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 สลักจิต นิลผาย   
 

 

พฤติกรรมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด 150 
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การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครูสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
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 คุณาวุฒิ สิงห์ทอง และ ธรินธร นามวรรณ 
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กระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 177 
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