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6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
เนำวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2558). ภาวะผู้นาเชิงปริวรรตเพื่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. [รำยงำนกำรวิจัย ]. ยะลำ :
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
เนำวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2557). โครงการทางการจัดการความรู้และถ่ ายทอดนวัตกรรมการทาผ้า
บาติกด้วยสีธรรมชาติของกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. [รำยงำนกำรวิจัย]. ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ.
เนำวรัตน์ ตรี ไพบูล ย์. (2557). รูปแบบการส่งเสริมความสัมพัน ธ์แ ละความร่วมมือระหว่ า ง
สถานศึกษากับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. [รำยงำนกำร
วิจัย]. ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
เนำวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2556). คุณลักษณะความเป็นผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . [รำยงำนกำรวิจัย ]. ยะลำ : คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
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(2017). The Local Scientific lesson for Conversation and Utilizing Biological
Diversity in the Pattani Watershed. [Research Report]. Yala : Yala Rajabhat
University.
6.2 บทความในวารสาร
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6.3 บทความในรายงานการประชุมวิชาการ
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Rajabhat University.
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Innovation of Education for Thai Local Development for ASEAN, Nakhon
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Naowarat Treepaiboon. (2014). The Personal Characteristics, Work Characteristics, Work
Experiences, Situation of Unrest and the Teachers Organizational
Commitments under Primary Education Service Area Office in the Three
Southern Border Provinces. In The 2nd YRU National and International
Conference on Teaching in Islamic Education (Islamic Education Towards
ASEAN:Future and Challenges: YRU–NICTIE 2014) 11st- 12nd March 2014
(pp.10-18). Yala: Yala Rajabhat University.
เนำวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2558). โครงกำรทำงกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดนวัตกรรมกำรทำผ้ำบำติก
ด้วยสี ธรรมชำติ ของกิ จกรรมกำรเรี ยนกำรสอนระดั บกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในสำมจังหวั ด
ชำยแดนภำคใต้ . ใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo
2015). วันที่16– 20 สิงหาคม 2558 (หน้ำ 368-377). กรุงเทพฯ : สำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ.
เนำวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2557). คุณลักษณะควำมเป็นผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชนตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำในเขตพื้นที่
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้. ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS I)
วันที่ 3 – 21 มกราคม 2556 (หน้ำ 368-377). พิษณุโลก: มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม.
เนำวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2557). รูปแบบกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ
กับชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ . ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2557 (Thailand Research Expo 2014) วันที่ 16– 20 สิงหาคม 2557 (หน้ำ 368377). กรุงเทพฯ : สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ.
Naowarat Treepaiboon. (2014). Characteristic Leadership of the Educational Basic
School Administrators for the Relationship between School and Community
based on Education Reform under the Region of the Three Southern Border
Provinces. In Education and Leadership. In Glocalization: What does "Thing
globally, act locally" mean for education around the world 21th May 2014
(pp.10-18). Phuket: Prince of Songkha University.
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญำตรี 14 ปี
ชื่อวิชำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรพัฒนำควำมเป็นครูวิชำชีพ
ชื่อวิชำ ควำมเป็นครู
ชื่อวิชำ กำรบริหำรจัดกำรในห้องเรียน
ชื่อวิชำ กำรศึกษำไทยและครูชั้นวิชำชีพ
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7.1.2 ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตกำรบริหำรกำรศึกษำ 4 ปี
ชื่อวิชำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ วิทยำกำรวิจัย
7.1.3 ระดับปริญญำโท 5 ปี
ชื่อวิชำ กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อวิชำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ หลักทฤษฎีและปฏิบัติกำรบริหำรกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษำ
ชื่อวิชำ หลักและกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรบริหำรกิจกำรนักเรียนและกำรประชำสัมพันธ์
และควำมสัมพันธ์กับชุมชน
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7.2 ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
7.2.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ลุกมำน โตะแวอำยี. (2561). อานาจผู้บริ หารสถานศึกษากับการทางานเป็น ทีมของครู
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา. วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
มูฮำหมัด ตำเห. (2560). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญ กาลังใจของครู
ท่า มกลางเหตุ การณ์ ค วามไม่สงบ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษาจั ง หวั ด ยะลา. วิ ท ยำนิ พ นธ์ ค รุ ศ ำสตรมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรบริ ห ำร
กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
ต่วนซอบำรียะห์ ลำเตะ. (2560). ภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี . วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
สุชิรัตน์ แก้วรัตน์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ขวัญกาลังใจของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา. วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
7.2.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ
วรปรัชญ์ ลำวัณย์วิไลวงศ์. (2560). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นราธิ ว าส สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 15. กำรค้นคว้ำอิสระครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริหำร
กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
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อำมำล นิและ. (2560). ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายเรืองวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1. กำร
ค้นคว้ำอิสระครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
สุจินตนำ ตรงประสิทธิ์. (2560). กระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสานักงาน
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยจังหวัดปัตตานี . กำร
ค้นคว้ำอิสระครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
นิรมล ศรีแก้ว. (2558). พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริ หารโรงเรี ยนในทัศนะของครู
โรงเรียนประถมศึกษา อาเภอยะหา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2. กำรค้นคว้ำอิส ระครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำกำรบริห ำร
กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.

(ลงชื่อ) .......................................................... เจ้ำของประวัติ
(อำจำรย์ ดร.เนำวรัตน์ ตรีไพบูลย์)
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