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หัวข้ อปริญญานิพนธ์ : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น :
กรณี ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่าง.
ความเชี่ยวชาญ วิจยั ทางการศึกษาและทางสังคมศาสตร์ ประเมินโครงการทางการศึกษาและสังคม สถิติ
สําหรับการวิจยั พัฒนาหลักสูตร วิจยั เชิงคุณภาพ มุ่งเน้นด้านการวิจยั ชุมชน สังคมและวัฒนธรรม
ผลงานภายหลังจบปริญญาเอก
งานวิจัย
1. รัตนะ บัวสนธ์ (2542) "สถานภาพและบทบาทของสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบลจังหวัด
พิษณุโลก ที่มีต่อการจัดการศึกษา"
2. รัตนะ บัวสนธ์ (2545) "คอรัปชัน่ ในวงการทางการศึกษาของไทย : กรณี ศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง"
3. รัตนะ บัวสนธ์ (2547) "พัฒนาทฤษฎีประเมินนเรศวร"
4. รัตนะ บัวสนธ์ (2551) "ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐ : พหุ กรณี ศึกษา."
5. รัตนะ บัวสนธ์ (2551) "การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ
และหน่วยราชการอื่นของไทย."
หัวหน้ าโครงการงานวิจัย
1. รัตนะ บัวสนธ์ (2539) "การประเมินโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาบริ หารการศึกษา
ช่วงปี พ.ศ.2538 – 2539"
2. รัตนะ บัวสนธ์ (2541) "บทบาทของสถาบันหลักและปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยที่เกี่ยวข้องใน
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านหนองหัวยาง"
3. รัตนะ บัวสนธ์ (2541) "สาเหตุ ความคิดเห็นและความคาดหวังในการศึกษาระดับปริ ญญา
การศึกษามหาบัณฑิต ภาคปกติ ของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : เทคนิค
การสนทนากลุ่ม"

4 .รัตนะ บัวสนธ์ (2544) "วิถีชีวิต เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผา่ น
ระบบการสอบคัดเลือกด้วยวิธีรับตรงและจากส่ วนกลาง"
5 .รัตนะ บัวสนธ์ (2547)" การศึกษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในทรรศนะของนิสิต"
6. รัตนะ บัวสนธ์ (2547) "ความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการให้บริ การชุมชนของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรตามสภาพที่เป็ นจริ งและคาดหวัง : การวิจยั รู ปแบบผสม"
7. รัตนะ บัวสนธ์ (2547)"การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการบริ การรถไฟฟ้ า มหาวิทยาลัย
นเรศวร"
8. รัตนะ บัวสนธ์ (2547) "การศึกษาสภาพการใช้บริ การหอสมุดของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร"
9. รัตนะ บัวสนธ์ (2547) "ไก่ชน : การพนัน สังคมและวัฒนธรรมในวงการไก่ชน"
10. รัตนะ บัวสนธ์ (2547) "ไก่ชน : การเพาะเลี้ยงไก่ชน"
11.รัตนะ บัวสนธ์ (2548) "การสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาบริ หาร
การศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร"
12.รัตนะ บัวสนธ์ (2548) "กระบวนการสัง่ สมและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเครื่ องมือจับสัตว์น้ าํ :
พหุกรณี ศึกษาลอบแหล่งของชุมชนบ้านหนองหัวยาง"
13.รัตนะ บัวสนธ์ (2548) "กระบวนการสัง่ สมและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคกระดูก :
พหุกรณี ศึกษา หมอนํ้ามันจังหวัดพิษณุโลก"
14.รัตนะ บัวสนธ์ (2549) "วิถีของกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก"
15.รัตนะ บัวสนธ์ (2549) "วิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุ นขั บางแก้ว"
16.รัตนะ บัวสนธ์ (2549)"วิถีชีวิตของผับและนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง"
17.รัตนะ บัวสนธ์ (2550) "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก."
18.รัตนะ บัวสนธ์ (2550)"รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร."
19 .รัตนะ บัวสนธ์ (2551)"ความพึงพอใจของนิสิตในการใช้บริ การหอพักภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร"
20.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)"ความคิดเห็นของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อการออกนอก
ระบบ"
21.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)"มหาวิทยาลัยนเรศวร วันวาน วันนี้และวันพรุ่ งนี้"

หนังสื อ ตําราทางวิชาการ
1. รัตนะ บัวสนธ์ (2536) “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม
และเศรษฐกิจ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสู ตรและวิทยวิธีทางการสอน หน่วยที่ 5
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2. รัตนะ บัวสนธ์ (2536) “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ความรู ้และประสบการณ์ทอ้ งถิ่นกับการ
พัฒนาหลักสูตร” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน หน่วยที่ 6 3.4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ร่ วมกับ เอกวิทย์ ณ ถลาง)
3. รัตนะ บัวสนธ์ (2537) “โลก – วัฒนธรรมกับการพัฒนา” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสกลทรรศน์
ศึกษา หน่วยที่ 5 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
4.รัตนะ บัวสนธ์ (2537) “ภูมิปัญญาและศักยภาพท้องถิ่นกับโรงเรี ยนประถมศึกษา” ใน ประมวล
สาระชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษา หน่วยที่ 3 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
5. รัตนะ บัวสนธ์ (2539)รวมบทความทางวิชาการด้านการวิจยั สถิติและประเมินผลการศึกษา.
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
6. รัตนะ บัวสนธ์ (2540)การประเมินโครงการ การวิจยั เชิงประเมิน. บริ ษทั ต้นอ้อ แกรมมี่
กรุ งเทพฯ
7. รัตนะ บัวสนธ์ (2541)วิธีวิจยั เชิงคุณภาพทางการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. รัตนะ บัวสนธ์ (2544)วิจยั และพัฒนาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. รัตนะ บัวสนธ์ (2547) “การวิจยั และพัฒนา” ใน ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์. หน่วยที่ 6 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
10.รัตนะ บัวสนธ์ (2547) “การวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์” ใน ประมวล
สาระชุดวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์. หน่วยที่ 12 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
11.รัตนะ บัวสนธ์ (2547) ทิศทางและอาณาบริ เวณการประเมิน. นครสวรรค์ : สวรรค์วิถีการ
พิมพ์.
12.รัตนะ บัวสนธ์ (2548) “การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์” ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 13. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
13.รัตนะ บัวสนธ์ (2548)"การวิจยั และพัฒนา. แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 6. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
14.รัตนะ บัวสนธ์ (2549) ปรัชญาวิจยั . พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. (อัดสําเนา)
15.รัตนะ บัวสนธ์ (2549) ปรัชญาวิจยั . คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16.รัตนะ บัวสนธ์ (2549) การประเมินนเรศวร : ทฤษฎี รู ปแบบและแนวทางการประเมิน.
นครสวรรค์ : ริ มปิ งการพิมพ์.

17.รัตนะ บัวสนธ์ (2549) การประเมินนเรศวร : ทฤษฎี รู ปแบบและแนวทางการประเมิน. พิมพ์
ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : ริ มปิ งการพิมพ์.
18.รัตนะ บัวสนธ์ (2549)เทคนิคการสุ่ มตัวอย่าง : แนวคิดและการประยุกต์ใช้. นครสวรรค์ : ริ มปิ ง
การพิมพ์.
19.รัตนะ บัวสนธ์ (2550)ทิศทางและอาณาบริ เวณการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
20.รัตนะ บัวสนธ์ (2550)วิจยั เชิงคุณภาพทางการศึกษา. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
21.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)วิจยั เชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุ งเทพฯ : คําสมัย.
22.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)เทคนิคการสุ่ มตัวอย่าง : แนวคิดและการประยุกต์ใช้. พิษณุโลก : ตระกูล
ไทย.
23.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)ปรัชญาวิจยั . กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บทความทางวิชาการ
1.รัตนะ บัวสนธ์ (2536) “การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรี ยนด้วยระเบียบวิธีวิจยั เชิง
คุณภาพ” ใน วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ปี ที่ 6 ฉบับที่ 3 หน้า 31.
2.รัตนะ บัวสนธ์ (2536) “การประเมินผลโครงการ” ใน วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ปี ที่
7 ฉบับที่ 1 ธันวาคม หน้า 43 -55.
3.รัตนะ บัวสนธ์ (2539) “การวิจยั และพัฒนาการศึกษา” ใน วารสารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม – สิ งหาคม หน้า 1-11
4.รัตนะ บัวสนธ์ (2539) “การวิจยั เชิงคุณภาพทางการศึกษา” ใน วารสารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(2), 23 – 38.
5.รัตนะ บัวสนธ์ (2539) “ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ระเบียบวิธีวิจยั และศาสตร์” ใน วารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(1),16 -34.
6.รัตนะ บัวสนธ์ (2540) “ศึกษาศาสตร์วิจยั ” ใน วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2(2), 42 – 56.
7.รัตนะ บัวสนธ์ (2540) “วิธีการวิจยั เชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์กบั การควบคุมเพื่อความ
เที่ยงตรงภายใน” ใน วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(3), 54 – 63.
8.รัตนะ บัวสนธ์ (2542) “มโนทัศน์พ้นื ฐานบางประการของการวิจยั ทางการศึกษา” ใน วารสาร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(2), 7-46.
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