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ศิรินญา เผ่าชวด IS ศษ1 ศ636ก 2559 

 6 การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง 
เศษส่วนโดยใชแ้บบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มอำเภอทราย
ทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 

สุวรรณา พะเทพ IS ศษ1 ส546ก 2559 

 7 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการ
นวดมือ และเทา้เพื่อสุขภาพ 

วิมลรัตน์  แสงงาม IS ศษ1 ว446ก 2559 

8 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่
เสริมสร้างความสามารถขยายพนัธุ์พืช
ด้วยการปักชำแบบความแน่นสำหรับ
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดศูนยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย อำเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 

สุทิน ภู่ระย้า IS ศษ1 ส63ก 2558 
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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ศษ 1) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ ์

 9 การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ศิริลักษณ์ รินคำ IS ศษ1 ศ877ก 2552 

10 การพัฒนาชุดการเรยีนการสอน 
การอ่าน-การเขยีน คำควบกล้ำ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 

นงเยาว์ จันสอน IS ศษ1 น526ก 2552 

 11 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การจดัการศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนสังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองแม่สอด อำเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 

กนกวรรณ  อยู่สวัสดิ์ IS ศษ1 ก151ก 2552 

 12 การศึกษาปัญหาการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองแม่สอด 

ธนากร ยศบรรเทิง IS ศษ1 ธ451ก 2552 
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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ศษ 1) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ ์

วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีให้บริการ 

 1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจดัการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล อำเภอเกาะคา จังหวัด
ลำปาง 

สายฝน  ราชลำ Theses ศษ1 ส564ค 2554 

 2 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนภาษาจีนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย 

พวงพร  แซ่ค ู Theses ศษ1 พ452ก 2553 

 3 การประเมินโครงการถ่ายทอด
ผลงานประดิษฐค์ิดค้นเรื่อง 
ชิ้นงานฝึกทักษะจากเศษไม้ 

เสกสรร  กาวินชัย Theses ศษ1 ส572ก 2553 

 4 การสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์
เรื่อง มนต์เมืองปายสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

วีระศักดิ์  เหล่ากอ Theses ศษ1 ว564ก 2553 

 5 ความต้องการของครูต่อการ
บริหารงานของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอ กลุ่มโซน 3 
จังหวัดเชียงใหม่ 

วิลัย  ปัญญา Theses ศษ1 ว564ค 2553 

 6 การถ่ายโอนการเรียนรู้จาก
แคลคูลัสสู่การแก้โจทย์ปญัหา
กลศาสตร์ของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 

นาวิน  นิลแสงรัตน ์ Theses ศษ1 น365ก 2552 

 7 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต7 

เพชร  กล้าหาญ Theses ศษ1 พ472ก 2552 
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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ศษ 1) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ ์

 8 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทาง
แก้ไขปัญหาในการจดัการศึกษาภาค
บังคับของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาบรุีรัมย์ 
เขต 1-4 

ประดิษฐ์  เอี่ยมไธสง Theses ศษ1 ป346ก 2551 

 9 การศึกษาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนปตัยกรรมใน
สถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษา 

การุณย์  ศุภมิตรโยธิน Theses ศษ1 ก264ร 2551 

 10 การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรยีน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาลำพูน 
เขต2 

สรัล  ปินทุกาศ Theses ศษ1 ส564ก 2551 

 11 รูปแบบการสอนพิเศษของผู้สอนที่
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

สราวุธ  สอนใจ Theses ศษ1 ส546ร 2551 

 12 การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวความคิดของ 
John Dewey 

จริยา  ภูสีฤทธิ ์ Theses ศษ1 จ246ก 2550 

13  การพัฒนาผลสมัฤทธิด์้านการอ่าน
เพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1)โดยใช้กลวธิี 
Scanning และ Skimming 

เพลินพิศ  สุปัญญา
บุตร 

Theses ศษ1 พ474ก 2550 

 14 ผลของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบพิจารณาเหตุผลและอารมร์เพื่อ
ลดความวิตกกังวลในการดำเนนิ
ชีวิตประจำวัน 

ธรรมศกัดิ์ วรวงศ์ Theses ศษ1 ธ344ผ 2549 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

วิทยานพินธ์ (แผน ก) 

1 แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่าย7 สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กิตติศักดิ์ เขือ่นวงศ์ Thes ศษ2 ก263ร 2563 

2 การจดัการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ณิชาภา ก้อนแข็ง 
 

Thes ศษ2 ณ362ก 2563 

3 การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคณุภาพตาม
มาตรฐานการจดัการศกึษาสำหรับคนพิการ
ของศูนย์การศกึษาพิเศษ เครือข่าย 7 สงักัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สุพิชญา กรีอักษร 
 

Thes ศษ2 ส574ก 2563 

4 การบริหารระบบการเปลี่ยนผ่านนักเรียน
พิการเข้าสู่สถานศึกษาที่สง่ผลต่อความพรอ้ม
ของนักเรียนพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
เครือข่าย 7 สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

สิทธิพร เขาอุ่น, ที่
ปรึกษา 
วัชรพงศ์ ปรากฎ 

Thes ศษ2 ว562ก 2563 

5 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของหน่วยบรกิารศนูย์การศกึษา
พิเศษ เครือข่าย 7 สังกดัสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

กรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ Thes ศษ2 ก245ก 2563 

6 ปัจจัยการบรหิารการนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

อิฐ แย้มยิ้ม 
 

Thes ศษ2 อ563ป 2563 

7 ปัจจัยการบรหิารงานบุคคลที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จงัหวัดนครสวรรค์ 

ธนภูมิ งามเจริญ Thes ศษ2 ธ334ป 2563 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

8 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธผิลของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

สุภาวดี ฤทธิห์ม ี
 

Thes ศษ2 ส574ภ 2563 

9 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค ์

โกวิท บุญด้วง Thes ศษ2 ก295ภ 2563 

10 รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 

จันจิรา เผือกจีน 
 

Thes ศษ2 จ263ร 2563 

11 หลักธรรมาภิบาลของผู้บรหิารสถานศึกษาที่
ส่งผลประสิทธิผลของสถานศกึษาตาม
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

พรรณสิรี ชูนพรัตน ์ Thes ศษ2 พ444ห 2563 

12 ความรู้และประสบการณ์วิชาชพีและ
จรรยาบรรณทีส่่งผลต่อการปฏบิัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชพีของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เทียมแข นาคยรรยงค ์ Thes ศษ2 ท384ค 2560 

13 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

เตชิต พรหมมาเย็น Thes ศษ2 ต372ภ 2560 

14 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2 

สุรางคนา รัตนเศรณี Thes ศษ2 ส574ภ 2560 

15 สภาพการบรหิารจัดการเวลาเรยีนโดยใช้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรยีน
แกนนำในจงัหวดันครสวรรค์ 

ศิริลักษณ์ เรืองฤทธิ ์ Thes ศษ2 ศ564ส 2560 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

16 ความรู้และประสบการณ์วิชาชพีและ
จรรยาบรรณทีส่่งผลต่อการปฏบิัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชพีของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เทียมแข นาคยรรยงค ์ Thes ศษ2 ท384ค 2560 

17 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

เตชิต พรหมมาเย็น Thes ศษ2 ต372ภ 2560 

18 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2 

สุรางคนา รัตนเศรณี Thes ศษ2 ส574ภ 2560 

19 สภาพการบรหิารจัดการเวลาเรยีนโดยใช้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรยีน
แกนนำในจงัหวดันครสวรรค์ 

ศิริลักษณ์ เรืองฤทธิ ์ Thes ศษ2 ศ564ส 2560 

20 การบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษา ที่
ส่งผลต่อการบริหารการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 

คำรณ เกิดทุ้ย Thes ศษ2 ค264ก 2559 

21 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตาม
สถานการณ์กับประสิทธิภาพในการทำงาน
เป็นทีมของผู้บริหารและครู ในสังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 

เรือนแก้ว สอนท ี Thes ศษ2 ร485ค 2559 

22 ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์และปัจจัยความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิง
วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบรูณ์ เขต 3 

พชรกมล แอ๊บบอทท์ Thes ศษ2 พ424ป 2559 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

23 ปัจจัยที่สง่ผลต่อคุณภาพการจดัการศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัด
นครสวรรค ์

พระปลัดสุภัค วิรโช 
(จันทร์โอ) 

Thes ศษ2 ส574ป 2559 

24 ปัจจัยที่สง่ผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

จิโรจ จิ๋วแหยม Thes ศษ2 จ269ป 2559 

25 องค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 2 

ณัฐฐา แสงเชย Thes ศษ2 ณ363อ 2559 

การค้นคว้าอสิระ (แผน ข) 

1 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอไพศาลี สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 

  IS ศษ2 ป364ก 2560 

2 การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ 
เขต 3 

กันยารัตน์ ท้วมเทศ IS ศษ2 ก263ก 2560 

3 การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 

เนาวลักษณ์ เกริ่นกระ
โทก 

IS ศษ2 น375ก 2563 

4 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 

วิไลลักษณ์ อินทร์
พิทักษ ์

IS ศษ2 ว579ก 2563 

5 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

พีระวัฒน์ บุญนชุ IS ศษ2 พ464ก 2563 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

6 การบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 

ปวีณา ณรงค์น้อย IS ศษ2 ป356ก 2563 

7 ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
2 

พรทิพย์ บางประเสริฐ IS ศษ2 พ444ค 2563 

8 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการทำวจิัยในชั้นเรียนของครูในสังกดั
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 

ชุมพร อินทรก์่ำ IS ศษ2 ช274บ 2563 

9 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอไพศาลี สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 

  IS ศษ2 ป364ก 2560 

10 การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ 
เขต 3 

กันยารัตน์ ท้วมเทศ IS ศษ2 ก263ก 2560 

11 การบริหารการจัดการเรยีนรูใ้นศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ สังกดัองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด 
นครสวรรค ์

  IS ศษ2 ย475ก 2560 

12 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ สงักัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ 

สุธิตา ราชพรม IS ศษ2 ส573ก 2560 

13 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในจงัหวดันครสวรรค์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

จงรักษ์ คงสูน IS ศษ2 จ224ก 2560 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

14 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อำเภอชุมแสง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
1 

  IS ศษ2 ช243ก 2560 

15 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใน
กลุ่ม บรรพต-บรูพา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาการประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
2 

ธีร์สุดา ชัยประสิทธิ์ IS ศษ2 ธ364ก 2560 

16 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนช่องแคบคีรีราษฎร์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

วันวิสา พรมคำ IS ศษ2 ว563ก 2560 

17 การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอหนอง
บัว จังหวัดนครสวรรค ์

  IS ศษ2 ภ463ก 2560 

18 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 

อังคณา ตันวงศ ์ IS ศษ2 อ562ก 2560 

19 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 สังกดั
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3 

อรพิมทร์ แย้มแตง IS ศษ2 อ544ก 2560 

20 การพัฒนาองคก์รแหง่การเรียนรู้ของสถาบัน
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

กานต์ชนิต หมายด ี IS ศษ2 ก263ก 2560 

21 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอ
คลองขลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

จันจิรา หน่อแกว้ IS ศษ2 จ263ก 2560 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

22 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดั
การศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตำบล แม่เล่ย์ 
อำเภอ แม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ 

  IS ศษ 2 อ544ก 2560 

23 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนโสตศกึษาจงัหวดั
เพชรบรูณ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

รภัสสา มณีโชติ IS ศษ2 ร446ก 2560 

24 การศึกษาการนิเทศการศึกษาของครใูน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ สงักัดสำนัก
บริหารงานศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ 

วนิดา จิตรอาษา IS ศษ2 ว536ก 2560 

25 ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอลาดยาว 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถม
ศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

  IS ศษ2 พ464ค 2560 

26 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มตี่อการ
ดำเนินงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

อัญชลี มั่นต่าย IS ศษ2 อ562ค 2560 

27 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
บริหารงานสัมพนัธ์ชุมชนของโรงเรยีนบ้าน
ห้วยเปล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 2 

ชนัทนันต์ จินตาเลิศ IS ศษ2 ช236ค 2560 

28 ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน
อำเภอบรรพตพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

นฤภร พิลึก IS ศษ2 น344ท 2560 

29 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัย
ในชั้นเรยีนของครูในกลุ่มสหวิทยาเขตทุง่หิน
เทิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

อโนชา จิ๋วจ ู IS ศษ2 อ593บ 2560 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

30 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอ แม่วงศ์ สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 

  IS ศษ2 พ462ภ 2560 

31 ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อำเภอ
คลองขลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

นารีย์ กิจศักดาภาพ IS ศษ2 น364ร 2560 

32 สถานการดำเนินงานระบบการดูและ
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

ลาวัณย์ ณ จำปาศักดิ ์ IS ศษ2 ล465ส 2560 

33 สถานการดำเนินงานระบบการดูและ
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

  IS ศษ2 ล465ส 2560 

34 การจดัการเรยีนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ใน
โรงเรียนขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

ทับทิม สีสด IS ศษ2 ท363ก 2559 

35 การจดัการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัด
กำแพงเพชร 

ทิวาท วันบัวแดง IS ศษ2 ท365ก 2559 

36 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอวิเชียร
บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

วราภรณ์ ทาอุบล IS ศษ2 ว546ก 2559 

37 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรยีนสหวิทยา
เขตทุ่งหินเทิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

วิทยา โกวิโท IS ศษ2 ว563ก 2559 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

38 การบริหารและการจดัการศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอำนาจของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มโรงเรียนลานสัก กลุ่ม 2 
จังหวัดอุทัยธาน ี

จิรนันท์ จิตจง IS ศษ2 จ264ก 2559 

39 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอแม่วงก์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

พิไลวรรณ น้ำชุ่ม IS ศษ2 พ469ก 2559 

40 การบริหารความขัดแย้งของครใูนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตพนารกัษ์ สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 42 

สุปัญญา ทวทีรพัย์น
วกุล 

IS ศษ2 ส573ก 2559 

41 การบริหารงานพัสดุในสถานศกึษาขั้น
พื้นฐาน ในอำเภอชุมแสง สังกดัสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ 
เขต 1 

สายัณห์ ฤทธิ์มหันต ์ IS ศษ2 ส565ก 2559 

42 การบริหารงานวิชาการแบบมีสว่นร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในอำเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

จิรโรจน์ อรรคสินธ์ IS ศษ2 จ264ก 2559 

43 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามทัศนะของครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธาน ี

รุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย ์ IS ศษ2 ร572ก 2559 

44 การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญตามทัศนะ
ของผู้บริหารและครูของโรงเรียนในเขต
อำเภอบึงสามัคค ีจังหวัดกำแพงเพชร 

สุภาณี แก้วบัวด ี IS ศษ2 ส574ก 2559 

45 การบริหารจัดการงานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
อำเภอดงเจริญ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร 

วัชรี เสือเหลือง IS ศษ2 ว562ก 2559 

46 การบริหารจัดการชั้นเรียนโรงเรียนขนาด
กลางสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 

ศิริพร จันทร์สุวรรณ์ IS ศษ2 ศ564ก 2559 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

47 การบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในสหวทิยาเขตสะแกกรัง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

มงคล หู้โลหะ IS ศษ2 ม422ก 2559 

48 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมา 
ภิบาลของโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ภาคเหนือสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ภิญญดา พุ่มมา IS ศษ2 ภ462ก 2559 

49 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนว
วิถีพทุธในโรงเรยีนมัธยมศึกษา จังหวัด
อุทัยธาน ี

นิโรบล พัฒนพงษ ์ IS ศษ2 น369ก 2559 

50 การบริหารสถานศึกษาตามหลกัการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของเขตอำเภอแม่วงก์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

สุณีรัตน์ มหาสทีะ
เนตร 

IS ศษ2 ส573ก 2559 

51 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่วงก์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ 
เขต 2 

สุนันทา พูลคุ้ม IS ศษ2 ส574ก 2559 

52 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อำเภอแม่วงก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

กมลชนก บุญเพียร IS ศษ2 ก244ก 2559 

53 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขต
พนารักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ณัฐชนิกา ทวีทรัพย์น
วกุล 

IS ศษ2 ณ363ก 2559 

54 การศึกษาการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
ใช้สมองเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอำเภอเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 

ขนิษฐา ประทุมวัน IS ศษ2 ข236ก 2559 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

55 การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศาสนา 
และหน้าที่พลเมืองของนกัศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทยัธานี โดยใช้การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ชนิศรา  เกตุคำ IS ศษ1 ช756ก 2559 

56 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

สายฝน เชียงสา IS ศษ2 ส564ป 2559 

57 ผลของการบริหารงานตามนโยบายการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 

ศศิธร นุชทรวง IS ศษ2 ศ556ผ 2559 

58 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจดัการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

อุไรวรรณ เจนเจตวิทย ์ IS ศษ2 อ579ผ 2559 

59 พฤตกิรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อำเภอบรรพตพิสัย สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 2 

แดงปัญญา ศิริโรจน ์ IS ศษ2 ด382พ 2559 

60 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2 

ธัญลักษณ์ พรหมรอด IS ศษ2 ธ362ภ 2559 

61 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

เกษร ด่างเกษ ี IS ศษ2 ก275ร 2559 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

62 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตอัจฉรา
ลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง IS ศษ2 ก274ร 2559 

63 สมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาอำเภอแม่วงก์ สงักัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 

ปิยะนุช เขม้นเขต
การณ ์

IS ศษ2 ป364ส 2559 

64 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้าง
ความสามารถขยายพันธุ์พืชด้วยการปกัชำ
แบบความแน่นสำหรับนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดศนูย์การศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอทรายทองวัฒนา จงัหวัดกำแพงเพชร 

สุทิน ภู่ระย้า IS ศษ1 ส63ก 2558 

65 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตอัจฉรา
ลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง IS ศษ2 ก274ร 2559 

66 สมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาอำเภอแม่วงก์ สงักัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 

ปิยะนุช เขม้นเขต
การณ ์

IS ศษ2 ป364ส 2559 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลยัอื่นที่มีให้บริการ 

1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและ
พฤตกิรรมการสอนของครูที่สง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวี
กูล 

Theses ศษ2 พ464ภ 2557 

2 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จงัหวัดขอนแก่น 

ปาริชาติ  เพ็ชรแก่น Theses ศษ2 ป364ก 2556 

3 พฤตกิรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูข้อง
ครูในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 

ธีรพร  ขยันการ Theses ศษ2 ธ364พ 2556 

4 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดเลย 

เศรษฐ์  คุณพาบุตร Theses ศษ2 ศ574ภ 2556 

5 การใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรยีนบ้านเวียงฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เทวิน  ธรรมลงักา Theses ศษ2 ท375ก 2555 

6 การจดัการความรู้เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านแม่แสะ อำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม ่

เสมอแข  อภิรมยานนท ์ Theses ศษ2 ส574ก 2555 

7 การดำเนินการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษาในเครือข่ายสายเหนือสัมพันธ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 1 

ฐิรกานต์  ทองคำ Theses ศษ2 ฐ364ก 2555 

8 การบริหารจัดการงานวิชาการตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพยีงสู่การปฏิบัติของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

พัทยา พิทักษ์โพธิ์ทอง Theses ศษ2 พ463ก 2555 
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9 การพัฒนาวิธีการสอนอ่านตามแนวคิดการ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติสำหรับเดก็ปฐมวัย 

ชัยวุฒิ  สินธุวงศานนท์ Theses ศษ1 ช264ก 2555 

10 การศึกษาสภาพการใช้แหล่งการเรียนรู้และ
การจดัการความรู้ของโรงเรยีนอนุบาลชุมชน
บางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 

ศศิกานต์ สิรินพมณี Theses ศษ2 ศ565ก 2555 

11 ความพร้อมด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ประชาคม
อาเซียน 

พิสมัย  พันธุลาวัณย ์ Theses ศษ2 ศษ2 2555 

12 สมรรถนะของผูบ้ริหารกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชพีทางการศกึษาของครูใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

พินิจ  แสนวัง Theses ศษ2 พ463ส 2555 

13 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนา
ความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พิสมัย  ช่วงภักดี Theses ศษ1 พ465ก 2554 

14 การจดัการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมใน
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

สายวสันต์  นิมาพร Theses ศษ2 ส564ก 2554 

15 การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานวชิาชีพครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จงัหวัดปทุมธาน ี

อุบล  สินธุโร THeses ศษ2 อ573ก 2554 

16 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

โสภณ  พรหมแก้ว Theses ศษ2 ส594ก 2553 

17 การจดัการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม ่

จรัญ  แสงบุญ Theses ศษ2 จ246ก 2552 

18 การจดัการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษ
ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาลำพูน เขต 2 

สกุณา  นันทะชยั Theses ศษ2 ส527ก 2552 

19 การศึกษาการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธกิาร แขวงไชยะ
บุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

อ่อนตา  พรมมะจิต Theses ศษ2 อ553ก 2553 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ 2) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ 

20 การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ภายหลงัการย้ายไปสงักัดสำนกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

วิไลวรรณ  ยะสินธ์ Theses ศษ2 ว569ก 2552 

21 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

นายวิชัย  บุตรโท Theses ศษ2 ว562ก 2552 

22 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูกรณีศึกษา 
ข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ์ 

อำนวย  ทองใบใหญ ่ Theses ศษ2 อ563ก 2551 

23 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพการสอนในวิชาชีพครู 

นายสุราษฎร์  พรม
จันทร ์

Theses ศษ2 ส574ร 2551 

24 ความรู้ เจคคติ และการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
โรงเรียนกีฬา สงักัดสถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

รพีพร  ศรีไสว Theses ศษ2 ร446ค 2551 

25 บทเรียนที่ได้จากการสะท้อนคดิของนักเรียน
หญิงที่ออกกลางคันเนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค ์

วิทิตา  สุขทั่วญาติ Theses ศษ2 ว563บ 2551 

26 รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู
ระหว่างโรงเรียนเอกชนกับคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

สมบัติ  ศรีทองอินทร ์ Theses ศษ2 ส543ร 2551 

27 การบริหารจัดการแรงงานชาวลาวของ
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ อำเภอเชียงขอ 
จังหวัดเชียงราย 

มาลีวัลย์ อินต๊ะยศ Theses ศษ2 ม464ก 2559 

28 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและ
พฤตกิรรมการสอนของครูที่สง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกูล Theses ศษ2 พ464ภ 2557 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา (ศษ 3) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ ์

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลยัอื่น ๆ มีให้บริการในห้องสมุด 

1 การใช้นวัตกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของครูใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

กนกวรรณ  ณ สงขลา Theses ศษ3 ก232ก 2553 

 


