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6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
สันติ บุญภิรมย์ . (2560). การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตอาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา. [รำยงำนกำรวิจัย ]. ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ.
สันติ บุ ญภิรมย์ . (2559). ศักยภาพการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของผู้บริ หาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้. [รำยงำนกำรวิจัย]. ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ.
สันติ บุญภิรมย์. (2558). ศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในสาม
จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ เกี่ย วกั บการเตรี ยมความพร้ อมก้า วสู่ป ระชาคมอาเซี ยน.
[รำยงำนกำรวิจัย]. ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
สันติ บุญภิรมย์. (2557). ศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐลบาล ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. [รำยงำน
กำรวิจัย]. ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
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สัน ติ บุ ญภิร มย์ . (2557). การพยากรณ์ พฤติกรรมการบริ หารของผู้บริ หารด้า นสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. [รำยงำนกำร
วิจัย]. ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
สันติ บุญภิรมย์. (2555). การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา. [รำยงำนกำรวิ จัย ]. ยะลำ : คณะครุศ ำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
6.2 บทความในวารสาร
สันติ บุญภิรมย์. (2557, กันยำยน – ธันวำคม). กำรพยำกรณ์พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรด้ ำน
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ ในกำรเตรียมควำมพร้อมก้ำวสู่ ประชำคมอำเซียน.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 25(3) : 71 – 83.
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ
สันติ บุญภิรมย์. (2557). ความเป็นครู. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
สันติ บุญภิรมย์. (2557). การบริหารจัดการในห้องเรียน. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
สันติ บุญภิรมย์. (2557). การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ
: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญำตรี 18 ปี
ชื่อวิชำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรพัฒนำควำมเป็นครูวิชำชีพ
ชื่อวิชำ ควำมเป็นครู
ชื่อวิชำ บูรณำกำรวิชำชีพครู
ชื่อวิชำ กำรบริหำรจัดกำรในห้องเรียน
ชื่อวิชำ กำรศึกษำไทยและครูชั้นวิชำชีพ
7.1.2 ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตกำรบริหำรกำรศึกษำ 10 ปี
ชื่อวิชำ ผู้นำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำหลักสูตร
ชื่อวิชำ ควำมเป็นนักบริหำรมืออำชีพ
ชื่อวิชำ หลักและกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7.1.3 ระดับปริญญำโท 9 ปี
ชื่อวิชำ หลักและกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรบริหำรงำนวิชำกำร
ชื่อวิชำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำและพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำ
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7.2 ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
7.2.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
นิเลำะ นิเฮง. (2561). ปัจจัยการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิ สลาม สัง กัดสานักงานการศึก ษาเอกชนจังหวั ดปัต ตานี .
วิทยำนิพนธ์ ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
ธีรยุทธ แก้วประสพ. (2558). การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาโรงเรียนวิถี
พุทธ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2. วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
วิ ทยำศิ ล ป์ สะอำ. (2558). ความสั มพั น ธ์ ของขวั ญและก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดยะลา. วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรม
หำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
อันวำรุดดีน ดอเล๊ำะ. (2557). ปัจจัยสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สั งกั ดส านั กงานการศึ กษาเอกชน จังหวั ดปั ตตานี .
วิทยำนิ พนธ์ ครุ ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
จุ ฑำมำศ แตมำสำ. (2557). สภาพและปั ญหาการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา. วิทยำนิพนธ์ครุศำสต
รมหำบัณฑิต สำขำวิ ชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ.
7.2.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ
ซอฟี รำเซะ. (2559). ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอทุ่งยางแดง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3. กำรค้นคว้ำอิสระ
ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏยะลำ.
มลฤดี ขันจ่ำง. (2558). ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในภาวะ
ความไม่สงบ สังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1.
กำรค้น คว้ำอิส ระครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริห ำรกำรศึกษำ คณะครุ
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
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มูฮำมัดอนูวำร์ สะอะ. (2558). การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา. กำรค้นคว้ำอิสระครุศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ.
โนรียำ สุงำบำรู. (2558). พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูอาเภอศรีสาคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิ วาส เขต 1. กำรค้นคว้ำอิสระครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริห ำร
กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
พำรีดี ลำบูอำปี. (2557). สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมตาม
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายะลา เขต 2. กำรค้นคว้ำอิสระครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริหำร
กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.

(ลงชื่อ) .......................................................... เจ้ำของประวัติ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์)
เมษำยน 2561

