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Organizations on Private School Teachers’ Professional Learning
พัชรี เวชยันต์วิวัฒน์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
Political participation of people in Chachoengsao municipality. Chachoengsao Province
พงศกร สวัสดิ์มาก
ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร
Satisfaction of purchasing goods and services through the online channel of customer
in Bangkok
สุภาภรณ์ วิบลุ ศิลป์
การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อนาไปปฏิบัตใิ นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
จังหวัดสมุทรสงคราม
The Implementation of the Social Capital Development in Community Based Tourism
as Sustainable at Samutsongkram Province
วิโชคธารง อังก์สิรยิ ากร
สิ่งที่มาก่อนและผลที่ตามมาของพันธะผูกพันในการทางานของครูผู้ช่วย
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
Antecedents and Consequences of Probationary Teacher’s Work Engagement in
Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission
ลัดดาวัลย์ กลิน่ เจริญ
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Administration of Technology for Meditation Promotion of Wat Prathamakaya according
to the Sufficiency Economy Philosophy
สุนีย์ สัจจาไชยนนท์
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การนานโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัต:ิ ศึกษากรณีไชน่าทาวน์
“เยาวราช”
Policy Implementation of Tourism Development in Bangkok: Case study in China Town
(Yaowarach)
ชนะพล เดชวิทูล
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ถิ่น ทุรกันดารสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
The Third Round External Quality Assessment Results (2011-2015) of Small- Sized
Schoolsin Remote Area under the Jurisdiction of Office of the Basic Education
Commission
ดร.ศักดิส์ ิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1
Leadership of School Administrators under the Secondary Educational Service Area
Office 1
วิมล จันทร์แก้ว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์
Factors Influencing to Choose Further Education Online Bachelor’s Degree Program
พรพนา ศรีสถานนท์, สุชาดา บุญเรือง
Experiencing Higher States of Consciousness: A Qualitative Analysis of Results
of Research in Consciousness within the Framework of the Science of Creative
Intelligence
Shirin Ameneh Mohaghegh
Contradictions in Harmony—Experiences of Pure Consciousness Understood through
the Science of Creative Intelligence: A Qualitative Analysis of Research in
Consciousness
Lim Lay Theng
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