อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2561)
ลา
ดับ
1

เลขประจาตัว
ประชาชน
3 7302 00284 02 7

ตาแหน่ง
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ชื่อ – สกุล
พิชญาภา ยืนยาว

คุณวุฒิ
-ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี พ.ศ.

ผลงานวิชาการ

2552

ตารา
พิชญาภา ยืนยาว. (2557).บริบทและแนวคิดการจัดการศึกษา
ไทย. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผลงานวิชาการตีพมิ พ์
- พิชญาภา ยืนยาว. (2557). บทวิจารณ์หนังสือ: พฤติกรรม
องค์การ. วารสารสังคมศาสตร์วิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 171-179. (TCI กลุ่ม 2)
- พิชญาภา ยืนยาว. (2558). บทวิจารณ์หนังสือ: การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หลักการและการประยุกต์. วารสาร
สังคมศาสตร์วิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 6
ฉบับที่ 2 หน้า 186-192. (TCI กลุ่ม 2)
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
- พิชญาภา ยืนยาว. (2559). การจัดการความรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. วารสาร
สังคมศาสตร์วิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 7 ฉบับ
ที่ 1 หน้า 62-79. (TCI กลุ่ม 2)
- พิชญาภา ยืนยาว, ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง. (2560). รูปแบบการ
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เรียนการสอนแบบบันเทิงของนักศึกษามหาวิทยาราช
ภัฏนครปฐม. Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (TCI กลุ่ม 1)

ลา
เลขประจาตัว
ดับ
ประชาชน
2 3 7005 00446 56 1

ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นภาเดช บุญเชิดชู

คุณวุฒิ
-ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศษ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2
(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี พ.ศ.

ผลงานวิชาการ

2553

ผลงานวิชาการตีพิมพ์
- Booncherdchoo, S.L., Booncherdchoo, N. (2017). Vision
Competency of Thai Principals at Early Childhood
School from 2017 to 2036. Veridian E-Journal, Silpakorn
University. International (Humanities, Social Sciences and
Arts) Volume 10 Number 5 July - December 2017 pp.46
– 62. (TCI กลุ่ม 1)
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
- จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย โยธิน ศรีโสภา และนภาเดช บุญเชิดชู.
(2560). การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ทางสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์เพื่อจัดทานโยบายในการบริหารจัดการภารกิ จ
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 11
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) หน้า 55 – 68. (TCI กลุ่ม
1)
- ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง อิศรเรศ พิพัฒน์มงคลพร นภาเดช บุญเชิดชู.
(2560). รูปแบบการสร้ างเสริ มศั กยภาพอาจารย์ นิ เทศก์ และ
อาจารย์ พี่เลี้ ยงเพื่ อพัฒนาความสามารถด้ านการเป็ นพี่เลี้ ยง
วิชาการสาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. Veridian
E-Journal, Silpakorn University ฉ บั บ ภ า ษ า ไ ท ย ส า ข า
มนุษยศาสตร์ สั งคมศาสตร์ และศิลปะ ปี ที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน – ธันวาคม 2560, หน้า 104 – 122. (TCI กลุ่ม 1)
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ลา
เลขประจาตัว
ดับ
ประชาชน
3 3 9303 00241 48 4

ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
ดวงใจ ชนะสิทธิ์

คุณวุฒิ
-ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศษ.ม. (วัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม

ปี พ.ศ.

ผลงานวิชาการ

2551

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
- ดวงใจ ชนะสิ ท ธิ์ (2559). จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข อง
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 107131. (TCI กลุ่ม 2)
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2558). การพัฒนากระบวนการสอนด้านจิต
พิ สั ย เพื่ อ พั ฒนาจิ ตวิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
หน้า 79-92 .(TCI กลุ่ม 2)
- ดวงใจ ชนะสิทธิ์, ชัยยุธ มณีรัตน์ (2557). การพัฒนาระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงในการประกั นคุ ณภาพนั กศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 19-36. (TCI กลุ่ม 2)
- ดวงใจ ชนะสิ ท ธิ์ (2557). การบริ หารความเสี่ย งด้ านการ
จั ด การเรี ย นการสอนของคณะครุ ศ าสตร์ . วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 37-51. (TCI กลุ่ม 2)
- ดวงใจ ชนะสิ ท ธิ์ , อรพรรณ ตู้ จิ น ดา (2557). การบริ ห าร
ความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาค
กลาง. วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1,2 หน้า 180188. (TCI กลุ่ม 2)
- ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2557). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการอ่าน. วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 หน้า
211-220. (TCI กลุ่ม 2)
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