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บัญชีรายช่ือผลงานทางวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

คณะครุศาสตร ์
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ค่าน  าหนัก 
1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับสับปะรดและ

ผลิตภณัฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี 
อ.สุจิตตรา  จันทร์ลอย 
อ.สุธิดา  ปรีชานนท์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

2 ประสิทธิผลของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษต่อความเข้าใจใน

การอ่านเพื่อความเข้าใจ 

อ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

3 การถอดบทเรยีนและการศึกษารปูแบบการ
เรียนรู้ของ Smart Farmer ต้นแบบ 

ด้านการปลูกสับปะรดในจังหวดัราชบุรี 

อ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

4 การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสือ่การสอน
เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดราชบุรี 

อ.ดร.จรินทร์  งามแม้น การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะมวยไทย
ส าหรับข้าราชการต ารวจ 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

6 พฤติกรรมการออกก าลังกายของนกัศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา ภาคเรียนที่  1/2558  

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

อ.นิตยา  เรืองมาก การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

7 การศึกษาความต้องการช่วยเหลือในการท าวิจัย
ในช้ันเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

อ.เทวเดช ห้วยหงส์ทอง 
อ.สมภัสสร บัวรอด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

8     
9 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า

พื้นฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) 

จังหวัดราชบุร ี

อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

10 ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา

การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

อ.ภุมรินทร์  ชวนชม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

11 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุร ี

อ.ดร.ชวน  ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 



ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ค่าน  าหนัก 
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท

ผู้บริหารสถานศึกษากับการประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

อ.ดร.พรศักดิ์  สุจรติรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

13 การศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

อ.ดร.พรศักดิ์  สุจรติรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

14 การประเมินกระแสหลักเพื่อการพัฒนาองค์กร อ.เทวเดช ห้วยหงส์ทอง 
อ.สมภสัสร บัวรอด 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

15 การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับโรงเรียนด้วย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

อ.การญ์พิชชา กชกานน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

16 โครงการการจัดการองค์ความรูภู้มปิัญญา
ท้องถิ่นโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วย
น้ าขาว ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จังหวัด

ราชบุร ี

ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

17 ความหลากหลายในการใช้ภาษา อ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

18 ปัจจัยความต่างของการใช้ภาษาในสังคม อ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

19 สมองกับการเรียนรูภ้าษาของมนุษย์ 
 

อ.อินธิรา เกือ้เสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

20 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่บัณฑิต
ใหม่หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้น
จอมบึง ปีการศึกษา 2559 

อ.พิษณุ วรดิษฐ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

21 ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายต่อ
คุณภาพหลักสตูรระดับประกาศนยีบัตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้น

จอมบึง ปีการศึกษา 2559 

ผศ.ดร.กิตตคิม คาวีรตัน ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 

22 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษา 
ในการเข้าศึกษาต่อหลักสตูรประกาศนียบัตร 
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง 
 
 
 
 

อ.วรรณะ บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

.20 



ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ค่าน  าหนัก 
23 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรม์ตัลิมเีดีย 

เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 กลุ่มเครือข่าย
โพธารามที่ 5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

อ.เกศินี  โสขุมา การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 

ครั้งท่ี 2 (The 2nd KRU 
National Academic 

Conference) ในวันท่ี  24  
พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร

บริการวิชาการและบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

.20 

24 การประเมินโครงการโรงเรยีนปลอดขยะของ
โรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยใช้รูปแบบการ

ประเมิน CIPPI 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 

ครั้งท่ี 2 (The 2nd KRU 
National Academic 

Conference) ในวันท่ี  24  
พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร

บริการวิชาการและบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

.20 

25 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพด้านผูเ้รียนในระดับช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดราชบุร ี

อ.ดร.เกศินี  โสขุมา การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ครั้งท่ี 11 ประจ าปีการศึกษา 
2560 ในวันที่  16 ธันวาคม 

2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี

.20 

26 การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 
โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน 

สงวนศรี  โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งท่ี 8 ในวันที่  22  

มิถุนายน  2561  ณ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

0.20 

27 การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรยีน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2  

โรงเรียนบ้านหนองปล้องโดยใช้วิธีสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม 

สงวนศรี  โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งท่ี 8 ในวันที่  22  

มิถุนายน  2561  ณ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

0.20 

28 การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเยน็ (เริ่มปรานุ
กูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎกีารสอนเพื่อ

การสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน 
(KeithJohnson) 

สงวนศรี  โทรอค 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งท่ี 8 ในวันที่  22  

มิถุนายน  2561  ณ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

0.20 



ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ค่าน  าหนัก 
29 การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูด

ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดย
ใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาตาม

อรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนทิาน 

สงวนศรี  โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งท่ี 8 ในวันที่  22  

มิถุนายน  2561  ณ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

0.20 

30 การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดและ
ความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก 
ก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู

กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎี
การสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 

Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน  
(Narrative Genre Featurs) 

สงวนศรี  โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งท่ี 8 ในวันที่  22  

มิถุนายน  2561  ณ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

0.20 

31 การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษและเจตคตติ่อการเรยีน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
5  โรงเรียนวัดเขาลุงโดยใข้วิธีสอนตามแนว

ทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน 

สงวนศรี  โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งท่ี 8 ในวันที่  22  

มิถุนายน  2561  ณ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

0.20 

32 การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษและเจตคตติ่อการเรยีนภาษา
อังกฟษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อัปถมัภ์โดยใช้วิธี
สอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถ
ฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ 

สงวนศรี  โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งท่ี 8 ในวันที่  22  

มิถุนายน  2561  ณ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

0.20 

33 การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนบ้านคลองโยงโดยใช้วิธีสอนด้วย

กิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ 

สงวนศรี  โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งท่ี 8 ในวันที่  22  

มิถุนายน  2561  ณ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

0.20 

34 การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษและเจตคตติ่อการเรยีน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนหนองรีประชานมิิต โดยใช้วิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วย

อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ 

สงวนศรี  โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งท่ี 8 ในวันที่  22  

มิถุนายน  2561  ณ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

0.20 

35 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
ค านวณส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ : การวิจัย

รับใช้ชุมชน สร้างสังคม
ฐานความรู้ ในวันศุกร์ที่  20  

กรกฎาคม  2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

0.20 



ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ค่าน  าหนัก 
36 การประเมินหลักสตูรการแพทย์แผนไทย

บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อ.ดร.เกศินี  โสขุมา การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ : การวิจัย

รับใช้ชุมชน สร้างสังคม
ฐานความรู้ ในวันศุกร์ที่  20  

กรกฎาคม  2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

0.20 

37 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการอ่าน
จับใจความภาษาไทยส าหรับนักเรยีนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  3 

อ.ดร.เกศีนี  โสขุมา การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ : การวิจัย

รับใช้ชุมชน สร้างสังคม
ฐานความรู้ ในวันศุกร์ที่  20  

กรกฎาคม  2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

0.20 

38 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสือ่ความของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ 8 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประชุมศึกษา

ราชุบรีเขต 1 

อ.ดร.เกศินี  โสขุมา การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ : การวิจัย

รับใช้ชุมชน สร้างสังคม
ฐานความรู้ ในวันศุกร์ที่  20  

กรกฎาคม  2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

0.20 

39 การประเมินหลักสตูรประกาศนียบัตร สาขา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ : การวิจัย

รับใช้ชุมชน สร้างสังคม
ฐานความรู้ ในวันศุกร์ที่  20  

กรกฎาคม  2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

0.20 

40 สภาพการด าเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

อ.ดร.อนงค์  สระบัว วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนันทา 

.02 

41 คุณลักษณะผู้น าของผู้บรหิารที่สมัพันธ์กับ
ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

อ.ดร.นิมติร มั่งมีทรัพย ์ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนันทา 

.02 

42 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

อ.ดร.พรศักดิ์  สุจรติรักษ์ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนันทา 

.02 

43. พฤติกรรมการบริการที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

อ.ดร.พรศักดิ์  สุจรติรักษ์ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนันทา 

.02 

44 การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 

อ.ดร.อนงค์  สระบัว 
 
 
 
 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
มกราคม 2561- มิถุนายน 2561 

.60 



ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ค่าน  าหนัก 
45 การศึกษาการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 2 

อ.ดร.อนงค์  สระบัว วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
มกราคม 2561- มิถุนายน 2561 

.60 

46 การประเมินหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
มกราคม 2561- มิถุนายน 2561 

.60 

47 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มผีลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

อ.ดร.เกศินี  โสขุมา วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
มกราคม 2561- มิถุนายน 2561 

.60 

48 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร อ.สุจิตตา  จันทร์ลอย - 1.00 
 


