การค้นคว้าอิสระ มจพ. จาแนกตามสาขาวิชา
รหัสจัดเก็บ

ชื่อเรื่อง

การค้นคว้าอิสระ : บริการธุรกิจ
IS บธบ ก174ร

แรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริษัท ทองธาราขนส่ง จากัด จังหวัดนครสวรรค์

IS บธบ ฉ276ป

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกร ในการให้บริการของร้านจาหน่ายเครื่องมือ
การเกษตรในเขตพื้นที่ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร

IS บธบ ช287พ

ทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการจัดการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการการเปลี่ยนแปลงสู่
การพึ่งตนเองและพี่พากันเองในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร

IS บธบ ต495ป

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงคัดส้มในเขตพื้นที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร

IS บธบ ป567ค

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในเขต
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

IS บธบ ย645ค

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร

IS บธบ ส864ค

ความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยตาซ่วน

IS บธบ ส877ค

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอพัก กรณีศึกษา หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัด
นครสวรรค์

IS บธบ อ921ป

ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4-7 ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรการเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร

IS บธบ อ944ค

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการแผนกกีฬาของห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขา
นครสวรรค์

IS บธบ อ952ก

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสลกบาตร

IS บธบ อ952ค

ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการโรงพยาบาลกาแพงเพชร

IS บธบ อ977ค

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

การค้นคว้าอิสระ : รัฐประศาสนศาสตร์
IS รปศ ก674ป

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในเขตอาเภอขาณวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร

IS รปศ ก132ค

ความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์ต่อพฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัยในจังหวัดอ่างทอง = CAR USER
OPINION TOWARD THE SAFETY BELT BEHAVIOR IN ANGTHONG PROVINCE

IS รปศ จ274ก

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้นาองค์กรในชุมชนในการจัดการทาแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา
: องค์การบริหารส่วนตาบลหินดาต อาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร

IS รปศ ท461น

แนวทางการจัดสวัสดิการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร

IS รปศ น139ก

การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลสลกบาตรอาเภอขาณวร
ลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร

IS รปศ น482ร

แรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเก้าเลี้ยวจังหวัด
นครสวรรค์

IS รปศ ป473ค

คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์

IS รปศ ป527ค

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเริงกะพง องค์การ
บริหารส่วนตาบลหินดาต อาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร

IS รปศ พ882ก

การมีส่วมร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสถานศึกษาในเขตอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร

IS รปศ พ912ท

ทัศนะของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลใน
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครสวรรค์

IS รปศ ม377ก

การศึกษาเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการกระจายอานาจให้แก่องค์การปรกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาอาเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกาแพงเพชร

IS รปศ ม411ก

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัดพิจิตร

IS รปศ ศ287ป

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การ:
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

IS รปศ ส231ร

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร

IS รปศ ส498ป

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดกาแพงเพชร

IS รปศ ส8668

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

IS รปศ ส866ค

คุณภาพชีวิตข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัด
นครสวรรค์

IS รปศ พ646ค

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดนครสวรรค์

IS รปศ ภ647ก
IS รปศ อ932ค

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานโครงการ "สุขภาพดี ต้องขี่จักรยาน"
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี
งบประมาณ
2549้นาชุมชนที่มีต่อหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ความคิดเห็นของผู

IS รปศ ส944ค

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548 กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตความพึ
าบลลานดอกไม้
อง จังหวั
ดกาแพงเพชร
งพอใจของผูอาเภอเมื
้ใช้บริการหอพั
กกรณี
ศึกษาหอพักหญิงมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัด
นครสวรรค์

การค้นคว้าอิสระ : หลักสูตรและการสอน
IS ศษ1 ก151ก

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

IS ศษ1 น6ก
IS ศษ1 ส66ก

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัย
ธรรมชาติที่สอนโดยกระบวนการกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึ
ยาศั์ทยางการเรี
อาเภอหนองฉาง
จังหวั
ดอุทัยธานี
การศึกกษาตามอั
ษาผลสัมธฤทธิ
ยนเรื่องการท
าการเกษตรแบบผสมผสานตามหลั
กปรัชญาของ

IS ศษ1 ธ451ก

เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึ
ธยาศัยอาเภอคลองขลุ
ง จังใหวั
ดกาแพงเพชร
โดยการจัอดงแม่
การเรี
ยนการสอนแบบ
การศึกกษาตามอั
ษาปัญหาการสอนวิ
ชาวิทยาศาสตร์
นโรงเรี
ยนสังกัดเทศบาลเมื
สอด

IS ศษ1 น526ก

การพัฒนาชุดการเรียนการสอน การอ่าน-การเขียน คาควบกล้า สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

IS ศษ2 ศ683ก

การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่วไป

IS ศษ2 อ544ก

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบล แม่เล่ย์ อาเภอ แม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์

IS ศษ1 ช756ก
IS ศษ1 น36ก

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนา และหน้าที่พลเมืองของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โดยใช้
ารเรียนรู้ดก้วล้ยตนเอง
การพัฒกนาการใช้
ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งมหาศาล

IS ศษ1 พ26ก

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือ
นิทานประกอบภาพ

IS ศษ1 ว446ก

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการนวดมือ และเท้าเพื่อสุขภาพ

IS ศษ1 ศ46ก

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

IS ศษ1 ศ636ก

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก การลบ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2

IS ศษ1 ส463ก

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

IS ศษ1 ส546ก

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

IS ศษ1 ส63ก

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถขยายพันธุ์พืชด้วยการปักชาแบบความ
แน่นสาหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ย
การค้นคว้าอิสระตามอั
: บริธหยาศัารการศึ
กษา

IS ศษ2 ก244ก

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอแม่วงก์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 ก263ก

การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

IS ศษ2 ก263ก

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

IS ศษ2 ก274ร

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตอัจฉราลัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

IS ศษ2 ก275ร

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 ข236ก

การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอ
เนินมะปราง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

IS ศษ2 จ224ก

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

IS ศษ2 จ263ก

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาเภอคลองขลุง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2

IS ศษ2 จ264ก

การบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
กลุ่มโรงเรียนลานสัก กลุ่ม 2 จังหวัดอุทัยธานี

IS ศษ2 จ264ก

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในอาเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์

IS ศษ2 ช236ค

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงามสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนบ้านห้วย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

IS ศษ2 ช243ก

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอชุมแสง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

IS ศษ2 ณ363ก

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตพนา
รักษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42

IS ศษ2 ด382พ

พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อาเภอบรรพตพิสัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2

IS ศษ2 ท363ก

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียน
ขนาดกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 ท365ก

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังไทร
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร

IS ศษ2 ธ362ภ

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

IS ศษ2 ธ364ก

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่ม บรรพต-บูรพา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการ
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 น344ท

ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนในอภเภอบรรพตพิสัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 น364ร

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาเภอคลองขลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2

IS ศษ2 น369ก

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนววิถีพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

IS ศษ2 ป364ก

การใช้หลักธรรมธิบาลบในการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานอภเภอไพศาลี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

IS ศษ2 ป364ส

สมรรถนะการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในสถานศึกษาอาเภอแม่วงก์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 พ462ภ

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอ แม่วงศ์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 พ464ค

ความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอลาดยาว สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 พ469ก

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอาเภอแม่วงก์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 ภ462ก

การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเฉพาะความพิการภาคเหนือสังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

IS ศษ2 ภ463ก

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

IS ศษ2 ม422ก

การบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในสหวิทยาเขตสะแกกรัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

IS ศษ2 ย475ก

การบริหารการจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัตองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์

IS ศษ2 ร446ก

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

IS ศษ2 ร572ก

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี

IS ศษ2 ล465ส

สถานการดาเนินงานระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

IS ศษ2 ล465ส

สถานการดาเนินงานระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

IS ศษ2 ว536ก

การศึกษาการนิเทศการศึกษาของครูในโรงเรียน เฉพาะความพิการสังกัดสานักบริหารงานศึกษา
พิเศษ ภาคเหนือ

IS ศษ2 ว546ก

การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอวิเชียรบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

IS ศษ2 ว562ก

การบริหารจัดการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอดงเจริญ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร

IS ศษ2 ว563ก

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสหวิทยาเขตทุ่ง
หินเทิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

IS ศษ2 ว563ก

การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนช่องแคบคีรีราษฎร์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

IS ศษ2 ศ556ผ

ผลของการบริหารงานตามนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชรเขต 2

IS ศษ2 ศ564ก

การบริหารจัดการชั้นเรียนโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 2

IS ศษ2 ส564ป

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

IS ศษ2 ส565ก

การบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอาเภอชุมแสง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

IS ศษ2 ส573ก

การบริหารความขัดแย้งของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตพนารักษ์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

IS ศษ2 ส573ก

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ

IS ศษ2 ส573ก

การบริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของเขตอาเภอแม่วงก์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 ส574ก

การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูของโรงเรียนในเขตอาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร

IS ศษ2 ส574ก

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่วงก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

IS ศษ2 อ544ก

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3

IS ศษ2 อ562ก

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอขาณุวรลักษบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2

IS ศษ2 อ562ค

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัตองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนคา อาเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์

IS ศษ2 อ579ผ

ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ
เมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

IS ศษ2 อ593บ

บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในกลุ่มสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ามสาขาวิชา
ผู้แต่ง

ปีพิมพ์

โกวิทย์ จันศรี

2551

เฉลิมพล สหอารักขา

2551

ชูศรี กลิ่นสุคันธ์

2551

เตือนใจ คาบ้านฆ้อง
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ปิยวรรณ มธุรส
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ยุทธนา เฮี้ยะหลง

2551

สมเดช สุตันแก้ว

2551

เสาวรส วิชาพร

2551

อังกูร อุทยานวิทยา

2551

อิทธิพล เหม็นยา

2551

อานาจ แก้วมาลา

2551

อานาจ สนธิ์สุพรรณ์

2551

อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

2551

กิตติพงษ์ โพธิ์ฤทธิ์

2555

กาญจนาฐิติกร ชัยกิมานนท์

2547

จารูญ สกุลทอง

2550

ทิพย์วรรณ อยู่เกษม

2555

นงนุช ขุนทอง

2555

มาลา สุขใจ

2555

ปรียาพัศ สรรสุพรรณ์

2555

ปรีชา ไทยขา

2550

เพ็ญพักตร์ ประชาชู

2555

เพ็ญศิริ พวงแย้ม

2555

มัลลิกา พูลเขตรกรม

2555

มานิต หนูเทศ

2555

ศศิกานต์ รอดโพธิ์ทอง หนูเทศ

2555

สมฤทัย เทียบเทียม

2555

อัจฉรา เก่งการเรือ

2555

สมพล พงษ์พิพัฒน์

2551

สายยนต์ แก้ววิเศษ

2551

พิทยอาจ สถาพรดารงค์

2550

ภัทรวุธ เกตุศรีศักดา

2550

อัญชลี มิตรญาติ

2550

เสาวรส วิชาพร

2551

กนกวรรณ อยู่สวัสดิ์

2552

นิตยา ปาจิตต์

2559

สะสิณา จันทร์มณี

2559

ธนากร ยศบรรเทิง

2552

นงเยาว์ จันสอน

2552

ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

2532
2560

ชนิศรา เกตุคา

2559

นิตยา ชูจิ๋ว

2559

พัชรี พุ่มพฤกษ์

2559

วิมลรัตน์ แสงงาม

2559

โศรดา นวลดอกไม้

2559

ศิรินญา เผ่าชวด

2559

สมจิตต์ ทัพเสลา

2559

สุวรรณา พะเทพ

2559

สุทิน ภู่ระย้า

2559

กมลชนก บุญเพียร

2559
2560
2560

เกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง

2559

เกษร ด่างเกษี

2559

ขนิษฐา ประทุมวัน

2559

จงรักษ์ คงสูน

2560

จันจิรา หน่อแก้ว

2560

จิรนันท์ จิตจง

2559

จิรโรจน์ อรรคสินธ์

2559
2560
2560

ณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล

2559

แดงปัญญา ศิริโรจน์

2559

ทับทิม สีสด

2559

ทิวาท วันบัวแดง

2559

ธัญลักษณ์ พรหมรอด

2559
2560
2560

นารีย์ กิจศักดาภาพ

2560

นิโรบล พัฒนพงษ์

2559
2560

ปิยะนุช เขม้นเขตการณ์

2559
2560
2560

พิไลวรรณ น้าชุ่ม

2559

ภิญญดา พุ่มมา

2559
2560

มงคล หู้โลหะ

2559
2560

รภัสสา มณีโชติ

2560

รุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์

2559
2560
2560
2560

วราภรณ์ ทาอุบล

2559

วัชรี เสือเหลือง

2559

วิทยา โกวิโท

2559

วันวิสา พรมคา

2560

ศศิธร นุชทรวง

2559

ศิริพร จันทร์สุวรรณ์

2559

สายฝน เชียงสา

2559

สายัณห์ ฤทธิ์มหันต์

2559

สุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล

2559

สุธิตา ราชพรม

2560

สุณีรัตน์ มหาสีทะเนตร

2559

สุภาณี แก้วบัวดี

2559

สุนันทา พูลคุ้ม

2559
2560

อังคณา ตันวงศ์

2560

2560
อุไรวรรณ เจนเจตวิทย์

2559
2560

