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 ๙. ผลงานทางวิชาการ จํานวน........28............เรื่อง 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือเรื่อง 

หนังสือ/ตํารา จํานวน........12...............เรื่อง 

1. เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2555).  หนวยท่ี 1  ปรัชญาการศึกษากับการจัดการศึกษา (ปรับปรุง) ใน ประมวล

 สาระ ชุด วิชาการจัดและบริหารองคการทางการศึกษา หนวยท่ี 1-8.  นนทบุรี:  สาขาวิชา 

         ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2. เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2555). ประเด็นสาระหลักท่ี 1 การวิเคราะหเชิงวิพากษ  ในแนวการศึกษาชุด

 วิชาการวิเคราะหเชิงวิพากษทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา

 บริหารการศึกษา. นนทบุรี:   สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

3. เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2555). หนวยท่ี 12  ผูนํากับการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในประมวล

 สาระชุดวิชา การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรับผูนําทางการศึกษา 

 หนวยท่ี   11-15. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

4. เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2555). หนวยท่ี 3 นโยบายและการวางแผนกลยุทธในสถานศึกษาปฐมวัย ใน  

  ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย หนวยท่ี 1-5. นนทบุรี:   สาขาวิชา

  ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

5 เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2555). หนวยท่ี 8  การนิเทศในสถานศึกษา ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดและ  

 บริหารองคการทางการศึกษา หนวยท่ี 1-8.  นนทบุรี:   สาขาวิชาศึกษาศาสตร   

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

6. เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2555).หนวยท่ี 1 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ในประมวลสาระชุดวิชา การ

  พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู หนวยท่ี 1-5.  นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร   

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

7. เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2556). หนวยท่ี  5 การประเมินและปรับปรุงนโยบายและแผนการศึกษา.  

             ในประมวลสาระชุดวิชานโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

              หนวยท่ี 1-5.นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

8. เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2556). หนวยท่ี  9 การประเมินและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา. ใน 

                ประมวลสาระชดุวิชานโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หนวยท่ี  

  9-10. นนทบุรี:  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

9. เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2556). หนวยท่ี 2 วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา.  ในประมวลสาระชุดวิชาการ  

  วิจัยทางการบริหารการศึกษา หนวยท่ี 1-5. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร         

10. เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2558). หนวยท่ี 15  ภาวะผูนําของบุคลากรแนะแนว.  ในประมวลสาระชุดวิชา 

  ประสบการณวิชาชีพการแนะแนว หนวยท่ี 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร       



 

 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือเรื่อง 

11. เก็จกนก เอ้ือวงศ และรัตนา ดวงแกว. (2554). ประเด็นสาระหลักท่ี 3 พฤติกรรมองคการ: ภาวะผูนํา. ใ  

  แนวการศึกษาชุดวิชาการวิเคราะหเชิงวิพากษทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 

        (น. 43-48). นนทบุรี:  สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

12. พิชิต  ฤทธิ์จรูญ และเก็จกนก เอ้ือวงศ (2555).หนวยท่ี 15 ปญหาและแนวโนมการพัฒนาระบบการ

  จัดการเรียนรู  ในประมวลสาระชุดวิชา การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู หนวยท่ี 11-

  15. นนทบุรี:  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 

ผลงานวิจัย จํานวน.........10............เรื่อง 
ระดับการเผยแพร 

ชาต ิ นานาชาต ิ

1. กุลชลี จงเจริญ, รัตนา ดวงแกว, เก็จกนก เอ้ือวงศ และชูชาติ พวงสมจิตร. (2558). 

 การพัฒนาชุดฝกอบรมผานเว็บเรื่องการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

 สําหรับผูบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตกทม.และปริมณฑล. 

 (เอกสารอัดสําเนา).  

  

2. เก็จกนก  เอ้ือวงศ และคณะ (2547).   การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพ่ือ
 เสริมสรางทักษะการจัดการ เรียนรูของครูในสถานศึกษาสังกัด

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ทุน 
 วิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.(เอกสารอัดสําเนา). 

  

3. เก็จกนก  เอ้ือวงศ. (2554).  รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของ
 เทศบาล. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

  

4. ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ,พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,ชูชาติ  พวงสมจิตร และเก็จกนก เอ้ือวงศ.

 (2548). รายงานผลการพัฒนาครูนักวิจัยแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
 ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ.  ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาแหงชาต ิ(เอกสารอัดสําเนา). 

  

5. พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  ชูชาติ พวงสมจิตร, เก็จกนก เอ้ือวงศ และนงเยาว อุทุมพร. 

 (2550). การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาของ

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน. สํานักงานเลขาธิการสภา 

 การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ. 

  

6. พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  ชูชาติ พวงสมจิตร, เก็จกนก เอ้ือวงศ และนงเยาว อุทุมพร. 

 (2554 ). รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององคกร 

 ปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

  

7. พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  ชูชาติ พวงสมจิตร, เก็จกนก เอ้ือวงศ และนงเยาว อุทุมพร. 

 (2554 ). การวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากร

  



 

 

ผลงานวิจัย จํานวน.........10............เรื่อง 
ระดับการเผยแพร 

ชาต ิ นานาชาต ิ

 ทางการศึกษา.  ทุนวิจัยจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  

8. รัตนา ดวงแกว, เก็จกนก เอ้ือวงศ, ชูชาติ พวงสมจิตร และคณะ. (2558). การ

 สังเคราะหงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหาร

 การศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร. (เอกสารอัดสําเนา). 

  

9. เก็จกนก  เอ้ือวงศ และคณะ (2547).   การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพ่ือ

 เสริมสรางทักษะการจัดการ เรียนรูของครูในสถานศึกษาสังกัด
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ทุนวิจัยจาก
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.(เอกสารอัดสําเนา). 

  

10. เก็จกนก  เอ้ือวงศ (2559) การวิจัยการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎ ี

 บัณฑิตแขนงวิชาบริหารการศึกษา. ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 

 2559 (ประเภทการวิจัยสถาบัน). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 (เอกสารอัดสําเนา).  

  

 ระดบัการเผยแพร 

บทความ จํานวน........6.............เรื่อง ชาต ิ นานาชาต ิ

1. เก็จกนก เอ้ือวงศ.(2559).  การชี้แนะ : การประยุกตใชเพ่ือการนิเทศการศึกษา.

 วารสารศึกษาศาสตร มสธ. 9(1) 1-12. 

  

2. เก็จกนก เอ้ือวงศ. (2555). รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของ

 เทศบาล. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 7 (22),51-

 62. 

  

3. พิชิต ฤทธิ์จรูญ,ชูชาติ พวงสมจิตร, เก็จกนก เอ้ือวงศ และนงเยาว อุทุมพร. (2555) 

 สภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลตอ

 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  3( 2), 1-12.    

 

  

4. พิชิต ฤทธิ์จรูญ,ชูชาติ พวงสมจิตร, เก็จกนก เอ้ือวงศ และนงเยาว อุทุมพร. 

 (2554).การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง  

               สวนทองถ่ิน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร 3 (1, 2), 79-91. 

  

5. พิชิต ฤทธิ์จรูญ,ชูชาติ พวงสมจิตร, เก็จกนก เอ้ือวงศ และนงเยาว อุทุมพร.(2554) 

 การวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.

 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 8 (2),117-128. 

 

 

 

  



 

 

ผลงานวิจัย จํานวน.........10............เรื่อง 
ระดับการเผยแพร 

ชาต ิ นานาชาต ิ

6. Pichit Ritcharoon  and  Ketkanok Urwongse, (2012). Policy Research 

 for Quality  Development of Teachers and Educational 

 Personnel. In the Fourth Thailand– Malaysia Joint 

 Educational Research Conference. July 4, 2012. Imperial 

 Mae Ping Hotel,Changmai. 
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