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ปีที่ 14 ฉบับที่ 67 ประจาเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 นี้ ได้
รวบรวมบทความทางวิชาการและงานวิจัย จากนักการศึกษา นักบริหาร นักวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
เพื่อเผยแพร่ในวงการศึกษาและวงการวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักการศึกษาและนักบริหารระดับท้องถิ่นออกสู่สังคม
การศึกษาของไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
สาระที่น่าสนใจในฉบับประกอบด้วย การพัฒนาระบบสารสนเทศผลการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23, ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ในเขตตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม, การเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 7 โรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านมะนีลาด เมืองไชยบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน, ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัด, การพัฒนาแบบทดสอบทักษะ
การส่งลูกสั้นและลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน สาหรับนิสิตมหาวิทยาเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, การพัฒนา
ความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชั่น, ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3,
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD, ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3, การพัฒนาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19, การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการชั้นเรียน
สาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4, แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3,
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสาอางของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร, ปัจจัยความสาเร็จของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาใน
กรุงเทพมหานคร, การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครศรีธรรมราช, การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่, การพัฒนาแนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐานสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ, การพัฒนาแนวทางพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เป็นทีม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นต้น
กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่า นที่ให้ความร่วมมือส่งบทความและงานวิจัยมาร่วมเผยแพร่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร
บัณฑิตศึกษา ประจาปีที่ 14 ฉบับที่ 67 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี
บรรณาธิการ

