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คำนำ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2564)  
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยได้นำมาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และ
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกอบด้วยสาระ 8 หมวด 
ไดแ้ก่  หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป  หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล  หมวดที่ 
5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร  และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2558  และสอดคล้องกับอัตตลักษณ์และการปรับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พร้อม
สอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 

 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



 

สารบัญ 
 

 หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จำนวนหน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา 

 ในการวางแผนหลักสูตร 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 

 พันธกิจของสถาบัน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ

มหาวิทยาลัย 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา 
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สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
ภาคผนวก จ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ช เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบ

เนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  
ภาคผนวก ซ การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงในการจัด

กิจกรรมแต่ละวิชา 
ภาคผนวก ฌ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะวิชา ครุศาสตร ์
สาขาวิชา      การบริหารการศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส  :  25501741110933_2159_IP 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 ภาษาอังกฤษ :  Master of  Education Program in Educational Administration 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

   ชื่อย่อ :  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Education (Educational Administration) 
   ชื่อย่อ :  M.Ed. (Educational Administration) 
 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 
 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก 
 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยไดดี้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 
เพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  สถานภาพของหลักสูตร 
☐ หลักสูตรใหม่ 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2564  ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา  พ.ศ.2560  
6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

กำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที ่1/2564  วันที่  25 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที ่1/2564  

วันที่ 1 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565   
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
2.  นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา 
3.  นักวิจัยทางการบริหารการศึกษา 



3 
 

9. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

1.นางสาวพัชรา เดชโฮม 
3-4708-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ

สาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650165) 

ศษ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(สังคมศึกษา) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
วิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ, 2541 

2. นายนิรันดร์  สุธีนิรันดร์ 
3-3099-XXXX-XXXX 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ

สาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650165) 

ค.ด.(บริหารการศึกษา) 
ศศ.ม.(พัฒนาชนบท
ศึกษา) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541 

3. นายสรายุทธ์ เศรษฐชจร 
3-7209-XXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 

6501) 

กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2539 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2520 

 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดูที่ภาคผนวก ก 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ที่กล่าวถึง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การ
สร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับ
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรู้ของสังคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรม
สมัยใหม่ (Technology and Innovation) ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการทางการศึกษาใน
อนาคต 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 การจัดการการศึกษาของไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและตามความต้องการ 
นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษา และให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึน อาชีพครู
ได้รับการยกฐานะเป็น“วิชาชีพชั้นสูง” ผู้ประกอบอาชีพครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู แต่ใน
ขณะเดียวกันหลักสูตรครู 5 ปี ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของโรงเรียน เช่น หลักสูตรของสถาบันผลิตไม่ได้เตรียมนักศึกษาครูให้มีนวัตกรรมการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด ไม่ได้เน้นความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหา และขาดจิตวิญญาณความเป็นครู  และได้เปิด
โอกาสให้บัณฑิตที่ไม่ได้จบสายครูสามารถสอบบรรจุครูได้ในสาขาที่ขาดแคลน  ซึ่งยังเป็นปัญหาถึงความ
ไม่มั่นใจในคุณภาพครูว่าจะเป็นครูที่ดีมีคุณภาพจริงหรือ  ในขณะเดียวกันแต่เดิมมาครูที่จะมาเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาได้นั้นจะต้องจบปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงจะมีคุณสมบัติสอบ
คัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้  ต่อมาได้มีแนวคิดในเชิงนโยบายว่าครูที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก็สามารถเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
เป็นอย่างยิ่ง อันนับเป็นความท้าทายของนักบริหารการศึกษาท่ีจะบริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการพัฒนาทางการศึกษาทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการบริหารการศึกษา ที่จำเป็นต้องมีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการบริหารการศึกษาต่อสังคมและการศึกษา โดยต้องปฏิบัติ
ตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย ซึ่ง
เป็นไปตามอัตตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งมุ่งเน้นการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 จากปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิต
บัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดีมีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการ
สื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาต้องมีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใน
การบริหารที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

  ☐ หมวดวิชาบังคับ  
  ☐ หมวดวิชาเลือก  
  ☐ หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 
  ☐ หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ได้แก่รายวิชา 6300101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
บัณฑิตศึกษา และ รายวิชา 6300202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ☐ หมวดวิชาบังคับ  
  ☐ หมวดวิชาเลือก  
  ☐ หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 
  ☐ หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการเรียนการสอน จะมีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ในสาขาวิชา  โดยสาขาวิชาต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน  เพ่ือกำหนดเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัด
และประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
และพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง และนักวิจัยการบริหารการศึกษา  ให้มีความรู้ในศาสตร์ 
การบริหารการศึกษาในระดับสากล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบริหารจัดการ และแสวงหาองค์
ความรู้ ใหม่ ได้ อย่ างเป็ นพลวัตและเท่ าทั นการ เปลี่ ยนแปลงของโลก เพ่ื อความ เป็ น เลิ ศ 
ทางวิชาการและการบริหารการศึกษา ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

1.2 ความสำคัญ  
 ปัจจุบันการบริหารการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดให้มีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
โดยอาศัยฐานความคิดและความเชื่อที่ว่า  คุณภาพขององค์กรทางการศึกษาขึ้นอยู่กับผู้บริหารการศึกษา
ที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือคุณภาพในการ
จัดการศึกษาดังนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงมุ่งผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้กว้าง รู้ลึก เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัย
ดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถดังนี้  

1.3.1 เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

1.3.2 มีความรู้ความสามารถที่ลึกและกว้างทางบริหารการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้สนับสนุนการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.3 มีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา ตลอดจนสามารถ
ประเมินคุณค่าผลการปฏิบัติงานได ้

1.3.4 เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืน
และชุมชน ให้ความร่วมมือ มีน้ำใจ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ บุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1.3.5 สามารถใช้หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการ
บริหาร ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการบริหารการศึกษาและงานด้านต่างๆ  
ทางการศึกษา 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของประเทศ (Compliance 
to the Thai Qualification 
Framework)  

1. ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดเฉพาะ
ของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ 
2. ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและ
รายวิชาให้สอดรับกับผลการเรียนรู้ 

หลักฐาน 
เล่มหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น ข อ งป ร ะ เท ศ
( Compliance to the Thai 
Qualification Framework) 
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-3, 5  ในหมวด
ที่ 7 

2.แผนการติดตามผลการนำ
หลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้ง
สร้างช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นต่างๆ จากทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น 
คณาจารย์ นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

1.จัดกิจกรรมประกันคุณภาพสำหรับ
ข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร 
2.จัดกิจกรรมประกันคุณภาพสำหรับ
รายวิชาที่คัดเลือก 
3.ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นระยะๆ ทุก 5 ปี 

หลักฐาน 
1.รายงานการวิจัยความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.รายงานการวิจัยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การสอน และทรัพยากรสนับ 
สนุนการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 11-12 ในหมวด
ที่ 7 

3. แผนงานการพัฒนาและ
ประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1.ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 
3. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
4. จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มี
ความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ/ใช้
กระบวนการ P2C ในการพัฒนา
อาจารย์ร่วมกัน 

หลักฐาน 
1.รายงานการดำเนินการการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วั ด ผ ล 
สัมฤทธิ์ท างการเรียนของ
นักศึกษา 
3.รายงานผลการฝึกอบรม/ 
การนำไปใช้ 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4, 6-10 ในหมวด
ที่ 7 
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หมวดที ่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาค
การศึกษาที่  1  และ ภาคการศึกษาที่  2 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนสามารถดำเนินการได้ในกรณีจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 สัปดาห์หรือไม่
เกิน 9 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

     การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศ
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2554 และ
ประกาศหรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
      ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตเ่ดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 
ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถงึเดือนมิถุนายน 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จาก

สถาบันการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 
2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการศึกษา 
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 2.3 การพัฒนานักศึกษาแรกเข้า 
 1) ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 

นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่เข้าใจวิธีการเรียน
การสอนในระดับปริญญาโท  ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยเน้นการทำวิจัยและการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  
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2) กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 

นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี 

จัดทำปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะนำการปรับตัว
ให้เข้ากับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 

นักศึกษาไม่เข้าใจวิธีการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโทซึ่ งมุ่ งเน้นการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนและการทำวิจัยของ
นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอต่อการเรียนในระดับปริญญาโท ซึ่ ง
แตกต่างจากการเรียนในระดับปริญญาตรี  

จัดให้ลงทะเบียนวิชาเลือกด้านภาษาอังกฤษ หรือ
จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่   
เพ่ือปรับตัวให้ เข้ากับการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาโท 
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2.4 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

  แผน ก แบบ ก2 
 

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2  5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
 

  แผน ข  
 

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 150 150 150 150 150 
ชั้นปีที่ 2  150 150 150 150 
รวม 150 300 300 300 300 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 150 150 150 150 

 

หมายเหตุ จำนวนนักศึกษากำหนดตามแผนและต้องสอดคล้องกับศักยภาพ ด้านอาจารย์และ   
ทรัพยากรอ่ืนๆ 
 

2.5 งบประมาณตามแผน 
2.5.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)  แผน ก แบบ ก2 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

 
2,160,000 

 
2,280,000 

 
2,400,000 

 
2,520,000 

 
2,640,000 

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

เงินบำรุงการศึกษา 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
รวมรายรับ 2,360,000 2,630,000 2,750,000 2,870,000 2,990,000 
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2.5.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) แผน ก แบบ ก2 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 2,160,000 2,280,000 2,400,000 2,520,000 2,640,000 
2. งบดำเนินการ 
- ค่าตอบแทน 

 
150,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

- ค่าใช้สอย 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
- ค่าวัสดุ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
- ค่าดำเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

55,750 111,500 111,500 111,500 111,500 

3. งบลงทุน 
-ค่าครุภัณฑ์ 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

รวมรายจ่าย 355,750 661,500 661,500 661,500 661,500 
จำนวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
71,150 66,150 66,150 66,150 66,150 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 35,575 35,575 35,575 35,575 35,575 
 

2.5.3. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) แผน ข  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

 
2,160,000 

 
2,280,000 

 
2,400,000 

 
2,520,000 

 
2,640,000 

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

เงินบำรุงการศึกษา 4,500,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 
รวมรายรับ 8,660,000 13,280,000 13,400,000 13,520,000 13,640,000 
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 2.5.4. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) แผน ข  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 2,160,000 2,280,000 2,400,000 2,520,000 2,640,000 
2. งบดำเนินการ 
- ค่าตอบแทน 

 
4,500,000 

 
9,000,000 

 
9,000,000 

 
9,000,000 

 
9,000,000 

- ค่าใช้สอย 1,500,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
- ค่าวัสดุ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
- ค่าดำเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

507,150 1,014,300 1,014,300 1,014,300 1,014,300 

3. งบลงทุน 
-ค่าครุภัณฑ์ 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

รวมรายจ่าย 10,007,150 16,514,300 15,014,300 15,014,300 15,014,300 
จำนวนนักศึกษา 150 300 300 300 300 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
66,714 55,048 50,048 50,048 50,048 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 35,575 35,575 35,575 35,575 35,575 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ใช้แบบชั้นเรียนเป็นหลัก สำหรับแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และแบบ

ทางไกลทางอินเตอร์เน็ต จะใช้เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนในกลุ่มต่าง ๆ โดยเน้นหลักการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ........ การศึกษาด้วยตัวเองและกิจกรรมกลุ่ม 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดหลักสูตร 

เป็น 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ในแต่ละแบบมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 42 หน่วยกิต 

 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกทำวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรแผน ข  สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำสารนิพนธ์ 
หลักสูตรทั้ง 2  แบบ  ประกอบด้วยหมวดรายวิชาที่ต้องเรียน 3 หมวด คือ หมวดวิชา

บังคับ  หมวดวิชาเลือก  หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย และวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
โครงสร้าง 

แผน  ก  แบบ ก 2   แผน ข 
1. หมวดวิชาบังคับ  27 27 
2. หมวดวิชาเลือก 3 9 
3. หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 
    (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

12 6 

รวมหน่วยกิต 42 42 
 
3.1.3   รายวิชาในหลักสูตร   

  หมวดวิชาบังคับ สำหรับแผน ก แบบ  ก 2  และ แผน ข  27 หน่วยกิต 
1306101  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา   3 (3-0-6) 
  Theories and Principles of Educational Administration 
1306102 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ    3 (2-2-5) 
  Comparative Educational Administration 
1306103 ภาวะผู้นำและคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา 3 (2-2-5) 
  Leadership and Moral, Ethic for Educational Administrators 
1306104 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธ์  3 (2-2-5) 
  Strategic Educational Development Policy and Planning 
1306105 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   3 (3-0-6) 
  Curriculum Administration and Learning Management 
1306106  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Research in Educational Administration  
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1306207 การบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6) 
 Academic Affairs Administration and Quality Assurance in 

Education 
1306208 สัมมนาการบริหารองค์กรทางการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 3 (2-2-5) 
 Seminar on Administration of Educational Organization for 

Excellence 
1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา  3 (90)  
  Educational Administration Apprenticeship  

 
 หมวดวิชาเลือก    แผน  ก แบบ ก 2      3 หน่วยกิต 
    แผน  ข        9 หน่วยกิต 

1306210 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา    3 (3-0-6) 
  Educational System Analysis 

           1306211        การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา  3 (3-0-6) 
                               Educational Administration Technology and Innovation 

Management 
1306212 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา   3 (3-0-6) 
  Educational Human Resource Administration 
1306213 การพัฒนาองค์การ     3 (3-0-6) 
  Organizational Development  
1306214 การพัฒนาทีมงาน     3 (3-0-6) 
  Team Development  
1306215 การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน   3 (3-0-6) 
  Governance and Student Activity 
1306216 สัมมนาการบริหารการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Seminar in Educational Administration 
1306217 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย  3 (2-2-5) 
  Current Problems and Trends in Thai Educational System 

            1306218      การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา                       3 (2-2-5) 
                     Independent Study in Educational Administration 

6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา*   3 (2-2-5) 
  Information Technology for Graduate Studies  
6320202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*    3 (2-2-5) 
  English for Graduate Studies  

หมายเหตุ * หมายถึง กรณีท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 
และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติมในหมวดวิชาเลือก 
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 หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย แผน ก แบบ  ก 2  12 หน่วยกิต  
  แผน  ข     6 หน่วยกิต 

1306219 สารนิพนธ์ (แผน ข)      6 หน่วยกิต 
 Thematic Paper 

1306220 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)    12 หน่วยกิต 
 Thesis 
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3.1.4 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 

1306101 ทฤษฎีและหลักการบรหิารการศึกษา 
 หน่วยกิต 3 (3-0-6) 

1306103 ภาวะผู้นำและคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ
ผู้บริหารการศึกษา 

 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
306104   นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกล

ยุทธ์ 
 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 

 
 

รวม 9 หน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 

1306105 การบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ 
 หน่วยกิต 3 (3-0-6) 

1306106 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
 หน่วยกิต 3 (2-2-5)  

1306107 การบริหารงานวิชาการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

            หน่วยกิต 3 (3-0-6) 
 

 
 

รวม 9 หน่วยกิต  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาบังคับ 

1306102  การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ  
              หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
1306208  สัมมนาการบริหารองค์กรทางการศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ  
หน่วยกิต 3 (2-2-5) 

รวม 6 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก 

13062xx วิชาเลือก 1                               3 หน่วยกิต 
รวม 3 หน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 

1306102  การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ  
              หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
1306208  สัมมนาการบริหารองค์กรทางการศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ  
หน่วยกิต 3 (2-2-5) 

รวม 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 

13062xx วิชาเลือก 1                               3 หน่วยกิต 
13062xx วิชาเลือก 2                               3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต                           

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ 

1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหาร
สถานศึกษา 

 หน่วยกิต 3 (90) 
รวม 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 
1306220 วิทยานิพนธ์                        12 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 

1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหาร
สถานศึกษา 

 หน่วยกิต 3 (90) 
รวม 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก 
13062xx วิชาเลือก 3                           3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 
1306219 สารนิพนธ์                            6 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 

หมายเหตุ ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกได้ตามความสนใจ 
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3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ รายละเอียด 
1 มีความสามารถในการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและรอบรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนประยุกต์ความสามารถดังกล่าวในการค้นคว้าและวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
การบริหารได้ดียิ่งขึ้น 

2 ฝึกวิเคราะห์ทางวิชาการผ่านกิจกรรมการประชุมสัมมนา การศึกษา ดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ฝึกวิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นให้นักศึกษานำ
ความรู้ที่เรียน ไปคิดหัวข้อในการเขียนความเรียง รายงาน วิจัย และวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ได้ด้วยตนเอง 

 
3.1.6 คำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ 
1306101  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา    3 (3-0-6) 
  Theories and Principles of Educational Administration 
  ทฤษฎี หลักการ กระบวนการแลปฏิบัติบริหารการศึกษา บริบทและแนวโน้มการ
บริหารการการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การบริหารงานทั่วไป การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
  Theories, principles, processes and practice of educational 
administration; contexts and trends in educational administration; vision formulating 
in educational administration; educational resources administration; personnel 
administration, business, finance, supplies and building administration; knowledge 
management of educational administration; educational information technology 
administration; educational laws 
 
1306102  การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ     3 (2-2-5) 
   Comparative Educational Administration 
  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการบริหารการศึกษาของไทยและต่างประเทศ  
การเปรียบเทียบโครงสร้างการบริหารและนวัตกรรมทางการศึกษา กลยุทธ์การบริหารการศึกษาของ
ไทยและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการศึกษา การพัฒนาแบบแผนนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษาเพ่ือนำเสนอกลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนา การสร้างและประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล  
  Analysis and synthesis about educational administration system of 
Thailand and other countries, comparison in administrative structures and 
educational innovations, educational administration strategies in Thailand and other 
countries to increase educational potentials, developing patterns of educational 
administration innovation for life-long learning, comparative analyses of 
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contemporary issues in educational administration innovation to propose and 
development improvement strategies, constructing and applying network systems for 
knowledge sharing in educational administration in the digital era 
 
1306103  ภาวะผูน้ำและคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา  3 (2-2-5) 
  Leadership and Moral, Ethic for Educational Administrators 
  ทฤษฎีภาวะผู้นำ บทบาท คุณลักษณะ พฤติกรรมของผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นำทางวิชาการ การพัฒนาภาวะผู้นำ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด หลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตย์สุจริต การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การบริหารความเสี่ยง การบริหารความ
ขัดแย้ง การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การ
บริหารงานระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น  
  Theory of leadership; role, attributes, behavior of the leaders; change 
leadership; leadership development; professional administrator; spirits and ideologies 
of administrators, morals, ethics of administrators, professional ethics determined by 
the teachers Council of Thailand, good governance and honest,  change of global 
and society; risk management; conflict management; interaction and colleague 
development; resources mobilization for education; network system administration; 
the relationship between schools and the local community 
 
1306104  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธ์  3 (2-2-5) 
  Strategic Educational Development Policy and Planning 
  ความสำคัญ การกำหนด การจัดทำ และการวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษา 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายและแผนการศึกษาไทยและต่างประเทศ หลักการและกระบวนการ
สร้างแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลในองค์กรทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือการบริหารการศึกษา
ระดับชาติและระดับสถานศึกษา การนำนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ กลยุทธ์ของการบริหาร กำกับ
ติดตาม และประเมินผลการใช้แผนการศึกษา การวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
บริหารการศึกษา 
  Signification setting, manipulation, and analysis of policy and 
educational plan; analyses comparative of policies and educational plans in Thailand 
and international, principles and process of strategic plan for education 
development, strategic educational plan, development of database management 
system in educational organizations, practicum to operational plan for educational 
administration in nation and school level, implementing policies and plans; strategics 
of management, monitoring and evaluating in educational plan, planning for 
efficiency and effectiveness of educational administration 
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1306105   การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    3 (3-0-6) 
  Curriculum Administration and Learning Management  

ความสำคัญของหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร การทำหลักสูตร 
สถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน บริหารจัดการให้เกิดการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

The importance of curriculum and instruction; curriculum 
development; creating the curriculum in school; curriculum evaluation, instruction 
and supplementary teaching; measurement and evaluation of leaning; management 
learning resources and environment in digital era to promote instruction, creating 
professional learning community, extra curricular activities and management; 
development life skills; student supporting system 

 
1306106   การวิจัยทางการบริหารการศึกษา     3 (2-2-5) 
  Research in Educational Administration  
  ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
เทคนิคการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา การสร้าง
เครื่องมือวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน การสังเคราะห์ การวิพากษ์
งานวิจัย และการนำผลวิจัยไปใช้เพ่ือการบริหารการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
และจรรยาบรรณการวิจัย 

Definition of research; types of research in educational administration; 
research techniques; research design; writing proposal of research in educational 
administration; creating a research tools; statistics for research; writing a research 

report; evaluation; synthesis; research Implementation for educational administration, 
research for educational professional development, research ethic 
   
1306107  การบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา  3 (3-0-6) 
  Academic Affairs Administration and Quality Assurance in Education 
  ความสำคัญและขอบเขตของการบริหารงานวิชาการ การนิเทศการศึกษา การ
บริหารงานวิชาการเพ่ือคุณภาพและความเป็นเลิศ หลักการและกระบวนการ การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วัด การกำกับติดตาม และระบบการประเมิน การควบคุมคุณภาพ การ
วิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์กรทางการศึกษา ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามหลักกฎหมายการศึกษา บทบาทของผู้บริหารมืออาชีพเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
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   Signification and limit of academic affairs administration, curriculum 
development, instruction, supervision, academic administration for quality and 
excellence, principles and method of quality assurance, quality assurance in 
academic affairs administration, curriculum, teachers  and students according to 
educational standard in all level; internal and external quality assurance systems, 
factors analysis, indicators, monitoring and evaluation system; total quality 
management system, analyzing and application of total quality management for 
developing educational organizations, educational quality assurance system 
according to educational laws, professional administrators roles for standard 
educational quality assurance 
 
1306208  สัมมนาการบริหารองค์การทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  3 (2-2-5) 
  Seminar on Administration of Educational Organization for Excellence 
  สัมมนาการบริหารองค์การ สำนักงาน และองค์คณะบุคคล ระบบการศึกษาไทย 
ปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับ โครงสร้างและการจัดองค์ก ารในการ
บริหารการศึกษาของไทย การจัดระบบบริหารงานภายในและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 
ประเภท ขนาดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับของสถาบันการศึกษา การสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรม
การศึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ในการบริหารเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
และกรณีศึกษา 
  Seminar on organizational administration, offices and board, Thai 
education system, philosophy, objective and educational policy in all levels; 
structure and organizing of Thai educational administration, setting of internal 
management systems and suitable applications for educational areas, types, sizes 
and levels of educational institutions; development of work systems in educational 
institutions, accreditation, and educational quality assurance; innovation and 
educational technology for developing into digital organization, constructing 
educational innovation organization, applying the new concepts for increasing 
educational quality for excellence and case study 
 

1306209  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา  3 (90) 
  Educational Administration Apprenticeship 

การปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา การ
วางแผน  การปฏิบัติการประเมินผล และการรายงานผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา  
  Educational administration apprenticeship in school and educational 
administration, planning; performance, evaluation and report the result of 
educational administration apprenticeship and school’s activities 
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  หมวดวิชาเลือก 

1306210  การวิเคราะห์ระบบการศึกษา     3 (3-0-6) 
  Educational System Analysis 

การวิเคราะห์โครงสร้างของการศึกษาไทย ระบบการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับของการจัดการศึกษา ประเภท
ของการจัดการศึกษา 
 An analysis of Thai educational structure; educational system; model 
of educational management; formal education; non-formal education; informal 
education; level of educational management; types of educational management 
 

1306211  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา               3 (3-0-6) 
 Educational Administration Technology and Innovation Management 
   หลักการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา รูปแบบและวิธีการ
สร้างนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาสมัยใหม่  แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษาในอนาคต การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษาองค์กรทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
บริหารการศึกษา 
  Principles of Educational Administration technology and innovation, 
model and constructing modern Educational Administration innovation, future trends 
in Educational Administration innovation development, , Educational Administration 
technology and innovation management in efficiency, case studies of successful 
educational organization in Educational Administration technology and innovational 
management 
 

1306212  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา    3 (3-0-6) 
  Educational Human Resource Administration 
  ทฤษฏี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การจูงใจ การประเมินการปฏิบัติงาน 

Theories, concepts, principles of educational human resources 
administration; recruitment, selection; development; morale enhancing; motivational; 
evaluating performance 
 

1306213  การพัฒนาองค์การ      3 (3-0-6) 
  Organizational Development  
  ทฤษฎี แนวคิด การพัฒนาองค์การ การบริหารงานเชิงระบบ เทคนิค วิธีการวิเคราะห์
ระบบ การพัฒนาองค์การสมัยใหม่เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
  Theories, concepts, organization development; systematic administration; 
techniques; system analysis method; modern organization development for change 
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1306214  การพัฒนาทีมงาน      3 (3-0-6) 
  Team Development  

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความสำคัญของทีมงาน กระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ 
ของการสร้างทีมงาน การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
  Theories, principles, concepts, important of teamwork; process, 
procedure, model of teamwork; effective of team development for administration 
 
1306215  การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน    3 (3-0-6) 
  Governance and Student Activity   
  ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน การ
บริหารและพัฒนางานกิจการนักเรียน ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  Theories, principles, concept of governance and student activity; 
administration and development of governance and student activity; duty of school 
administrator; management activities; development life skills; student supporting 
system 
 
1306216  สัมมนาการบริหารการศึกษา     3 (2-2-5) 
  Seminar in Educational Administration 

หลักการจัดประชุม สัมมนา ประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี  การแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมสัมมนาการบริหารการศึกษา 
  Principles of conference, seminar; the problem issues in educational 
administration; applying theory; solve the problem; formulate innovation seminar in 
educational administration 
 
1306217  ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย   3 (2-2-5) 
  Current Problems and Trends in Thai Educational System 
  การค้นคว้าประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย การเรียนการ
สอนจะอยู่ในรูปแบบของการบรรยายและการอภิปรายในห้องเรียนควบคู่กับการนำเสนอปัจจุบัน
ปัญหาและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทยตลอดภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านการ
บริหารการศึกษากับการพัฒนาประเทศ การเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานเพ่ือนำเสนอในขั้นสุดท้าย 
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล 
  Study on current problems and trends in Thailand educational system, 
instruction in the form of lectures and discussions in the classroom, including 
presentation the problems and trends in Thailand educational system throughout 
the semester, integrated the administrative knowledge and nation development, 
practice in writing report papers and presentation, case studies of problem solving in 
educational administration in the digital era 
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1306218   การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา                                3 (2-2-5) 
    Independent Study in Educational Administration 
   ค้นคว้าทางการบริหารการศึกษาเฉพาะเรื่องอย่างละเอียด และลุ่มลึก  ตามความสนใจของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล  ภายใต้ความเห็นชอบและการให้คำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน 
   Study of specific issues in educational administration according to individual 
student’s interest to gain a body of knowledge, under supervisor’s guidance and 
consultant from lectures 
 
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา*     3 (2-2-5) 
  Information Technology for Graduate Study 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การนำเสนองานเพาเวอร์พ้อยท์และรูปแบบอ่ืน ๆ 
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตในสาขาวิชาต่างๆ  

Fundamental computer program; power point presentation and other 
forms; types of data collection and statistical analysis; information retrieval in each 
field of studies through the Internet 
 

6320202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา *     3 (2-2-5) 
  English for Graduate Study 
  โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การสนทนา การโต้ตอบตาม
สถานการณ์ การอ่านบทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในแต่ละสาขาวิชา การเขียนบทความ บทคัดย่อ 
และการนำเสนอผลงานวิจัย 
  English sentence structures; listening, speaking, and situational 
conversations; reading articles and researches in each field of studies; writing articles, 
abstract, and research result presentation 
 
1306219 สารนิพนธ ์        6 หน่วยกิต 
 Thematic Paper 

การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา
ตามที่ผู้เรียนสนใจ การศึกษาค้นคว้าภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เกิดความรู้ใหม่ และ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา 

Study, analysis, synthesis of an interesting issues or problem in 
educational administration of the students’ interest; under the supervision of the 
advisor in order to gain new knowledge and application to develop the educational 
administration 
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1306220 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 Thesis 

การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา
ตามที่ผู้เรียนสนใจ ดำเนินการวิจัยภายใต้การให้คำปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อ
หาคำตอบที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารการศึกษา 

Study, analysis, synthesis of an interesting issues or problem in 
educational administration of the students’ interest; under the supervision of the 
thesis committee to seek the guideline to solve the problem and development; 
create a new knowledge in educational administration 
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

*1. นางสาวพัชรา   
เดชโฮม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ

สาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650165) 

ศษ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(สังคมศึกษา) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 
วิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ, 2541 

*2. นายนิรันดร์   
สุธีนิรันดร ์
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ

สาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650165) 

ค.ด.(บริหารการศึกษา) 
ศศ.ม.(พัฒนาชนบท
ศึกษา) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2541 

*3. นายสรายุทธ์  
เศรษฐขจร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 
6501) 

กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2539 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2520 

4. นายวิโฬฏฐ์  
วัฒนานิมิตกูล 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 

6501) 
 

ค.ด.(หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.ม.(นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2530  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2525 

5. นางภิญญาพัชญ์  
ปลากัดทอง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ
สาขาวิชา

หลักสูตรและ
การสอน 
650107) 

กศ.ด.(การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา) 
กศ.บ. (การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
,2551 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
,2536 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา,2531 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

6. นายจิตตวิสุทธิ์  
วิมุตติปัญญา 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ

สาขาวิชาการ
หลักสูตรและ

การสอน 
650107) 

ปร.ด. (หลักสูตรและ
การสอน) 
ค.ม. (หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ,์ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ,์ 2551 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2549 

7. นายอัครเดช เกตุฉ่ำ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 
6501 อนุ

สาขาวิชาการ
ประเมินผลและ
การวิจัยทาง
การศึกษา 
650102) 

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2543 
 

8. นางสาวแฝงกมล  
เพชรเกลี้ยง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ

สาขาวิชาการ
หลักสูตรและ

การสอน 
650107) 

กศ.ม. (หลักสูตรและ
การสอน) 
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์)  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554 

9. นางสาวธัชกร  
สุวรรณจรัส 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 
650146) 

ค.ด.(เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
กศ.ม.(การวัดผล
การศึกษา) 
บธ.บ.(การบัญชี) 
 
บธ.บ.(การเงินการ
ธนาคาร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร,2540 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2539 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2527 

10. นางสาววรานันท์ 
อิสรปรีดา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 

6501 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2557 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ



27 
 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

อนุสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 650145) 

(วิชาชีพครู) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

พระนครศรีอยุธยา, 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
2551 

11.นายพิษณุ บางเขียว 
 

ผู้ชวย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาไทย 

7101) 

ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2561 
จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531 

12. นางสาวชลลดา  
พงศ์พัฒนโยธิน 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศ

ศาสตร์ 6301) 

ปร.ด.(การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา,2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2536 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2530 

13. นางลักษณา   
เกยุราพันธ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 

6501) 

ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
กศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
ค.บ. (การสอนสังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2549 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2529 

14. นายณรงค์วัฒน์  
มิ่งมิตร 

รอง
ศาสตราจารย์ 

(ประเมินผลและ
วิจัยทางการ

ศึกษา 650102) 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
ค.ม. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2553 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2535 

15. นางวราภรณ์   
ศรีอยุธย์ 

อาจารย์ ปร.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม.(การ
ประถมศึกษา) 
ค.บ.(การแนะแนว) 
ประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษาชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2547 
วิทยาลัยครูธนบุรี, 2529 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2526 

16.นายทัศนัย กีรติรัตนะ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวชิาการ
สอนคณิตศาสตร ์

650121) 

ปร.ด.(การจัดการ
เทคโนโลยี) 
ศษ.ม.(จิตวิทยา
การศึกษา) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา,2553 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2534 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2526 
 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ดูที่ภาคผนวก ข 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

*1. นางสาวพัชรา  เดชโฮม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ

บริหารศึกษา 
650165) 

ศษ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(สังคมศึกษา) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 
วิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ, 2541 

*2. นายนิรันดร์  สุธีนิรันดร์ 
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ

บริหารศึกษา 
650165) 

ค.ด.(บริหารการศกึษา) 
ศศ.ม.(พัฒนาชนบท
ศึกษา) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2541 
 

*3. นายสรายุทธ์  
เศรษฐขจร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 6501) 

กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2539 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2520 

4. นายวิโฬฏฐ์  
วัฒนานิมิตกูล 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 

6501) 
 

ค.ด.(หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.ม.(นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2530  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2525 

5. นางภิญญาพัชญ์  
ปลากัดทอง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชา

หลักสูตรและการ
สอน 650107) 

กศ.ด.(การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา) 
กศ.บ. (การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
,2551 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
,2536 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา,2531 

6. นายจิตตวิสุทธิ์  
วิมุตติปัญญา 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
หลักสูตรและการ
สอน 650107) 

ปร.ด. (หลักสูตรและ
การสอน) 
ค.ม. (หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ,์ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ,์ 2551 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2549 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

7. นายอัครเดช เกตุฉ่ำ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
ประเมินผลและการ
วิจัยทางการศึกษา 

650102) 

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2543 
 

8. นางสาวแฝงกมล  
เพชรเกลี้ยง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
หลักสูตรและการ
สอน 650107) 

กศ.ม. (หลักสูตรและ
การสอน) 
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554 

9. นางสาวธัชกร  
สุวรรณจรัส 

รอง
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 
650102) 

ค.ด.(เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
กศ.ม.(การวัดผล
การศึกษา) 
บธ.บ.(การบัญชี) 
บธ.บ.(การเงินการ
ธนาคาร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ประสาน
มิตร,2540 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช,2539 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2527 

10. นางสาววรานันท์  
อิสรปรีดา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 650145 ) 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(วิชาชีพครู) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2554 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
2551 

11.นายพิษณุ บางเขียว 
 

ผู้ชวย
ศาสตราจารย์ 

(ภาษาไทย 7101) 

ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 2561 
จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย. 2539 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2531 

12. นางสาวชลลดา  
พงศ์พัฒนโยธิน 

รองศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศ

ศาสตร์ 6301) 

ปร.ด.(การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา,2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2536 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2530 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

13. นางลักษณา   
เกยุราพันธ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 6501) 

ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
กศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
 
ค.บ. (การสอนสังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2549 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2529 

14. นายณรงค์วัฒน์  
มิ่งมิตร 

รองศาสตราจารย์ 
(ประเมินผลและ

วิจัยทางการศึกษา 
650102) 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
ค.ม. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2553 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2535 

15. นางวราภรณ์   
ศรีอยุธย์ 

อาจารย์ ปร.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม.(การประถมศึกษา) 
 
ค.บ.(การแนะแนว) 
ประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษาชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2547 
วิทยาลัยครูธนบุรี, 2529 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2526 

16.นายทัศนัย กีรติรัตนะ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์ 

650121) 

ปร.ด.(การจัดการ
เทคโนโลยี) 
ศษ.ม.(จิตวิทยา
การศึกษา) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา,2553 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2534 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2526 
 

17. นายสหภัส อินทรีย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ประวัติศาสตร์ 

7501) 

ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์
เอเซีย) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 
 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, (กำลัง
ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2555 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2561 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551 
 

18.นางกุลสิรินทร์  
อภิรัตน์วรเดช 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ภาษาจีน 7115) 

Ph.d. (Chinese Folk 
Arts) 
อ.ม.(ภาษาจีน) 
ค.บ.(ภาษาจีน) 

Yunnan University, China,2552  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2545  
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2541 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

19.นายคณกร สว่างเจริญ อาจารย์ ปร.ด.(การจัดการ
เทคโนโลยี) 
วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา,2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2545 
 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ,์2539 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ดูที่ภาคผนวก ค 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

1. นายบัญชา  ชลาภิรมย์ รองศาสตราจารย์ 
(การศกึษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ

บริหารศึกษา 
650165) 

 ค.ด.(บริหารการศึกษา) 
รป.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ค.ม.(บริหารการศึกษา) 
ค.บ.(พลศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2525 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2522 
 

2.นายสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 
 

รองศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสนศาสตร์ 

6102) 

ค.ด. (บริหาร
การศึกษา) 
ร.ม. (การบริหารรัฐกิจ) 
ศษ.บ. (บริหาร
การศึกษา) 
ศศ.บ. (สารนิเทศ
สำนักงาน) 
บธ.บ. (การจัดการ
ท่ัวไป) 
ศบ. (เศรษฐศาสตร์การ
คลัง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2544 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2539 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2529 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527 

3. นายวิสุทธิ์  
วิจิตรพัชราภรณ์ 
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศกึษา 6501 อนุ
สาขาวิชาการบริหาร

ศึกษา 650165) 

ค.ด. (บริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา) 
ค.บ.(สุขศึกษา) 
ค.บ. (การบริหาร
โรงเรียน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2536 
 
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร, 2526 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 
2529 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

4. นางอัจฉรา นิยมาภา 
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศกึษา 6501 อนุ
สาขาวิชาการบริหาร

ศึกษา 650165) 

ค.ด. (บริหาร
การศึกษา) 
ค.ม. (นิเทศการศกึษา
และพัฒนาหลักสูตร)  
ค.บ. (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 
2526 

5. นางพิมลพรรณ  
เพชรสมบัติ 

รองศาสตราจารย์ 
(การศกึษา 6501 อนุ
สาขาวิชาการบริหาร

ศึกษา 650164) 

ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษาและภาวะ
ผู้นำ) 
ศษ.ม (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2556 
 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2551 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545 

6. นายธีระวัฒน์  
มอนไธสง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ

บริหารศึกษา 
650164) 

ศษ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(สังคมศึกษา) 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546 
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา, 2541 

 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ ดูที่ภาคผนวก ง 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ได้แก่ รายวิชา 1306209  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
1) จัดให้ฝึกปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา ในโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
2) มีคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทำหน้าที่ประเมินผลการ

ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 4.2 ช่วงเวลา  

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ตามแผนการศึกษาในหลักสูตร 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา 1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีทางการบริหารสถานศึกษา 
อย่างน้อย 90 ชั่วโมง โดยการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติการบริหารการศึกษา
ระหว่างเรียนตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง โดยมีการกำหนดการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและ
การบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และมีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง  
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 รายวิชา  

แผน ก แบบ ก 2 ได้แก่ รายวิชา 132620 วิทยานิพนธ์ 
1)  มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ เพ่ือค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
2)  จัดทำโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม

นำเสนอคณะกรรมการ  
3)  เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษาร่วม 
4)  จัดทำรายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ์)  สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการชุดเดิมและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คนโดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ  ดีมาก (Excellent) ดี(Good) 
ผ่าน(Pass) ไม่ผ่าน(Fail) 

แผน ข ได้แก ่รายวิชา 1306219 สารนิพนธ์ 
1) มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
2) จัดทำโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม 
3) เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษาร่วม 
4) จัดทำรายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ์)  สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ  ดีมาก (Excellent)  ดี 
(Good)  ผ่าน (Pass)  ไม่ผ่าน (Fail) 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) สามารถออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 2) มีองค์ความรู้จากการวิจัย  
 3) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น 
 5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและแสวงหาความรู้ 



34 
 

 6) สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 7) สามารถนำเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 
 5.4 จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2   จำนวน 12  หน่วยกิต 
แผน ข    จำนวน   6  หนว่ยกิต  

 5.5 การเตรียมการ 
 1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
 2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คำปรึกษาและการติดตามการทำงานวิจัยของ
นักศึกษา 
 3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลงานวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 1) ประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรกึษา และอาจารย์อ่ืน 
จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานด้วยวาจา  
 3) ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน ผลงานที่
เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความสามารถในการบริหาร
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
แล ะรอบ รู้ ด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ ตลอดจนประยุกต์
ความสามารถดังกล่าวในการ
ค้นคว้าและวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
การบริหารได้ดียิ่งขึ้น 

ฝึกวิเคราะห์ทางวิชาการผ่านกิจกรรมการประชุมสัมมนา การศึกษา 
ดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฝึกวิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ  รวมถึงการกระตุ้นให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียน ไปคิดหัวข้อ
ในการเขียนความเรียง รายงาน วิจัย และวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ได้ด้วยตนเอง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

นั กศึ กษ าต้ อ งมี คุณ ธรรม 
จริยธรรม  มี จรรยาบรรณ
เพ่ื อ ให้ ส าม ารถป ระกอบ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
โดยสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิ่งต่อไปนี้ทัง้ 4 ข้อ  
  1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้ง
จรรยาบรรณ วินิจฉัยปัญหา
อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม
และชัดเจน แก้ปัญหาตาม
หลักการอย่างมี เหตุผล และ
ค่านิยมอันดีงาม 
  2) วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โ ต้ แ ย้ ง แ ล ะ ปั ญ ห า ที่ มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ
ใน ก า ร ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก า ร
ประพฤติปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  ใน
ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ข อ งก า ร
ท ำ ง า น แ ล ะ ใน ชุ ม ช น ที่

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคนิคการสอน ดังนี้ 
  1) การใช้สถานการณ์จำลอง  
  2) การแสดงบทบาทสมมติ 
  3) กระบวนการสร้างเจตคติ 
  

วิธีการประเมินหลากหลายวิธี  
ทั้งการประเมินระหว่างเรียน 
ภายหลังสิ้นสุดวิชาและภายหลัง
สำเร็จการศึกษา 
  1) ป ระ เมิ น ระห ว่ า ง เรี ย น 
โด ยผู้ เรี ยน ป ระ เมิ น ตน เอ ง 
ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน อาจารย์ 
ฯลฯ โดยใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์  
การสั งเกต  ใช้ แบบสอบถาม 
สนทนากลุ่ม แบบบันทึก แบบ
ประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวข้อง 
  2) ป ระ เมิ น ภ าย ห ลั งจ าก
สำเร็จการศึกษาแล้ว  โดยให้
บั ณ ฑิ ต ป ระ เมิ น ผ ล ต น เอ ง 
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้
แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ ล ะ แ บ บ
สัมภาษณ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
กว้างขวางขึ้น 
  4) ริเริ่มในการยกปัญหาทาง
จรรยาบรรณที่มีอยู่ เพ่ือการ
ทบทวนแก้ไข 

 
2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
4 ข้อ ตามท่ีสาขาวิชากำหนดไว้ ประกอบด้วย 
  1) มีความรู้และความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระ
หลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ที่สำคัญและนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
  2) มีความเข้าใจทฤษฎี  การวิจัยและการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 
  3) มีความเข้าใจการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และ
การประยุกต์ ในระดับชาติและนานาชาติตลอด
ถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ
องค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพ 
  4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดังนี้ 
  1) การเรียนแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
  2) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
  3) ก า ร ใช้ ก ล วิ ธี ก า ร
เรี ย น แ บ บ เพ่ื อน ช่ ว ย
เพ่ือน 
 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ประกอบด้วย 
  1) การทดสอบ 
  2) การปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียน 
  3) การสังเกต 
  4) การอภิปราย 
 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิด
ด้ วยตน เอ งนั ก ศึ กษ าต้ อ งมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการสอน
เพ่ือให้ เกิดทักษะทางปัญญา 
4 ข้อ ดังนี้ 
  1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
1)  การวิเคราะห์ 
2)  การสังเคราะห์ 
3)  การศึกษารายกรณี 
4)  การศึกษาสภาพจริง 
5)  การสร้างนวัตกรรมการบริหาร 
 

วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล
ประกอบด้วย 
1) การทดสอบ 
2) การรายงานการศึกษาค้นคว้า 
3) การศึกษารายกรณี 
4) การทำโครงการ 
5) การทำวิทยานิพนธ์/ 
สารนิพนธ์ 
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ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
  2) สามารถสังเคราะห์และใช้
ผ ล งาน วิ จั ย  สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ท า ง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ 
และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
การบู รณาการให้ เข้ากับองค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้
ใหม่ที่ท้าทาย 
  3 ) ส าม ารถ ว า งแ ผ น แ ล ะ
ดำเนินการโครงการสำคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ
ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย 
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่ เดิมได้
อย่างมีนัยสำคัญ 
  4) พัฒนาแนวคิ ดริ เริ่มและ
ส ร้ า งส ร รค์ เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง
ประเด็นหรือปัญหา 

 
 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง มี
ความสามารถแก้ไขปัญหา 
การตัดสินใจวางแผน การ
ทำงานร่วมมือกับผู้อ่ืนโดยมี
ม า ต ร ฐ า น ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 4 ข้อ  ดังนี้ 
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ความซับซ้ อน  หรือความ
ยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้
ด้วยตนเอง 
2) สามารถตัดสินใจในการ
ดำเนินงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
1) การใช้สถานการณ์จำลอง 
2) การแสดงบทบาทสมมติ 
3) กระบวนการสร้างเจตคติ 
 

วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล
ประกอบด้วย 
1) การประเมินจากสภาพจริง 
2) การรายงานการศึกษาค้นคว้า 
3) การศึกษารายกรณี 
4) การทำโครงการ 
5) การทำสารนิพนธ์ 
6) การทำวิทยานิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ร ว ม ทั้ ง ว า ง แ ผ น ใน ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ต น เ อ ง ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3) มีความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อ โต้แย้ งและ
ปัญหาต่างๆ 
4) แสดงออกทักษะการเป็น
ผู้นำได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ทำงานของกลุ่ม 
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เ น้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและการสื่อสาร โดยมี
มาตรฐานด้านทักษะในการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 ข้อ ดังนี้ 
  1) สามารถคัดกรองข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปั ญ ห า  ส รุ ป ปั ญ ห าแ ล ะ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ 
  2) สามารถสื่อสารอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ทั้ ง ใน วงการวิ ชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
โดยการนำเสนอรายงานทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
1)  การสอนโดยใช้ E-Learning 
2) การสอนโดยใช้สื่อ online 
 

วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล
ประกอบด้วย 
1) การประเมินจากสภาพจริง 
2) การรายงานการศึกษาค้นคว้า 
3) การศึกษารายกรณี 
4) การทำโครงการ 
5) การทำสารนิพนธ์ 
6) การทำวิทยานิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ทางวิ ช าก ารและวิ ช าชี พ 
รวม ทั้ ง วิ ท ย านิ พ น ธ์ ห รื อ
โครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
  3) มีทักษะด้านการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า
และการนำเสนอ ตลอดจน
ทักษะทางภาษาที่จำเป็นใน
การสื่อสาร 
 

2.6 ด้านทักษะด้านการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เน้นให้นักศึกษามีความสามารถใน
การบริหารสถานศึกษาและบริหาร
การศึกษา โดยมีมาตรฐานด้านการ
บริหารสถานศึกษาและบริหาร
การศึกษา 3 ข้อ ดังนี้ 
  1)  ส า ม า ร ถ น ำ ห ลั ก วิ ช า ไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริหาร
สถานศึกษาและบริหารการศกึษา 
 2) สามารถบูรณาการความรู้ ใน
วิชาชีพเพ่ือการบริหารสถานศึกษา
และบริหารการศึกษา รวมถึงการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือ
แ ก้ ปั ญ ห า ใน ด้ า น ต่ า ง  ๆ  ท า ง
การศึกษา 
  3)  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพด้านการ
บริหารการศึกษา รวมถึงชุมชน
ทั่วไป 
  4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การบริหารสถานศึกษาและบริหาร
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ความสามารถแตกต่างกันอย่างมี
นวัตกรรม 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจจาก
ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและบริหารการศึกษา 
 2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น 
  3) มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก า ร
ประยุกต์ใช้ เทคนิคและวิธีการ
ด้านการบริหารสถานศึกษาและ
บริหารการศึกษาในการนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบ
เรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสำคัญในการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล 

วิธีการวัดและประเมินผล
ประกอบด้วย 
 1) ป ระ เมิ น จ ากค วาม
ครบถ้วนในการบันทึกการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ล ง ใน แ บ บ
บันทึกการปฏิบัติงานของ
นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง ด้ า น ก า ร
บริหารสถานศึกษาและ
การบริหารการศึกษาและ
สังเกตพฤติกรรม 
  2) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบริหาร
สถานศึกษาและการ
บริหารการศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping) 

3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณ วินิจฉัยปัญหาอย่างผู้รู้
ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน  แก้ปัญหาตามหลักการอย่างมี เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

2) วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดล้อมของการทำงานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนแก้ไข 
3.1.2 ความรู้ 

 1) มีความรู้และความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญและนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะ
ในระดับแนวหน้า 
 3) มีความเข้าใจการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ในระดับชาติและนานาชาติตลอด
ถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
 1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
 3) สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ 
 4) พัฒนาแนวคดิริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 
 2) สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 3) มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มท่ีในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
 4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม 
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3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
 3) มีทักษะด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและการนำเสนอ ตลอดจน
ทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการสื่อสาร 

 
3.1.6 ทักษะด้านการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา 

1) สามารถนำหลักวิชาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริหารสถานศึกษาและบริหาร
การศึกษา 

2) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาชีพเพ่ือการบริหารสถานศึกษาและบริหาร
การศึกษา รวมถึงการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ทางการศึกษา 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแผนการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพด้านการบริหารการศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไป 

4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันอย่างมีนวัตกรรม 

 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ฯ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

6.ทักษะการบริหาร
สถานศึกษาและ
บริหารการศึกษา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
หมวดวชิาบังคับ                        
1306101 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา                        

1306102 การบริหารการศึกษาเปรยีบเทียบ                        
1306103 ภาวะผู้นำและคุณธรรมจรยิธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา                        
1306104 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธ์                        

1306105 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้                        

1306106 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา                        
1306207 การบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา                        
1306208 สัมมนาการบริหารองค์กรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ                        
1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา                        
หมวดวชิาเลือก                        
1306210 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา                        
1306211 การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการบริหาร
การศึกษา 

                    
 
  

1306212 การบริหารทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษา                        
1306213 การพัฒนาองค์การ                        
1306214 การพัฒนาทีมงาน                        
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ฯ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

6.ทักษะการบริหาร
สถานศึกษาและ
บริหารการศึกษา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
1306215 การบริหารกิจการและกจิกรรมนักเรียน                        
1306216 สัมมนาการบริหารการศึกษา                        
1306217 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย                        
1306218 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา                        
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา*                        
6320202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*                        
หมวดวชิาประสบการณ์การวิจัย                        
1306219 สารนิพนธ ์                        
1306220 วิทยานพินธ ์                        
 
 
 
 
 
 
 

 

43 

 

 



44 
 

หมวดที ่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ซึ่งอาจประกอบด้วย การสอบข้อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มที่มอบหมาย เป็นต้นโดย
กำหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการสอบ 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว หน้า ๒๓ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘  

3.2 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่า ๓ .๐๐ จากระบบ ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบ เท่ า และสอบผ่ านการสอบ  ประมวลความรู้  
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  พร้อมทั้งเสนอรายงาน
การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
  1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา นำเสนอบทความ
ทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ในด้านวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา นำเสนอ
บทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์
  2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 
 2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ 
 3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
 4) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 
 5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของคณะ 
 6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีการกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณ ฑิ ตศึกษา พ .ศ .2558 และข้อบั งคับคุรุสภา ว่าด้ วย  มาตรฐานวิชาชีพ  พ .ศ .2556 โดยมีคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจาก
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยความร่วมมือของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในการสำรวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลสำรวจให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือ
เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการติดตามภาวะการมี
งานทำของบัณฑิต เพ่ือเป็นข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และนำไปสู่การวางแผนการรับ
นักศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบคัดเลือกและการ
สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ 
เพ่ือประเมินความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร 

1.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
(1) กำหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพที่จำเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
(2) มีระบบสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่

นักศึกษาทุกคน ซึ่งอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับคำปรึกษาไว้ หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆที่
เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน หรือปัญหาอ่ืนๆ สามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ได ้

(3) กรณีที่นักศึกษามีความข้อร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน 
นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ  

1.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับอาจารย์ใหม่ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  
การติดตาม และทบทวนหลักสูตร และการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 หลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  
การประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กำหนด 

4.3 การจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

4.4 หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ และเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย ซึ่งอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ตรง 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล
ผู้เรียน โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 กำหนดให้มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามระบบและกลไก
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการสำรวจข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งในการออกแบบ
หลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร มีการศึกษาข้อมูลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 
และข้อมูลเทียบเคียงจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

5.2 กำหนดให้มีกระบวนการการพิจารณากำหนดอาจารย์ผู้สอน และการจำแนกรายวิชาสำหรับ
อาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ 

5.3 กำหนดให้มีกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ตามระบบและกลไก รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.4 กำหนดให้มีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดทำแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม โดยพิจารณากำหนดกรอบการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการประเมินผู้เรียน  เพ่ือให้
ทราบว่าผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามแต่ละรายวิชากำหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นการตรวจสอบเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน และวิธีการให้คะแนนว่าสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้การประเมินมีความหลากหลาย 
และสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุง/
แก้ไขการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

5.5 กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลในภาพรวมของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย และให้อาจารย์
ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่จะสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้ เพ่ือนำมาใช้ใน
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)  โดยให้อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและผลการเรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมทั้งระบุกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดผลแต่ละสัปดาห์ในแผนการสอนเป็นรายคาบ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียน 
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ทั้งการทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัย  มีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาปฏิบัติ
ทักษะ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยอาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีได้กำหนดไว้ 

5.6 กำหนดให้มีกระบวนการการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เพ่ือนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย
สามารถแสดงผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.7 กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการดำเนินงานเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมทางกายภาพและ 
ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
  6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
        มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณการแสวงหารายได้ การจัดหาครุภัณฑ์ 
  6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
         หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่จำเป็น ซึ่งเป็นทรัพยากร       การ
เรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
 

ลำดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวน 
ที่มีอยู่ 

จำนวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย 12 6 บัณฑิตวิทยาลัย 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 2 คณะครุศาสตร์

และสำนัก
คอมพิวเตอร์  

3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 2 คณะครุศาสตร์
และสำนักวิเทศ

สัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน  

 
จำนวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ 
จำนวนหนังสือ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1.  หลักการบริหาร 335 เล่ม 45 เล่ม 
2.  ภาวะผู้นำ 459 เล่ม 33 เล่ม 
3.  การบริหารองค์การและการจัดการ 1,008 เล่ม 80 เล่ม 
4.  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 488 เล่ม 93 เล่ม 
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จำนวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
5.  การวัดและประเมินผลการศึกษา 476 เล่ม 21 เล่ม 
6.  สถิติและวิจัยการศึกษา 208 เล่ม 30 เล่ม 
7.  วารสาร 20 เล่ม 10 เล่ม 
8.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลสำเร็จรูป ซีดีรอม 
วิดีโอเพ่ือการศึกษา  

9 ฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูล 

 
  6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการสำรวจและติดตามประเมินความต้องการ
การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือจัดสรรงบประมาณตลอดจนจัดหา
จัดซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเรียน 
  6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  หลักสูตรมีการประชุมคณาจารย์ สำรวจ และประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในการทำงาน และการ
จัดการเรียนการสอนทั้งห้องเรียน เอกสาร สื่อในการศึกษาค้นคว้า  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1  ปีท่ี 2  ปีท่ี 3  ปีท่ี 4  ปีท่ี 5 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบ 
การณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต เฉลี่ย
ไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นการ

จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย จะดำเนินการทั้งโดยคณาจารย์  
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา คือ 

1) การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา เป็นการประเมินการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ด้วยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาจากการประชุม/สัมมนา เช่น การสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐม/ 
มัชฌิม/ ปัจฉิมเทศนักศึกษา เป็นต้น 

2) การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน ผลประเมินกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์การสอนใหม่ ๆ เพ่ือให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3) การส่งเสริมให้คณาจารย์ ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การสอน  รวมทั้งการส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ประเมินจากกลวิธีการสอน ผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน การตรงต่อเวลา และ

คู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน ในทุกรายวิชา โดยใช้การประเมินจากนักศึกษา ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและ
เพ่ือนร่วมงาน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดำเนินการทุกๆ ปี เพ่ือนำผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 

1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ 
ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมี
ผลกระทบต่อหลักสูตร 

2) จัดประชุมสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3) ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพ
ของมหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพ่ือนำผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
เรียนการสอนต่อไป 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดำเนินการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการ
ดำเนินการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการการเรียนการสอนหลักสูตร สรุปผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปี 
และข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือทบทวนประสิทธิภาพการเปิดหลักสูตรที่ผ่านมา 
และนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและกลยุทธ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพัชรา  เดชโฮม 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ  

วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา 

ทดลา.(2562). คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170. 

พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา 
ทดลา.(2562). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 64 – 89. 

พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา 
ทดลา.(2562). ปรัชญาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 
(กุมภาพันธ์), 64 – 89. 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท 
สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า. 

 
งานวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. สำนักวิจัยและ
พัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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พัชรา  เดชโฮม. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 

บทความวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน

ในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2561) หน้า 68-78. 

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2561). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์บูรณา
การ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). หน้า 158-182. 

พัชรา  เดชโฮม. (2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) 
หน้า 133-148. 

กุลธิดา ทุ่งคาใน จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และพัชรา  เดชโฮม. (2563). การจัดการเรียนรู้วิธีวิทยาการสอน
สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาด้วย STEM Education. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 2 “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการ
พัฒนา ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน". (หน้า 1213 – 1223)  สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 

เพ็ญพร แก้วมาก และพัชรา  เดชโฮม. (2563). การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563) หน้า 186-192. 

พัชรา  เดชโฮม. (2563). ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร .  
ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) หน้า 165-182. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
3) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
4) วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
3) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาองค์การ 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร ์

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2552 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชนบทศึกษา) สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรมเอเซีย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์.(2561). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 1-185. 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2560). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 63 – 114. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2560). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 105 – 123. 

 

งานวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยา. 365 หน้า. 
 
 

บทความวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ครุศาสตร์สาร, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1(มกราคม – มิถุนายน), 147-171. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
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3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์
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ชื่อ – นามสกุล   นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2539 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2529 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2520 การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ธีรพงษ์ จันทรังและสรายุทธ์ เศรษฐขจร. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัด
นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3. นำเสนอในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย 
หน้า 97-109. 

ธีรชิต พาสุกรี  สรายุทธ์  เศรษฐขจร. (2562). การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทุมธานี. นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 392-400. 

นรเศรษฐ์ ชุมวงศ์  สรายุทธ์  เศรษฐขจร. (2562). รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน       
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงหวัดนนทบุรี. นำเสนอในการ 

                 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.
2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 171-180. 

ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง  พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ สรายุทธ์  เศรษฐขจร  อัลชลี  ประกายเกียรติ์  สุทธิพจน์  จิรถิ
รพรสิทธิ์ สมใจ สืบเสาะ. (2562). การพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
รายวิชาอาเซียนศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 
18-19 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา  

                หน้า 797-806.        
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พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ  สรายุทธ์ เศรษฐขจร ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ์. (2562).  
                  ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการใช้ระบบไอซีทีเพื่อการประกัน    

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและ 
                  นานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 หน้า 1280-1287. 
เศรษฐชัย  ชัยสนิท, ชูเกียรติ  ช่วยเพชร, พงษ์ศักดิ์  ผกามาศ, สรายุทธ์  เศรษฐขจร,  ชัยวัฒน์        

ประสงค์สร้าง,  รัชฎาวรรณ นิ่มนวล,  สุรวีัลย์  ลิ้มพัฒนกุล และ ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล.          
(2562). การพัฒนแอปพลิเคชั่นสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. 
วารสารศรีปทุม ชลบุรี.  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2  ตุลาคม –ธันวาคม 2562,  หน้า 46-57. 

Pongsak Phagamas, Sarayuth Sethakhajorn, Chaiwat Prasongsang, Udomvit Chaisakulkiet, 
and George E. Griener. (2019). Knowledge Management Strategies : Key 
Issues of the Digital  Economy and Society. Proceedings in Nation and 
National Conference (NICs), Pathumthani University, Thailand. pp. 162-171. 

ภารุจีร์ กำแหง  สรายุทธ์ เศรษฐขจร วิชาญ สาคุณ. (2563). รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร.  รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 

                ระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ครั้งที่ 7  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563                 
หน้า 774-790. 

ภารุจี กำแหง, สรายุทธ์ เศรษฐขจร และวิชาญ  สาคุณ .(2563). รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 22    
ฉบับ ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 หน้า 19-34.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
3) วิชาวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 

 6) วิทยานิพนธ์
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ชื่อ – นามสกลุ   นางสาวพัชรา  เดชโฮม 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ  

วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา 

ทดลา.(2562). คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170. 

พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา 
ทดลา.(2562). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 64 – 89. 

พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา 
ทดลา.(2562). ปรัชญาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 
(กุมภาพันธ์), 64 – 89. 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท 
สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า. 

 
งานวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. สำนักวิจัยและ
พัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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พัชรา  เดชโฮม. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 

บทความวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน

ในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2561) หนา้ 68-78. 

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2561). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์บูรณา
การ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). หน้า 158-182. 

พัชรา  เดชโฮม. (2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) 
หน้า 133-148. 

กุลธิดา ทุ่งคาใน จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และพัชรา  เดชโฮม. (2563). การจัดการเรียนรู้วิธีวิทยาการสอน
สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาด้วย STEM Education. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 2 “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการ
พัฒนา ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน". (หน้า 1213 – 1223)  สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร.์ 

เพ็ญพร แก้วมาก และพัชรา  เดชโฮม. (2563). การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563) หน้า 186-192. 

พัชรา  เดชโฮม. (2563). ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร . ครุ
ศาสตร์สาร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) หน้า 165-182. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
3) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
4) วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
3) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาองค์การ 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร ์

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2552 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชนบทศึกษา) สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรมเอเซีย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์.(2561). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครัง้ที่ 1. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 1-185. 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2560). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 63 – 114. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2560). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 105 – 123. 

 

งานวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยา. 365 หน้า. 
 
 

บทความวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ครุศาสตร์สาร, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1(มกราคม – มิถุนายน), 147-171. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
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3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์
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ชื่อ – นามสกุล   นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2539 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2529 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2520 การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ธีรพงษ์ จันทรังและสรายุทธ์ เศรษฐขจร. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัด
นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3. นำเสนอในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย 
หน้า 97-109. 

.ธีรชิต พาสุกรี  สรายุทธ์  เศรษฐขจร. (2562). การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทุมธานี. นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 392-400. 

นรเศรษฐ์ ชุมวงศ์  สรายุทธ์  เศรษฐขจร. (2562). รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน       
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงหวัดนนทบุรี. นำเสนอในการ 

                 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.
2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 171-180. 

ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง  พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ สรายุทธ์  เศรษฐขจร  อัลชลี  ประกายเกียรติ์  สุทธิพจน์  จิรถิ
รพรสิทธิ์ สมใจ สืบเสาะ. (2562). การพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
รายวิชาอาเซียนศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 
18-19 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา  

                หน้า 797-806.    
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พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ  สรายุทธ์ เศรษฐขจร ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ์. (2562).  
                  ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการใช้ระบบไอซีทีเพื่อการประกัน    

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและ 
                  นานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 หน้า 1280-1287. 
เศรษฐชัย  ชัยสนิท, ชูเกียรติ  ช่วยเพชร, พงษ์ศักดิ์  ผกามาศ, สรายุทธ์  เศรษฐขจร,  ชัยวัฒน์        

ประสงค์สร้าง,  รัชฎาวรรณ นิ่มนวล,  สุรีวัลย์  ลิ้มพัฒนกุล และ ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล.          
(2562). การพัฒนแอปพลิเคชั่นสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. 
วารสารศรีปทุม ชลบุรี.  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2  ตุลาคม –ธันวาคม 2562,  หน้า 46-57. 

Pongsak Phagamas, Sarayuth Sethakhajorn, Chaiwat Prasongsang, Udomvit Chaisakulkiet, 
and George E. Griener. (2019). Knowledge Management Strategies : Key 
Issues of the Digital  Economy and Society. Proceedings in Nation and 
National Conference (NICs), Pathumthani University, Thailand. pp. 162-171. 

ภารุจีร์ กำแหง  สรายุทธ์ เศรษฐขจร วิชาญ สาคุณ. (2563). รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร.  รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 

                ระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ครั้งที่ 7  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563                 
หน้า 774-790. 

ภารุจี กำแหง, สรายุทธ์ เศรษฐขจร และวิชาญ  สาคุณ .(2563). รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 22    
ฉบับ ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 หน้า 19-34.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
3) วิชาวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 

 6) วิทยานิพนธ์
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ชื่อ-สกุล    นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2541 ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2530 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2525 การศึกษาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  หลักสูตรและการสอน, การบริหารการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). จิตสาธารณะ : แนวทางสร้างเสริมโดยผู้สอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มีนาคม), 1 – 274. 
 
งานวิจัย 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์

ในสถาบันอุดมศึกษา . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(พฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2560), 1-352. 

 
 

บทความวิจัย 
รุ่งนภา จำปาเทศ วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน

โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . 29 กรกฎาคม 2560. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 337. 

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพ่ีเลี้ยงวิชาการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), 267 - 293. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชากิจกรรมร่วมหลักสูตร 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
3) วิชาการพัฒนารูปแบบการสอน 
4) วิชาปัญหาสังคม 
5) วิชาสัมมนาสังคมศึกษา 
6) วิชาความเป็นครู 
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7) วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
8) วิชาการประเมินโครงการ 
9) วิชาการบริหารงานวิชาการ 
10) วิชาสารนิพนธ์ 
11) วิชาวิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด              คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551           การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2536           การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2531           การศึกษาบัณฑิต (การแนะแนว)  
                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

  

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัย, การพัฒนาหลักสูตร, จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กุลธิดา ทุ่งคาใน ขวัญทิชา เชื้อหอม กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ภิญญาพัชญ์ ปลากัด

ทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์.  (2561).  หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 
1.กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก. หน้า 57-79. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ธนภัทร จันทร์เจริญ ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง จิตตวิสุทธิ์ 
วิมุตติปัญญา และฐิติวรดา พลเยี่ยม.  (2561).  การพัฒนาหลักสูตร.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: 
 สหธรรมมิก. หน้า 55-70. 

ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง กุลธิดา ทุ่งคาใน ฐิติวรดา พลเยี่ยม พัชรีภรณ์ บางเขียว ธนภัทร จันทร์เจริญ แฝง
กมล เพชรเกลี้ยง กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา ณัฐมน พันธุ์ชาตรี และวรา
ภรณ์ ศรีอยุธ์.  (2561).  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้.  พิมพ์ครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.  หน้า 111-133. 

 
งานวิจัย 
ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง.  (2561).  การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 189 หน้า. 
 
 

บทความวิจัย 
ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง.  (2561).  การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิต คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 11(1). หน้า 212-225. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
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3) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
4) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 
5) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 
6) วิชาภาวะผู้นำสำหรับครูประถมศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา  
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
พ.ศ. 2551 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
พ.ศ. 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร ์
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน  สถิติวิจยั (LISREL) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2561). โรงเรียนของหนู (3 ภาษา, ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น). กรุงเทพ ฯ :      

โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1 - 130 หน้า. 
 
งานวิจัย 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). ภาพลักษณ์ แรงจูงใจ และความเชื่อม่ันของนักศึกษาในการ
ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับวิชาชีพครู. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.  1 - 68 หน้า. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). แนวคิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยัง่ยืน. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  1 - 65 หน้า. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเครือข่ายภาคกลางตอนล่างด้วยระบบพ่ีเลี้ยงและการให้คำปรึกษา. งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  1 - 220 หน้า. 

 
บทความวิชาการ 
จติตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). คุณค่าของความเป็นครู. การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”     

ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 1058-1069 หน้า. 
 
บทความวิจยั 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). ภาพลักษณ์ แรงจูงใจ และความเชื่อม่ันของนักศึกษาในการ
ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับวิชาชีพครู. Proceeding. 5 th Rajabhat University 
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National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V).  2 – 5 
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). แนวคิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน. Proceeding. 5 th Rajabhat University National and International 
Research & Academic Conference: RUNIRAC V).  2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2561). การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล.  

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านวิจัยด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 
1. 1-6 หน้า. 

ณัฐมน พันธุ์ชาตรี และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). รูปแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีต่อการ
ฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 ด้วยวงจรคุณภาพ PDCAและCoaching. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย     
ครั้งที่ 7”.  1 มีนาคม 2562. หน้า 715-723. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). การประเมินการทดลองสอนในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA. 
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้
หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นาการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 
22-23 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 1225-1236 หน้า. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). แนวคิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน. 
วารสารวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 14 ฉบับที ่1. 59-72 หน้า. 

Nuttamon Punchatree, Tanaput Chancharoen and Jittawisut Wimuttipanya . (2019). The 
Evaluation of Bachelor of Education Program (Revised Curriculum in 2012) of 
the Faculty of Education of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
SCOPUS Journal: Asian Administration & Management Review, Vol. 2, No. 1, 
2019. 12 p.  

Jittawisut Wimuttipanya. (2019). Monitoring and Evaluation of Internship 1 with PDCA 
Quality Cycle and Coaching Process on Smartphone. SCOPUS. Proceedings 
of 2019 7th International Conference on Information and Education Technology 
Aizu-Wakamatsu, Japan. March 29-31, 2019. 316-319 p.  

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 2) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
 3) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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 4) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 5) ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 6) การสอนวิทยาศาสตร์ 
 7) การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 
 8) การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา 
 9) การสอนวิชาเคมี 
 11) การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 12) เทคโนโลยีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายอัครเดช  เกตุฉ่ำ  
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
                                          คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
                                          คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2546  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
                               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. 2543  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัยทางการศึกษา, สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัย   
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
อัครเดช  เกตุฉ่ำ. (2561). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  กรุงเทพมหานคร. หน้า 512-518. 

เดชา พนาวรกุล, วัศยา หวังพลายเจริญสุขและอัครเดช เกตุฉ่ำ.  (2561).  อิทธิพลของคุณลักษณะของงาน 
ความพึงพอใจในงานและการรับรู้การสนับสนุนของหน่วยงานที่มีต่อความผูกพันองค์การของนัก
ทรัพยากรมนุษย์.  การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ,  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 1828-1837. 

วิเชียร  อินทรสมพันธ์, อัครเดช  เกตุฉ่ำ, และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2561).  การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 
2553 และ 2556 ในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารครุศาสตร์สาร. 12(1).   

ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร, เดชา  พนาวรกุลและอัครเดช เกตุฉ่ำ.  (2561).  อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนของ
หน่วยงาน ความผูกพันองค์การและการเสริมพลังอำนาจในงานที่มีต่อความตั้งใจอยู่ในงานของนัก
ทรัพยากรมนุษย์.  การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ,  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 1838-1849. 

อัครเดช  เกตุฉ่ำและธัชพงศ์  เศรษฐบุตร.  (2562).  การพัฒนาแบบวัดความตั้งใจออกจากงานของพนักงานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: การวิเคราะห์ความตรงข้ามกลุ่ม.  วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร.ี 8(2).  240-252. 

ฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล  และอัครเดช  เกตุฉ่ำ. (2562).  การพัฒนาแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  วารสารครุศาสตร์สาร.  13(1). 1-14.  
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ธัชพงศ์  เศรษฐบุตรและอัครเดช เกตุฉ่ำ.  (2562).  การศึกษาความตั้งใจอยู่ในงานของพนักงานใน
ภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  วารสารวิจัยรามคำแหง (ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 22 (2). 27-39. 

เดชา  พนาวรกุล, ธัชพงศ์  เศรษฐบุตรและอัครเดช เกตุฉ่ำ.  (2562). การศึกษาความตั้งใจออกจากงานของ
พนักงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น. หน้า 2041-2053. 

อัครเดช  เกตุฉ่ำและธัชพงศ์  เศรษฐบุตร.  (2563).  การพัฒนาแบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนในการ
วัดระหว่างเพศ.  วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล. 6(1). 134-144. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วิชาสถิติเพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
3) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัย 
4) วิชาสถิตินอนพาราเมตริก 
5) วิชาการวิจัยในชั้นเรียน 
6) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
7) วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
8) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาเต็มรูป 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    ว่าที่ร้อยตรีหญิงแฝงกมล  เพชรเกลี้ยง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกดั    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556  การศึกษามหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2554 ศิลปศาสตรบัณฑิต  (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  หลักสูตรและการสอน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
แฝงกมล เพชรเกลี้ยง กุลธิดา ทุ่งคาใน จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา พัชรีภรณ์ บางเขียว ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์ ธน

ภัทร จันทร์เจริญ และภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง. (2562). การจัดการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก.  (หน้า 1 - 11). 

แฝงกมล เพชรเกลี้ยง จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา พัชรภีรณ์ บางเขียว ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์ ธนภัทร จันทร์เจริญ 
และภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง.  (2562).  การพัฒนาหลักสูตร พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : 
สหธรรมมิก.  (หน้า 1 - 23). 

แฝงกมล เพชรเกลี้ยง. (2562). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก. 1-168 หน้า.   
 
งานวิจัย 
แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง.  (2556).  ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง วนิดา สาระพางค์ และธนิยา เยาดำ.  (2560).  การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของ

นิสิตนักศึกษาครู. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง.  (2563).  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนยุค

ดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง วนิดา สาระพางค์ และธนิยา เยาดำ.  (2560).  การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของ

นิสิตนักศึกษาครู. วารสารครุศาสตร์สาร. 12 (2). 73-84. 
แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง.  (2563).  การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดเชิงรุกร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 

เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในยุค New Normal.  วารสารครุ
ศาสตร์สาร.  14 (2). 71-83. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
3) วิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 
5) วิชาการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา 
6) วิชาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา 
7) วิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา 
8) วิชาการใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือการศึกษา 
9) ทักษะชีวิต 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ- นามสกุล  นางสาวธัชกร  สุวรรณจรัส 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีการศึกษา) 
สังกัด   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2554  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2540  การศึกษามหาบัณฑิต  (การวัดผลการศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2539  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2527  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  การวัดและประเมินผลการศกึษา 
    และการวิจัยทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
ธัชกร สุวรรณจรัส. (2562). การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1.   
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บรษิัทสหธรรมิก จำกัด. 1 - 263. 
 
งานวิจัย 
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2560). รูปแบบห้องเรียนอจัฉริยะแบบผสมผสาน 4.0 โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ 

 ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ธัชกร สุวรรณจรัส, ดิเรก  อัคฮาด, จริยา  วิชัยดิษฐ และรวยทรัพย์  เดชชัยศรี. (2560). การพัฒนาทักษะ 
 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและ 
 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
  ทุนวิจัยแบบบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (งบประมาณแผ่นดิน 2560).  
 
บทความวิจัย 
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2562). รูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะแบบผสมผสาน 4.0 โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ

ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University (Humanities, Social 
Science and Arts). 12(4), 1001-1020.  
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ธัชกร  สุวรรณจรัส, ดิเรก อัคฮาด, จริยา วิชัยดิษฐ, และรวยทรัพย์ เดชชัยศรี. (2562). การพฒันาทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือส่งเสริมการตลาดและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 13(1), 63-71. 

Touchakorn Suwancharas. (2016). Development of Multimedia using Augmented Reality 
(AR) for Improving Undergraduates' English Listening Skill. APHEIT INTERNATIONAL   
JOURNALS. 5(2), 5-13.  
 

ประสบการณ์การสอน 
1)   วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3)   วิชาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร่วัฒนธรรม 
4)   วิชาการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน 

   5)   วิชาการใช้วัสดุท้องถิ่นเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
   6)   จรรยาบรรณสำหรับนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   7)   การออกแบบและพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   8)   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
   9)   การวัดและประเมินผลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   10) ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
   11) การจัดการเรียนรู้ 
   12) หลักการและปรัชญาการศึกษา 
   13) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
   14) คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 
   15) เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ - สกุล  นางสาววรานันท์ อิศรปรีดา 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
สังกัด   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค.อ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
หนังสือ 
วรานันท์  อิศรปรีดา. (2563).  มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน.  

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 1-265 หน้า. 
 
งานวิจัย   
วรานันท์  อิศรปรีดา. (2561). การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงประเมิน และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำ
ตนเองของนักศึกษาครู. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ทุน
วิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 325 หน้า. 

 
บทความวิจัย 
นิธิวดี พะเทพ, อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ และวรานันท์ อิศรปรีดา. (2560). การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ กรณีศึกษา :สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพฯ. 25 พฤษภาคม 
2561. หน้า 109-117. 

วรานันท์ อิศรปรีดา, นิธิวดี พะเทพ และอังคาร ปริญญาชัยศักดิ์. (2562). การศึกษาผลการใช้บทเรียน
แบบปฏิสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ. 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา, พระนครศรีอยุธยา. 18 - 19 
มกราคม 2562. หน้า 647-654.  

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
2) วิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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3) วิชาการออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
4) วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
5) วิชาสถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 
6) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
7) วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
8) วิชาจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
9) วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
10) วิชาการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจการศึกษา 
11) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
12) วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ –  นามสกุล นายพิษณุ  บางเขียว 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.  2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.  2539 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.  2531 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พิษณุ   บางเขียว. (2562). การเขียนสารคดี.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1-236 หน้า. 
 
 

บทความวิจัย 
พิษณุ   บางเขียว. (2561). การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิชาการ Veridian e-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร             
ฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –  
สิงหาคม 2561) หน้า 2463.  

พิษณุ บางเขียว, ชัยยศ  ดำรงกิจโกศล, พัชรีภรณ์  บางเขียว. (2564) . รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร         
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.   วารสาร 
ครุศาสตร์สาร. 15 (1). 51-72.  

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2) วิชาการเขียนสารคดี 
 3) วิชาเทคนิคบรรณาธิกรกิจ 
 4) วิชาอรรถศาสตร์เบื้องต้น 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (สารสนเทศศาสตร์ 6301) 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการศึกษา  

    พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  พ.ศ. 2536 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

  พ.ศ. 2549 Diploma of Science (Interdisciplinary Studies)  
   Graduate School, Edith Cowan University (ECU), Australia  

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, การพัฒนาท้องถิ่น,  

การประกันคุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2560). สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 1-245 หน้า. 
 
งานวิจัย 

ชลลดา  พงศพั์ฒนโยธิน กลุสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์  
กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2561). การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา). 267 หน้า. 
 

บทความวิจัย 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์   

กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2562). การพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21.  วารสารวิจัย สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 12(1) (มกราคม-มิถุนายน 2562), 29-43. 
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 บทความวิชาการ 
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน. (2561).  ถอดบทเรียนหลักการบริหารงานจากการเนรเทศสู่ป่า ในละครโทรทัศน์ 

สีดาราม ศึกรักมหาลงกา. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี, 1(1) (มกราคม-มิถุนายน 2561), 103-112. 

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน. (2561).  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: จากแหล่งสารสนเทศสู่แหล่งท่องเที่ยว.  รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าว
ไกล สังคมไทยยั่งยืน.”  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2561. 

 
ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

1) วิชาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
2) วิชาจรรยาบรรณและกฎหมายสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
3) วิชาการประกันคุณภาพห้องสมุด 
4) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
5) วิชาพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ 
6) วิชาทักษะการรู้สารสนเทศ 

 
ประสบการณ์การสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

1) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
3) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 
4) วิชาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
5) วิชาวิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชือ่-สกุล นางลักษณา  เกยุราพันธ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2559   ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2549   การศึกษามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2529   ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

  
สาขาที่เชี่ยวชาญ   ภาษาและวัฒนธรรม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
ลักษณา เกยุราพันธ์. (2562). ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่2 กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-244 หน้า. 
 
งานวิจัย 
ลักษณา เกยุราพันธ์ ศราวุฒิ สมัญญา ลัลนา วงษ์ประเสริษ์ มงคล สมกิติกานนท์ ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ 

ณรงวัฒน์ มิ่งมิตร และวราภรณ์ ศรีอยุธยา. (2563). การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวครั่งเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสุพรรณบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 264 หน้า. 

 
บทความวิจัย 
ลินดา  เกณฑ์มา, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรีทอง, 

ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร,  
430-439. 

 ลักษณา เกยุราพันธ์ . (2561). รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณี: อำเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
13(2),  75-85. 

ประสบการณ์สอน   
1) วิชาศาสนศึกษา 
2) วิชาพัฒนาการสังคมมนุษย ์
3) วิชาปรัชญา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
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4) วิชาเศรษฐศาสตร์ 
5) วิชาความเป็นครู 
6) วิชาสัมมนาสังคมศึกษา 
7) วิชาการจัดการเรียนรู้ 
8) วิชาภาษาและวัฒนธรรม 
9) วิชาสันติภาพศึกษา 

  
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
3) สารนิพนธ์ 
4) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล   นายณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร 
ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ (ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา) 
สังกัด   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ. 2539   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2535   ครศุาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
   วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
  
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558. ทุนสนับสนุนการวิจัย  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 235 หน้า. 

ลักษณา เกยุราพันธ์ ศราวุฒิ สมัญญา ลัลนา วงษ์ประเสริษ์ มงคล สมกิติกานนท์ ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ 
ณรงวัฒน์ มิ่งมิตร และวราภรณ์ ศรีอยุธยา. (2563). การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวครั่งเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสรา้งสรรค์ในจังหวัดสุพรรณบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 264 หน้า. 

  
บทความวิจัย 
ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสารสนเทศ, 1 (60), 151-161. 

ลินดา  เกณฑ์มา, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรีทอง, 
ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
กรุงเทพมหานคร. 430-439. 
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ประสบการณ์การสอน   
1) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนทางคณิตศาสตร์ 
2) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
3) วิชาความเป็นครู 
4) วิชาการคิดและการตัดสินใจ 
5) วิชาหลักสูตรและการสอนทางคณิตศาสตร์ 
6) วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
7) วิชาการวิจัยทางการศึกษา 

  
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางวราภรณ์  ศรีอยุธย์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกดั    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
       พ.ศ. 2562        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       พ.ศ. 2547         การศึกษามหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       พ.ศ. 2529         ครุศาสตรบัณฑิต  (การแนะแนว) วิทยาลัยครูธนบุรี 
       พ.ศ. 2526        ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
สาขาที่เชี่ยวชาญ การประถมศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
กุลธิดา  ทุง่คาใน กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง แฝงกมล เพชรเกลี้ยง และวราภรณ์  

ศรีอยุธย์. (2562).  หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : 
สหธรรมมิก.หน้า 91 - 123. 

 
งานวิจัย 
ลักษณา เกยุราพันธ์ ศราวุฒิ สมัญญา ลัลนา วงษ์ประเสริฐ มงคล สมกิติกานนท์ ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์ 

ณรงวัฒน์ มิง่มิตร และวราภรณ์ ศรีอยุธยา. (2563). การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวครั่งเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสุพรรณบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 264 หน้า. 

 
บทความวิจัย 
วราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2560). ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาประถมศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารครุศาสตร์สาร.12(2). 183-196.  
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1 
2) วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2 
3) วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 3 
4) วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 4 
5) วิชาการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา 
6) วิชาหลักการสอนและแนวคิดทางประถมศึกษา 
7) วิชาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา 
8) วิชาวิธวีิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
9) วิชาพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 
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10) วิชาทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา 
10) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา 
12) วิชาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 
13) วิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา  
14) วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชือ่-สกุล   นายทัศนัย กีรติรัตนะ 
ตำแหน่งทางวชิาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด   คณะครุศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2534  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 พ.ศ. 2526  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-คณิตศาสตร์)   
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   การสอนคณิตศาสตร์ 
   การจัดการเทคโนโลยี 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรนัดร์ สุธีนิรันดร์, ทัศนัย กีรติรัตนะ, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทน

สวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา. (2561). คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 
1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 101 – 114. 

 
บทความวิจัย 
ทัศนัย กีรติรัตนะ, ดิษยลักษณ์ อเดโช, และกฤษฎา สังขมงคล. (2561). การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกชิงจำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
สังกัดแขวงหิรัญรูจี. ครุศาสตร์สาร, 12(2) 133-146. 

Lohmood, S., Sarawong, N., Teekasap, S,, & Keeratiratana, T. (2019). The study of 
components of logistics management model for small and medium industries of 
Halal food. In International Conference SMART 2019. (p. 52-55). Bangkok : Rama 
Gardens Hotel. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาคณิตศาสตร์สำหรับการวิจัย 
2) วิชาทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ 
3) วิชาวิชาสถิติธุรกิจ 
4) วิชาชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) วิชาจิตวิทยาธุรกิจ 
6) วิชามนุษยสัมพันในองค์การ 
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7) วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
8) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
9) วิชาการคิดและการตัดสินใจ 
10) วิชาการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 

 

 

 

 

 



95 
 

ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพัชรา  เดชโฮม 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ  

วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา 

ทดลา.(2562). คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170. 

พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา 
ทดลา.(2562). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 64 – 89. 

พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสด์ิ และศุนิสา 
ทดลา.(2562). ปรัชญาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 
(กุมภาพันธ์), 64 – 89. 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท 
สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า. 

 
งานวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. สำนักวิจัยและ
พัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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พัชรา  เดชโฮม. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 

บทความวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน

ในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2561) หน้า 68-78. 

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2561). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์บูรณา
การ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). หน้า 158-182. 

พัชรา  เดชโฮม. (2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) 
หน้า 133-148. 

กุลธิดา ทุ่งคาใน จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และพัชรา  เดชโฮม. (2563). การจัดการเรียนรู้วิธีวิทยาการสอน
สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาด้วย STEM Education. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 2 “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการ
พัฒนา ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน". (หน้า 1213 – 1223)  สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 

เพ็ญพร แก้วมาก และพัชรา  เดชโฮม. (2563). การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563) หน้า 186-192. 

พัชรา  เดชโฮม. (2563). ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. ครุ
ศาสตร์สาร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) หน้า 165-182. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
3) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
4) วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
3) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาองค์การ 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร ์

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2552 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชนบทศึกษา) สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรมเอเซีย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2541 ครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
นิรันดร์  สุธีนิรนัดร์.(2561). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 1-185 หน้า. 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2560). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 63 – 114. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2560). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกดั. (พฤศจิกายน), 105 – 123. 

 

งานวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยา. 365 หน้า. 
 
 

บทความวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ครุศาสตร์สาร, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1(มกราคม – มิถุนายน), 147-171. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
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3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์
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ชื่อ – นามสกลุ   นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2539 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2529 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2520 การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ธีรพงษ์ จันทรังและสรายุทธ์ เศรษฐขจร. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัด
นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3. นำเสนอในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย 
หน้า 97-109. 

.ธีรชิต พาสุกรี  สรายุทธ์  เศรษฐขจร. (2562). การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทุมธานี. นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 392-400. 

นรเศรษฐ์ ชุมวงศ์  สรายุทธ์  เศรษฐขจร. (2562). รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน       
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงหวัดนนทบุรี. นำเสนอในการ 

                 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.
2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 171-180. 

ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง  พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ สรายุทธ์  เศรษฐขจร  อัลชลี  ประกายเกยีรติ์  สุทธิพจน์  จิรถิ
รพรสิทธิ์ สมใจ สืบเสาะ. (2562). การพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
รายวิชาอาเซียนศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 
18-19 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา  

                หน้า 797-806.          
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พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ  สรายุทธ์ เศรษฐขจร ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ์. (2562).  
                  ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการใช้ระบบไอซีทีเพื่อการประกัน    

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและ 
                  นานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 หน้า 1280-1287. 
เศรษฐชัย  ชัยสนิท, ชูเกียรติ  ช่วยเพชร, พงษ์ศักดิ์  ผกามาศ, สรายุทธ์  เศรษฐขจร,  ชัยวัฒน์        

ประสงคส์ร้าง,  รัชฎาวรรณ นิ่มนวล,  สุรวีัลย์  ลิ้มพัฒนกุล และ ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล.          
(2562). การพัฒนแอปพลิเคชั่นสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. 
วารสารศรีปทมุ ชลบุรี.  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2  ตุลาคม –ธันวาคม 2562,  หน้า 46-57. 

Pongsak Phagamas, Sarayuth Sethakhajorn, Chaiwat Prasongsang, Udomvit Chaisakulkiet, 
and George E. Griener. (2019). Knowledge Management Strategies : Key 
Issues of the Digital  Economy and Society. Proceedings in Nation and 
National Conference (NICs), Pathumthani University, Thailand. pp. 162-171. 

ภารุจีร์ กำแหง  สรายุทธ์ เศรษฐขจร วิชาญ สาคุณ. (2563). รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร.  รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 

                ระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ครั้งที่ 7  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563                 
หนา้ 774-790. 

ภารุจี กำแหง, สรายุทธ์ เศรษฐขจร และวิชาญ  สาคุณ .(2563). รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 22    
ฉบับ ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 หน้า 19-34.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
3) วิชาวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 

 6) วิทยานิพนธ์
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ชือ่-สกุล    นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2541 ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2530 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2525 การศึกษาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  หลักสูตรและการสอน, การบริหารการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). จิตสาธารณะ : แนวทางสร้างเสริมโดยผู้สอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มีนาคม), 1 – 274. 
 
งานวิจัย 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์

ในสถาบันอุดมศึกษา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(พฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2560), 1-352. 

 
 

บทความวิจัย 
รุ่งนภา จำปาเทศ วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน

โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . 29 กรกฎาคม 2560. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 337. 

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพ่ีเลี้ยงวิชาการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), 267 - 293. 

 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชากิจกรรมร่วมหลักสูตร 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
3) วิชาการพัฒนารูปแบบการสอน 
4) วิชาปัญหาสังคม 
5) วิชาสัมมนาสังคมศึกษา 
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6) วิชาความเป็นครู 
7) วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
8) วิชาการประเมินโครงการ 
9) วิชาการบริหารงานวิชาการ 
10) วิชาสารนิพนธ์ 
11) วิชาวิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด              คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551           การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2536           การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2531           การศึกษาบัณฑิต (การแนะแนว)  
                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

  

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัย, การพัฒนาหลักสูตร, จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กุลธิดา ทุ่งคาใน ขวัญทิชา เชื้อหอม กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ภิญญาพัชญ์ ปลากัด

ทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์.  (2561).  หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 
1.กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก. หน้า 57-79. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ธนภัทร จนัทร์เจริญ ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง จิตตวิสุทธิ์ 
วิมุตติปัญญา และฐิติวรดา พลเยี่ยม.  (2561).  การพัฒนาหลักสูตร.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: 
 สหธรรมมิก. หน้า 55-70. 

ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง กุลธิดา ทุ่งคาใน ฐิติวรดา พลเยี่ยม พัชรีภรณ์ บางเขียว ธนภัทร จันทร์เจรญิ แฝง
กมล เพชรเกลี้ยง กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา ณัฐมน พันธุ์ชาตรี และวรา
ภรณ์ ศรีอยุธ์.  (2561).  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้.  พิมพ์ครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.  หน้า 111-133. 

 
งานวิจัย 
ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง.  (2561).  การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 189 หน้า. 
 
 

บทความวิจัย 
ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง.  (2561).  การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครขูองนิสิต คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 11(1). หน้า 212-225. 
 
ประสบการณ์การสอน 

7) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
8) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
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9) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
10) วิชาภาษาอังกฤษสำหรบัครูประถมศึกษา 
11) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 
12) วิชาภาวะผู้นำสำหรับครูประถมศึกษา 

 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา  
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
พ.ศ. 2551 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
พ.ศ. 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน  สถิติวิจยั (LISREL) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2561). โรงเรียนของหนู (3 ภาษา, ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น). กรุงเทพ ฯ :      

โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1 - 130 หน้า. 
 
งานวิจัย 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). ภาพลักษณ์ แรงจูงใจ และความเชื่อม่ันของนักศึกษาในการ
ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับวิชาชีพครู. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.  1 - 68 หน้า. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). แนวคิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  1 - 65 หน้า. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ และจติตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเครือข่ายภาคกลางตอนล่างด้วยระบบพ่ีเลี้ยงและการให้คำปรึกษา. งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  1 - 220 หน้า. 

 
บทความวิชาการ 
จติตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). คุณค่าของความเป็นคร.ู การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”     

ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 1058-1069 หน้า. 
 
บทความวิจัย 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). ภาพลักษณ์ แรงจูงใจ และความเชื่อม่ันของนักศึกษาในการ
ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับวิชาชีพครู. Proceeding. 5 th Rajabhat University 
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National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V).  2 – 5 
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). แนวคิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน. Proceeding. 5 th Rajabhat University National and International 
Research & Academic Conference: RUNIRAC V).  2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2561). การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล.  

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านวิจัยด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 
1. 1-6 หน้า. 

ณัฐมน พันธุ์ชาตรี และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). รูปแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีต่อการ
ฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 ด้วยวงจรคุณภาพ PDCAและCoaching. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย     
ครั้งที่ 7”.  1 มีนาคม 2562. หน้า 715-723. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). การประเมินการทดลองสอนในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA. 
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้
หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นาการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 
22-23 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 1225-1236 หน้า. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). แนวคิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน. 
วารสารวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 14 ฉบับที ่1. 59-72 หน้า. 

Nuttamon Punchatree, Tanaput Chancharoen and Jittawisut Wimuttipanya . (2019). The 
Evaluation of Bachelor of Education Program (Revised Curriculum in 2012) of 
the Faculty of Education of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
SCOPUS Journal: Asian Administration & Management Review, Vol. 2, No. 1, 
2019. 12 p.  

Jittawisut Wimuttipanya. (2019). Monitoring and Evaluation of Internship 1 with PDCA 
Quality Cycle and Coaching Process on Smartphone. SCOPUS. Proceedings 
of 2019 7th International Conference on Information and Education Technology 
Aizu-Wakamatsu, Japan. March 29-31, 2019. 316-319 p.  

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 2) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
 3) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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 4) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 5) ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 6) การสอนวิทยาศาสตร์ 
 7) การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 
 8) การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา 
 9) การสอนวิชาเคมี 
 11) การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 12) เทคโนโลยีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายอัครเดช  เกตุฉ่ำ  
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
                                          คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
                                          คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2546  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
                               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. 2543  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัยทางการศึกษา, สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัย   
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
อัครเดช  เกตุฉ่ำ. (2561). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  กรุงเทพมหานคร. หน้า 512-518. 

เดชา พนาวรกุล, วัศยา หวังพลายเจริญสุขและอัครเดช เกตุฉ่ำ.  (2561).  อิทธิพลของคุณลักษณะของงาน 
ความพึงพอใจในงานและการรับรู้การสนับสนุนของหน่วยงานที่มีต่อความผูกพันองค์การของนัก
ทรัพยากรมนุษย์.  การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ,  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 1828-1837. 

วิเชียร  อินทรสมพันธ์, อัครเดช  เกตุฉ่ำ, และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2561).  การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 
2553 และ 2556 ในเขตพ้ืนที่การศกึษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารครุศาสตร์สาร. 12(1).   

ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร, เดชา  พนาวรกุลและอัครเดช เกตุฉ่ำ.  (2561).  อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนของ
หน่วยงาน ความผูกพันองค์การและการเสริมพลังอำนาจในงานที่มีต่อความตั้งใจอยู่ในงานของนัก
ทรัพยากรมนุษย์.  การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ,  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 1838-1849. 

อัครเดช  เกตุฉ่ำและธัชพงศ์  เศรษฐบุตร.  (2562).  การพัฒนาแบบวัดความตั้งใจออกจากงานของพนักงานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: การวิเคราะห์ความตรงข้ามกลุ่ม.  วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร.ี 8(2).  240-252. 

ฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล  และอัครเดช  เกตุฉ่ำ. (2562).  การพัฒนาแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  วารสารครุศาสตร์สาร.  13(1). 1-14.  
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ธัชพงศ์  เศรษฐบุตรและอัครเดช เกตุฉ่ำ.  (2562).  การศึกษาความตั้งใจอยู่ในงานของพนักงานใน
ภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  วารสารวิจัยรามคำแหง (ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 22 (2). 27-39. 

เดชา  พนาวรกุล, ธัชพงศ์  เศรษฐบุตรและอัครเดช เกตุฉ่ำ.  (2562). การศึกษาความตั้งใจออกจากงานของ
พนักงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น. หน้า 2041-2053. 

อัครเดช  เกตุฉ่ำ.  (2562).  การพัฒนาแบบวัดการมองโลกในแง่ดี ของนักศึกษา: การทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของการวัดระหว่างเพศ. วารสาร มทร.อีสาน. 11(ฉบับพิเศษ). (In press)  

อัครเดช  เกตุฉ่ำและธัชพงศ์  เศรษฐบุตร.  (2563).  การพัฒนาแบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนในการ
วัดระหว่างเพศ.  วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล. 6(1). 134-144. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วิชาสถิติเพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
3) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัย 
4) วิชาสถิตินอนพาราเมตริก 
5) วิชาการวิจัยในชั้นเรียน 
6) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
7) วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
8) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาเต็มรูป 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    ว่าที่ร้อยตรีหญิงแฝงกมล  เพชรเกลี้ยง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556  การศึกษามหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2554 ศิลปศาสตรบัณฑิต  (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  หลักสูตรและการสอน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
แฝงกมล เพชรเกลี้ยง กุลธิดา ทุ่งคาใน จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา พัชรีภรณ์ บางเขียว ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์ ธน

ภัทร จันทร์เจริญ และภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง. (2562). การจัดการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก.  (หน้า 1 - 11). 

แฝงกมล เพชรเกลี้ยง จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา พัชรีภรณ์ บางเขียว ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์ ธนภัทร จันทร์เจริญ 
และภิญญาพชัญ์ ปลากัดทอง.  (2562).  การพัฒนาหลักสูตร พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : 
สหธรรมมิก.  (หน้า 1 - 23). 

แฝงกมล เพชรเกลี้ยง. (2562). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก. 1-168 หน้า. 
 
บทความวิจัย 
แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง วนิดา สาระพางค์ และธนิยา เยาดำ.  (2560).  การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของ

นิสิตนักศึกษาครู. วารสารครุศาสตร์สาร. 12 (2). 73-84. 
แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง.  (2563).  การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดเชิงรุกร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 

เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในยุค New Normal.  วารสารครุ
ศาสตร์สาร.  14 (2). 71-83. 

 
งานวิจัย 
แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง.  (2556).  ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง วนิดา สาระพางค์ และธนิยา เยาดำ.  (2560).  การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของ

นิสิตนักศึกษาครู. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง.  (2563).  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนยุค

ดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
3) วิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 
5) วิชาการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา 
6) วิชาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา 
7) วิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา 
8) วิชาการใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือการศึกษา 
9) ทักษะชีวิต 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ- นามสกุล  นางสาวธัชกร  สุวรรณจรัส 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีการศึกษา) 
สังกัด   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2554  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2540  การศึกษามหาบัณฑิต  (การวัดผลการศึกษา) 

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2539  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2527  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    และการวิจัยทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
ธัชกร สุวรรณจรัส. (2562). การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1.   
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด. 1 - 263. 
 
งานวิจัย 
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2560). รูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะแบบผสมผสาน 4.0 โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ 

 ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. กรงุเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ธัชกร สุวรรณจรัส, ดิเรก  อัคฮาด, จริยา  วิชัยดิษฐ และรวยทรัพย์  เดชชัยศรี. (2560). การพัฒนาทักษะ 
 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและ 
 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
  ทุนวิจัยแบบบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (งบประมาณแผ่นดิน 2560).  
 
บทความวิจัย 
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2562). รูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะแบบผสมผสาน 4.0 โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ

ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University (Humanities, Social 
Science and Arts). 12(4), 1001-1020.  
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ธัชกร  สุวรรณจรัส, ดิเรก อัคฮาด, จริยา วิชัยดิษฐ, และรวยทรัพย์ เดชชัยศรี. (2562). การพัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือส่งเสริมการตลาดและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 13(1), 63-71. 

Touchakorn Suwancharas. (2016). Development of Multimedia using Augmented Reality 
(AR) for Improving Undergraduates' English Listening Skill. APHEIT INTERNATIONAL   
JOURNALS. 5(2), 5-13.  
 

ประสบการณ์การสอน 
1)   วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3)   วิชาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร่วัฒนธรรม 
4)   วิชาการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน 

   5)   วิชาการใช้วัสดุท้องถิน่เพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
   6)   จรรยาบรรณสำหรับนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   7)   การออกแบบและพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   8)   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
   9)   การวัดและประเมินผลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   10) ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
   11) การจัดการเรียนรู้ 
   12) หลักการและปรัชญาการศึกษา 
   13) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
   14) คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 
   15) เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชือ่ - สกุล  นางสาววรานันท์ อิศรปรีดา 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
สังกัด   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค.อ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
หนังสือ 
วรานันท์  อิศรปรีดา. (2563).  มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน.  

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 1-265 หน้า. 
 
งานวิจัย   
วรานันท์  อิศรปรีดา (2561) การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

สร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงประเมิน และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง
ของนักศึกษาครู (ทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 
บทความวิจัย 
นิธิวดี พะเทพ, อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ และวรานันท์ อิศรปรีดา. (2560). การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ กรณีศึกษา :สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพฯ. 25 พฤษภาคม 
2561. หน้า 109-117. 

วรานันท์ อิศรปรีดา, นิธิวดี พะเทพ และอังคาร ปริญญาชัยศักดิ์. (2562). การศึกษาผลการใช้บทเรียน
แบบปฏิสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ. 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา, พระนครศรีอยุธยา. 18 - 19 
มกราคม 2562. หน้า 647-654.  

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
2) วิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3) วิชาการออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
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4) วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
5) วิชาสถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 
6) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
7) วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
8) วิชาจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
9) วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
10) วิชาการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจการศึกษา 
11) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศกึษาและการเรียนรู้ 
12) วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ –  นามสกุล นายพิษณุ  บางเขียว 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ.  2539 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.  2531 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พิษณุ   บางเขียว. (2562). การเขียนสารคดี.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1-236 หน้า. 
 
 

บทความวิจัย 
พิษณุ   บางเขียว. (2561). การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิชาการ Veridian e-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร             
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –  
สิงหาคม 2561) หน้า 2463.  

พิษณุ บางเขียว, ชัยยศ  ดำรงกิจโกศล, พัชรีภรณ์  บางเขียว. (2564) . รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร         
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารครุ
ศาสตร์สาร.  15(1). 51-72. 

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2) วิชาการเขียนสารคดี 
 3) วิชาเทคนิคบรรณาธิกรกิจ 
 4) วิชาอรรถศาสตร์เบื้องต้น 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (สารสนเทศศาสตร์ 6301) 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการศึกษา  

    พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  พ.ศ. 2536 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

  พ.ศ. 2549 Diploma of Science (Interdisciplinary Studies)  
   Graduate School, Edith Cowan University (ECU), Australia  

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, การพัฒนาท้องถิ่น,  

การประกันคุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2560). สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 1-245 หน้า. 
 
งานวิจัย 

ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์  
กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2561). การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
 

บทความวิจัย 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์   

กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2562). การพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้สำหรับผู้นำชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21.  วารสารวิจัย สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 12(1) (มกราคม-มิถุนายน 2562), 29-43. 
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 บทความวิชาการ 
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน. (2561).  ถอดบทเรียนหลักการบริหารงานจากการเนรเทศสู่ป่า ในละครโทรทัศน์ 

สีดาราม ศึกรักมหาลงกา. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี, 1(1) (มกราคม-มิถุนายน 2561), 103-112. 

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน. (2561).  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: จากแหล่งสารสนเทศสู่แหล่งท่องเที่ยว.  รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล 
สังคมไทยยั่งยืน.”  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2561. 

 
ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

7) วิชาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
8) วิชาจรรยาบรรณและกฎหมายสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
9) วิชาการประกันคุณภาพห้องสมุด 
10)วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
11)วิชาพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ 
12)วิชาทักษะการรู้สารสนเทศ 

 
ประสบการณ์การสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

6) วิชาการประกันคุณภาพการศกึษา 
7) วิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
8) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 
9) วิชาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
10) วิชาวิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นางลักษณา  เกยุราพันธ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2559   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2549   การศึกษามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2529   ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

  
สาขาที่เชี่ยวชาญ   ภาษาและวัฒนธรรม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
ลักษณา เกยุราพันธ์. (2562). ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่2 กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-244 หน้า. 
 
งานวิจัย 
ลักษณา เกยุราพันธ์ ศราวุฒิ สมัญญา ลัลนา วงษ์ประเสริษ์ มงคล สมกิติกานนท์ ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ 

ณรงวัฒน์ มิ่งมิตร และวราภรณ์ ศรีอยุธยา. (2563). การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวครั่งเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสุพรรณบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 264 หน้า. 

 
บทความวิจัย 
ลินดา  เกณฑ์มา, อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรีทอง, 

ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร,  
430-439. 

 ลักษณา เกยุราพันธ์ . (2561). รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณี: อำเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
13(2),  75-85. 

 
ประสบการณ์สอน   

1) วิชาศาสนศึกษา 
2) วิชาพัฒนาการสังคมมนุษย์ 



120 
 

3) วิชาปรัชญา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
4) วิชาเศรษฐศาสตร์ 
5) วิชาความเป็นครู 
6) วิชาสัมมนาสังคมศึกษา 
7) วิชาการจัดการเรียนรู้ 
8) วิชาภาษาและวัฒนธรรม 
9) วิชาสันติภาพศึกษา 

  
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
3) สารนิพนธ์ 
4) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล   นายณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร 
ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ (ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา) 
สังกัด   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ. 2539   ครศุาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2535   ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
   วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
  
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558. ทุนสนับสนุนการวิจัย  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 235 หน้า. 

 ลักษณา เกยุราพันธ์ ศราวุฒิ สมัญญา ลัลนา วงษ์ประเสริษ์ มงคล สมกิติกานนท์ ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ 
ณรงวัฒน์ มิ่งมิตร และวราภรณ์ ศรีอยุธยา. (2563). การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวครั่งเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสุพรรณบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 264 หน้า. 

 
บทความวิจัย 
ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสารสนเทศ, 1 (60), 151-161. 

ลินดา  เกณฑ์มา, อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรีทอง, 
ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
วัน ที่  29 ก รกฎ าคม  พ .ศ .2560 ณ  มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ าน สม เด็ จ เจ้ าพ ระ ย า 
กรุงเทพมหานคร. 430-439. 

  
ประสบการณ์การสอน   

1) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนทางคณิตศาสตร์ 
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2) วิชาการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
3) วิชาความเป็นครู 
4) วิชาการคิดและการตัดสินใจ 
5) วิชาหลักสูตรและการสอนทางคณิตศาสตร์ 
6) วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
7) วิชาการวิจัยทางการศึกษา 

  
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชือ่-สกุล    นางวราภรณ์  ศรีอยุธย์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
       พ.ศ. 2562        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       พ.ศ. 2547         การศึกษามหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       พ.ศ. 2529         ครุศาสตรบัณฑิต  (การแนะแนว) วิทยาลัยครูธนบุรี 
       พ.ศ. 2526        ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การประถมศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
กุลธิดา  ทุ่งคาใน กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง แฝงกมล เพชรเกลี้ยง และวราภรณ์  

ศรีอยุธย์. (2562).  หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : 
สหธรรมมิก.หน้า 91 - 123. 

 
งานวิจัย 
ลักษณา เกยุราพันธ์ ศราวุฒิ สมัญญา ลัลนา วงษ์ประเสริฐ มงคล สมกิติกานนท์ ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์ 

ณรงวัฒน์ มิ่งมิตร และวราภรณ์ ศรีอยุธยา. (2563). การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวครั่งเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสุพรรณบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 264 หน้า. 

 
บทความวิจัย 
วราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2560). ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาประถมศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารครุศาสตร์สาร.12(2). 183-196. 
 

ประสบการณ์การสอน 
11) วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1 
12) วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2 
13) วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 3 
14) วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 4 
15) วิชาการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา 
16) วิชาหลักการสอนและแนวคิดทางประถมศึกษา 
17) วิชาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา 
18) วิชาวิธวีิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
19) วิชาพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 
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10) วิชาทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา 
20) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา 
15) วิชาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 
16) วิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา  
17) วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล   นายทัศนยั กีรติรัตนะ 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด   คณะครุศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2534  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 พ.ศ. 2526  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ   การสอนคณิตศาสตร์ 
   การจัดการเทคโนโลยี 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ทัศนัย กีรติรัตนะ, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทน

สวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา. (2561). คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 
1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 101 – 114. 

 
บทความวิจัย 
ทัศนัย กีรติรัตนะ, ดิษยลักษณ์ อเดโช, และกฤษฎา สังขมงคล. (2561). การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกชิงจำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
สังกัดแขวงหิรัญรูจี. ครุศาสตร์สาร, 12(2) 133-146. 

Lohmood, S., Sarawong, N., Teekasap, S,, & Keeratiratana, T. (2019). The study of 
components of logistics management model for small and medium industries of 
Halal food. In International Conference SMART 2019. (p. 52-55). Bangkok : Rama 
Gardens Hotel. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาคณิตศาสตร์สำหรับการวิจัย 
2) วิชาทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ 
3) วิชาวิชาสถิติธุรกิจ 
4) วิชาชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) วิชาจิตวิทยาธุรกิจ 
6) วิชามนุษยสัมพันในองค์การ 
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7) วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
8) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
9) วิชาการคิดและการตัดสินใจ 
10) วิชาการวัดผลและการประเมนิผลการศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายสหภัส อินทรีย์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขา ประวัติศาสตร์)                      
สังกัด    สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชีย) 
    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2561  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) 
    สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2551  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   

ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ล้านนา (ศึกษาเน้นยุคจารีต) ประวัติศาสตร์อยุธยา 
ประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  พัฒนศึกษา  

 พัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน อารยธรรม ไทยศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
สหภัส อินทรีย์.  (2562).  ท้องถิ่นไทย หน่วยท่ี7 – 8 สาขาวิชาศิลปะศาสตร์. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 112-134. 
 
งานวิจัย 
สหภัส อินทรีย์.  (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนาและล้านช้าง 1893 - 2310.  
 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. 
 
บทความวิชาการ 
สหภัส อินทรีย์. (2560).  ไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์สองแผ่นดิน. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 2, 

ฉบับพิเศษ(ธันวาคม2560).  สถาบันวิจัยและพัฒนา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
ประสบการณ์สอน  

1) อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2555 – 2557 

2) อาจารย์พิเศษ สาระสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2555 – 
2557  
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3) วิทยากรพิเศษ หัวข้อ ประวัติศาสตร์ล้านนา , ประวัติศาสตร์อยุธยา , รัตนโกสินทร์ยุคการ
พัฒนาประเทศให้ทันสมยั ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน 

4) อาจารย์สอนเสริมพิเศษ ชุดวิชา ไทยศึกษา และ อารยธรรมมนุษย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

5) อาจารย์สอนเสริมพิเศษ ชุดวิชา ไทยศึกษา และ สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โครงการความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 
2) วิชาสัมมนาการบริหารองค์การทางการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

ชื่อ-สกุล   นางกุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552   Doctor of Philosophy (Chinese Folk Arts) 
Yunnan University, China 

พ.ศ. 2545   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541   ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม ่

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนสำหรับแรงงานในต่างประเทศ การ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
Kulsirin Aphiratvoradej.  (2018). Integration of flipped-classroom concept to achievement 

in chinese culture subject according to the 21 st century learning management. 
ICMS 2018 2nd International Conference on Media Studies 2018. Utara, 
Malaysia, pp. 315-325. 

สิริภัทร เมืองแก้ว และกุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช. (2561). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 
รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมธรรมเพ่ือนบ้าน (ภาษาจีน) สำหรับนิสิต ชั้นปี 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1. 
หน้าที่ 18-32. 

กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช. (2561). การบูรณาการเรียนรู้วิชาวัฒนธรรมจีนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, การประชุมวิชาการ
ระดับ นานาชาติ ICMS 2018 Conference on Media Studies 2018. 30-31 August& 1 
September. 

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน, กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช, บูรณจิตร แก้วศรีมล, ทชชยา วนนะบวรเดชน์, กันยาวร
รนธ์ กำเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย. (2562). การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้นำ
ชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน). หน้าที่ 29-43. 

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาภาษาจีนระดับต้น 1 
2) วิชาทฤษฎีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
3) วิชาระบบเสียงภาษาจีน 
4) วิชาภาษาจีนสำหรับแรงงานในต่างประเทศ 
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5) วิชาวัฒนธรรมจีน 
6) วิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวทางการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาการบริหารองค์กรทางการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
2) วิชาปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นายคณกร  สว่างเจริญ 
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจดัการเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ. 2545   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2539   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
สุวิทย์ ปิดตานัง, ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์, คณกร สว่างเจริญ, ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว และประไพ ศรีดามา. 

(2560). การพัฒนาโปรแกรมคำนวณวัคซีนจำเป็นพ้ืนฐานสำหรับเด็ก. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์. 25-26 ธันวาคม 2560. หน้าที่ B-118 – B-125. 

ชัยพิพัฒน์ ช้างเผือกโสภณ, ธรีพัฒน์ จันษร, ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์, คณกร สว่างเจริญ และประไพ  ศรีดา
มา. (2560). การทำนายการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ. การประชุม
วิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017, มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 25-26 ธันวาคม 2560. หน้าที่ B-149 – B154. 

Teerapat Janson, Jittawisut Wimuttipanya, Tippavan Hongkachern, Kedsarin Meemon, 
Piyanan Issaravit, Kanakorn Sawangcharoen,  and Prapai Sridama. (2017). A 
Designment of Atomic Structure with Computer Graphic. The 1 Nation and 
International Conference on Education for Sustainable Locality Development 
2017, BansomdejchaoprayaRajabhatUniversity. pp. 543-551. 

 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2) วิชาการสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 
2) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
3) สารนิพนธ์ 
4) วิทยานิพนธ์



132 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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ชื่อ-สกุล    นายบัญชา  ชลาภิรมย์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2553  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2540 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2532 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2525 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2522 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ปรดี  ประทุมสุวรรณ์ และบัญชา  ชลาภิรมย์. (2560). กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน

มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศุภศิริ บุญประเวศ ,บัญชา  ชลาภิรมย์และพฤทธิ์  ศิรบิรรณพิทักษ์. (2561). ระบบคุณภาพ

สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ. กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
บทความวิจัย 
ปรดี  ประทุมสุวรรณ์และบัญชา  ชลาภิรมย์. (2561). กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน

มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก. วารสารครุศาสตร.์ ปีที1่3 ฉบับที่ 2 
ตุลาคม – ธันวาคม.  

ศุภศิริ บุญประเวศ ,บัญชา ชลาภิรมย์ และพฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์. (2562). ระบบคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ. วารสารวิจัย มสด สาขา
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีที ่15 ฉบับที่ 1  มกราคม – 
พฤษภาคม. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธ์  
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2) วิชาปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล   นายสมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะสังคมสาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2547 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2535 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจ)  

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2544 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2539 ศิลปศาสตรบัณฑติ (สารนิเทศสำนักงาน)  
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2529 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2527 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การคลัง)  
 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ Organization Management, Strategic Planning,  
 Human Resource Management 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. (2560). นโยบายทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. (2561). การบริหารองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 

งานวิจัย 
สมบูรณ ์ศิริสรรหิรัญ และคณะ. (2560). การนำยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ความ

เป็นประชาคมอาเซียนไปปฏิบัติ : กรณศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ. (2560). แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาส่วน
ท้องถิ่น :กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี : องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุร.ี 

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ. (2562). การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : กรณศึกษาเปรียบเทียบการ
ดำเนินนโยบายแท็บเล็ตพีซีในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กับห้องเรียนนวัตกรรมชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชานโยบายทางการศึกษา 
2) วิชาการบริหารองค์การ 
3) วิชาสารนิพนธ์ 
4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธ์  
2) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 
4) วิชาสารนิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล นายวิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ ์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2547 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2536 การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. 2526 ครุศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)  
 คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร 
พ.ศ. 2529 ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารโรงเรียน)  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์. (2560). การประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์. (2561). นโยบายทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 

บทความวิจัย 
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์. (2560). แบบการเรียนของนิสิตในโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาค

พิเศษ) ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 11, (มกราคม - มิถุนายน 2560), หน้า 25-34. 

วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์. (2561). การกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา. 
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 24, ฉบับที ่2, (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560), หน้า 73-78. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชานโยบายทางการศึกษา 
2) วิชาสารนิพนธ์ 
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธ์  
2) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 
4) วิชาสารนิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล นางอัจฉรา  นิยมาภา 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2551 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2526 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา, ภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
อัจฉรา นิยมาภา. (2560). ภาวะผู้นำทางวิชาการ. กรงุเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อัจฉรา นิยมาภา. (2561). การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
หนังสือ 
อัจฉรา นิยมาภา. (2562). ภาวะผู้นำทางวิชาการ ศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

งานวิจัย 
อัจฉรา นิยมาภา. (2561). รูปแบบการพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

อัจฉรา นิยมาภา. (2562). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
2) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
3) วิชาสารนิพนธ์ 
4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) ภาวะผู้ทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
2) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 
4) วิชาสารนิพนธ์ 
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ชือ่ – สกุล     นางพิมลพรรณ     เพชรสมบัติ 

ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร ี
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556    การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
พ.ศ. 2551 การวัดและประเมินผลการศกึษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2545 คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวิจัย  การบริหารการศึกษา  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
  
ผลงานทางวิชาการ 
บทความ  
พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ (2561)  ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. วารสาร มจร.    
               การพัฒนาสังคม. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน พ.ศ. 2560. 
พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ (2561)  ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา  

วารสาร มจร.การพัฒนาสังคม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 
 พ.ศ. 2561. 
      
งานวิจัย 

พิมลพรรณ เพชรสมบัติ. (2561). ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาหลัก 
สูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ .ปีที ่8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน 
มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 หนา้ 123 -136 

พัชริดา  ทองมา และพิมลพรรณ  เพชรสมบัติ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร 
สถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับวิสาขบูชา) ประจำเดือนพฤษาคม – 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 หน้า 15-30. 

อุษา  พรหมรินทร์ และพิมลพรรณ  เพชรสมบัติ. (2561). การศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ของครู ในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับวิสาขบู
ชา) ประจำเดือนพฤษาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 หน้า 1-14. 

วรรณพร ตรีชัยศรี และพิมลพรรณ  เพชรสมบัติ (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ .ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาาคม พ.ศ. 2562 หน้า 413-426. 
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ทัดดาว สาระกูล และพิมลพรรณ  เพชรสมบัติ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้บริหารสถานศึกษา
กับ  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
จังหวัดสระบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที ่7 ฉบับที่ 2    
(ฉบับวิสาขบูชา) ประจำเดือนพฤษาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 หน้า 31-46. 

 

 
ประสบการณ์การสอน   

1) วิชาหลักการจัดการศึกษา   
2) วิชาการบริหารสถานศึกษา          
3) วิชาระเบียบวิธีวิจัย   
4) วิชาปรัชญาการศึกษาและการจัดการศึกษา            
5) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา                      
6) วิชากฎหมายการศึกษา   
7) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
8) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                   
9) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา    
10) วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา                               
11)  วิชาปรัชญาและการบริหารอาชีวะ                   
12) วิชาการประกันคุณภาพด้านอาชีวศึกษา               
13) วิชาระเบียบวิธีวิจัย   
14) วิชาการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
15) วิชาปรัชญาและการบริหารอาชีวศึกษา                
16) วิชาหลักและทฤษฎีการจัดการศึกษา                   
17) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                  
18) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
19) วิชาภาวะผู้นำ  
20) วิชาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
2) การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) ภาวะผู้ทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
4) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
6) วิชาสารนิพนธ์ 
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ชื่อ - นามสกุล    นายธีระวัฒน์  มอนไธสง 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 

สังกัด     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2546    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (สังคมศึกษา)     

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541    ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา)       

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา   
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ    สังคมศึกษา, การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
ธีระวัฒน์  มอนไธสง. (2561).  การบริหารสถานศึกษาอย่างผู้บริหารมืออาชีพ.กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์

ปอเรชั่น. 
 
บทความวิจัย 
กฤษดา นิ่มทับทิม, ธีระวัฒน์  มอนไธสง และนริสานันท์  เดชสุระ. (2561). การศึกษาผลการ 
  ดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา 
  พระนครศรีอยุธยาเขต 2. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม.   
  (38-46). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
ลดาวรรณ นิ่มทับทิม, นริสานันท์  เดชสุระ และธีระวัฒน์  มอนไธสง. (2561).  บทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม. (86-95). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

สนธยา  สำรวยผล, พรเทพ  รู้แผน และธีระวัฒน์  มอนไธสง. (2562). แนวทางการดำเนินการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2. วารสารวิชาการแสงอีสาน. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม (178-191). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน. 

มินดา เรืองทอง, พรเทพ รู้แผน, และ.ธีระวัฒน์ มอนไธสง. (2562). การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
การดำเนินงานอาเซียนศึกษาของสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2. วารสารวิชาการแสงอีสาน. ปีที่ 16 ฉบับ ที่ 2 เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม (298-312). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. 



143 
 

วาสนา  เก้าเอ้ียน,  พรเทพ รู้แผน และธีระวัฒน์  มอนไธสง. (2562). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน.์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม.  
(111- 122). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

ไอยลดา  บุญวัฒน์,  นริสานันท์ เดชสุระ และธีระวัฒน์  มอนไธสง. (2562). แนวทางการพัฒนางานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม.  (123- 133). 
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

ขวัญฤทัย  ภู่สาระ,  นริสานันท์ แมนผดุง และธีระวัฒน์  มอนไธสง. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์. ปี
ที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม.  (51- 60).     

ช่อพุธ รุ่งอรุณ และธีระวัฒน์ มอนไธสง.  (2563).  แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน.  (81- 94).  

 
ประสบการณ์สอน   

1) รายวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
2) รายวิชานโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา 
3) รายวิชาการบริหารจัดการโรงเรียน 
4) รายวิชาการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาชุมชน 
5) รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
6) รายวิชาคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นครู 
7) รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
8) รายวิชากฎหมายการศึกษา 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
2) การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) ภาวะผู้ทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
4) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
6) วิชาสารนิพนธ์ 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/วิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/วิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร ซึ่ งประกอบด้วยคณาจารย์ในสาขาและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  เพ่ือพิจารณายกร่าง
หลักสูตร จัดวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งทางสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้วอย่างต่อเนื่องตาม
รายละเอียดดังนี้  
 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรเรื่องการ
ประเมินหลักสูตร ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ โดยมีทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ประกอบด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศริิสรรหิรัญ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัต ิ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา สกุลธนศักดิ์ มัวร์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 
 
 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร 
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีประเด็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 1. จุดประสงค์ของหลักสูตร ควรเน้นประเด็นให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปัจจุบัน 
2. หลั กสู ตรต้ องสามารถสร้างจุ ด เด่ น ให้ กับบัณ ฑิ ต 
(Branding) เพ่ือแสดงถึงคุณลักษณะเด่นของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และต้องสร้างจุดเด่นให้กับบัณฑิตเพ่ือดึงดูด
นักศึกษา 
3. หลักสูตรควรมุ่งเน้นงานวิจัยที่ ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานในท้องถิ่น  

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา - 
 

3. งบประมาณ - 
 

4. โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ตามแผน ก แบบ ก2 และ ข ควรแจกแจง
ให้ชัดเจนและเหมาะสม ในแต่ละภาคและปีการศึกษา  
 

5. รายวิชา 1. รายวิชาในหลักสูตร ควรเพ่ิมเติมรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ คุรุสภากำหนด โดยให้ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม
รายวิชาใหม่ 
2. คำอธิบายรายวิชา ควรเขียนสาระความรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด  
 

6. หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน - 
 

7. ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ควรเขียนให้สอดคล้องกับรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในหลักสูตร 
 

8. อ่ืน ๆ ควรจะมีรายวิชาใหม่ๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และเกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ เช่น ในยุคดิจิตัล หรือ
ในศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น  
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ภาคผนวก ช 
เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

เหตุผลในการปรับปรุง 
 1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564) ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงเดิมที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และปัจจุบันได้ครบ
กำหนดเวลาปรับปรุงรอบ 5 ปี  
 2. เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 3. เพ่ือปรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ตรงตามระเบียบการขอ
รับรองหลักสูตร 
 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 1. การปรับและเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ 

1. นายกฤษดา ผ่องพิทยา 
2. นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
3. นางสาวพัชรา เดชโฮม 

1. นางสาวพัชรา เดชโฮม 
2. นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
3. นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 

 

  
 1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ 
1. นายกฤษดา ผ่องพิทยา 
2. นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
3. นางสาวพัชรา เดชโฮม 
4. นายวิเชียร อินทรสมพันธ์ 
5. นายวิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกุล 
6. นางภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง 
7. นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา 
8. นายอัครเดช เดตุฉ่ำ 

1. นางสาวพัชรา เดชโฮม 
2. นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร ์
3. นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 
4. นายวิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกุล 
5. นางภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง 
6. นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา 
7. นายอัครเดช เดตุฉ่ำ 
8. นางสาวแฝงกมล เพชรเกลี้ยง 
9. นางสาวธัชกร สุวรรณจรัส 
10. นางสาววรานันท์ อิสรปรีดา 
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อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ 
11. นายพิษณุ บางเขียว 
12. นางสาวชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน 
13. นางลักษณา เกยุราพันธ์ 
14. นายณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร  
15. นางวราภรณ์ ศรีอยุธย์ 
16. นายทัศนัย กีรติรัตนะ 

  
 
 2. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม (2560) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 27 27 27 27 
หมวดวิชาเลือก 6 12 3 9 
หมวดวิชา
ประสบการณ์การ
วิจัย (วิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์) 

12 6 12 6 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

4 4 - - 

รวมหน่วยกิต 45 45 42 42 
 

2.1 หมวดวิชาบังคับ มีการปรับจำนวนชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ ในหลักสูตรใหม่ 
2.2 หมวดวิชาเลือก ไม่มีการปรับเปลี่ยน ยังคงจำนวนหน่วยกิตเท่าเดิม 
2.2 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน มีการปรับเปลี่ยน ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเลือก 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 
ประเด็นเปรียบเทียบ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560) หลักสตูรปรับปรุงใหม่(พ.ศ.2564) 
1. ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

2. รายวิชา   
 หมวดวิชาบงัคับ 

วิชาละ 
3 หน่วยกิต 

จำนวน 9 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
1306101 ทฤษฎีและหลักการบริหาร
การศึกษา 
1306102 การพัฒ นาวิชาชีพของ
ผู้บริหารการศึกษา 
1306103 ภาวะผู้ทางวิชาการและ
ความ เป็ น มื ออ าชี พ ขอ งผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 
1306104 การบริหารนโยบายและการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
1306105 การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้  
1306106 การวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 
1 3 0 6 2 0 7  ก ารป ร ะกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา 
1306208 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ
ผู้บริหารการศึกษา  
1306209 การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร
สถานศึกษา 

จำนวน 9 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
1306101 ทฤษฎีและหลักการบริหาร
การศึกษา 
1306102  การบริห ารการศึ กษา
เปรียบเทียบ 
1306103 ภาวะผู้นำและคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา 
1306104 น โยบายและและการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธ์ 
1306105 การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้  
1306106 การวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 
1306207 การบริหารงานวิชาการ
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
1306208 การบริหารองค์กรทาง
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  
1306209 การฝึกปฏิบัติ งานการ
บริหารสถานศึกษา 
 

 หมวดวิชาเลือก 
วิชาละ 
3 หน่วยกิต 

จำนวน 7 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
1 3 0 6 2 1 0  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ
การศึกษา 
1 3 0 6 2 1 1  ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า บั น 
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
1306212 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการศึกษา 

จำนวน 9 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
130 621 0  ก ารวิ เค ร าะห์ ระบ บ
การศึกษา 
1306211 การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 
1306212 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา 
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ประเด็นเปรียบเทียบ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560) หลักสตูรปรับปรุงใหม่(พ.ศ.2564) 
1306213 การพัฒนาองค์การ 
1306214 การพัฒนาทีมงาน 
1306215 การบริหารกิจการและ
กิจกรรมนักเรียน 
1306216 สัมมนาการบริหารการศึกษา 
 

1306213 การพัฒนาองค์การ 
1306214 การพัฒนาทีมงาน 
1306215 การบริหารกิจการและ
กิจกรรมนักเรียน 
1 3 0 6 2 1 6  สั ม ม น าก า รบ ริ ห า ร
การศึกษา 
1306217 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้ม
ในระบบการศึกษาไทย 
1306218 การศึกษาอิสระทางการ
บริหารการศึกษา 
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบัณฑิตศึกษา  
6320202 ภ าษาอั งกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา   

 หมวดวิชา
ประสบการณ์
การวิจัย 

จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
5125218 สารนิพนธ์ (แผน ข) 
 6 หน่วยกิต  
5125219 วิทยานิพนธ์  
             (แผน ก แบบ ก2) 
         12 หน่วยกิต 

จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
1306219 สารนิพนธ์ (แผน ข) 
 6 หน่วยกิต 
1306220 วิทยานิพนธ์ 
             (แผน ก แบบ ก2) 
         12 หน่วยกิต 

 หมวดวิชา* 
เสริมพื้นฐาน 

จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
552 010 1  ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ส ำห รั บ
บัณฑิตศึกษา 
5520202  ภ าษ า อั งกฤษ ส ำห รั บ
บัณฑิตศึกษา 

 
 
- 

 * หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานจัดให้นักศึกษาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ในกรณีที่นักศึกษาที่ทดสอบวิชา 
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตไม่ผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
กับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประเด็นเพ่ิมเติม 

1306101 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
 3(2-2-5) 
        ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารการศึกษา 
บริบทและแนวโน้มการบริหารการการศึกษา การสร้าง
วิสัยทัศน์การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ 
การเงิน พัสดุ  และอาคารสถานที่  การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
การวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษา 

1306101  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา  
             3 (3-0-6) 
    ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารการศึกษา 
บริบทและแนวโน้มการบริหารการการศึกษา การสร้าง
วิสัยทัศน์การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ 
การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การจัดการความรู้
เกีย่วกับการบริหารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

 
    
 

1306102 การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา  
3(2-2-5) 

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (เปลีย่นรายวิชา) 
 

1306102  การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ        
 3 (2-2-5) 
  สัมมนาเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการบริหาร
การศึกษาของไทยและต่างประเทศ  การเปรียบเทียบ
โครงสร้างการบริหารและนวัตกรรมทางการศึกษา กลยุทธ์
การบริหารการศึกษาของไทยและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการศึกษา การพัฒนาแบบแผนนวัตกรรมการ

 
 
    
 
เปลี่ยนชื่อวิชา และเพ่ิมคำอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประเด็นเพ่ิมเติม 

 
 
 
 

บริหารการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิเคราะห์
ประเด็นร่วมสมัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับนวัตกรรมการ
บริหารการศึกษาเพ่ือนำเสนอกลยุทธ์การปรับปรุงและ
พัฒนา การสร้างและประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล   

1306103 ภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   ทฤษฎีภาวะผู้นำ บทบาท คุณลักษณะ พฤติกรรมของ
ผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผู้นำ  
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความขัดแย้ง การพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารงานระบบ
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
ท้องถิ่น การนิเทศการศึกษา 
 
 

1306103 ภาวะผู้นำและคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ
ผู้บริหารการศึกษา 3 (2-2-5) 
 ทฤษฎีภาวะผู้นำ บทบาท คุณลักษณะ 
พฤติกรรมของผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำทาง
วิชาการ การพัฒนาภาวะผู้นำ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร คุณธรรม จริยธรรม
ของผู้บริหาร จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด 
หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคม การบริหารความเสี่ยง การบริหารความ
ขัดแย้ง การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารงานระบบ
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
ท้องถิ่น 

 
 
  เพ่ิมเติมเนื้อหาที่ เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหาร จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด หลัก
ธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 

1306104 การบริหารนโยบายและการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 3 (2-2-5) 

   แนวคิด หลักการ การบริหารนโยบายและการวางแผน

1306104  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)  
 ความสำคัญ การกำหนด การจัดทำ และการ
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การศึกษา การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา การนำนโยบาย
ไปการปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่ง
เรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษา การวิ เคราะห์
เป รียบ เที ยบน โยบ ายและแผนการศึ กษ าไทยและ
ต่ างประเทศ หลักการและกระบวนการสร้างแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา
เชิงกลยุทธ์ การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลในองค์กร
ทางการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือการบริหาร
การศึกษาระดับชาติและระดับสถานศึกษา การนำนโยบาย
และแผนสู่การปฏิบัติ กลยุทธ์ของการบริหาร กำกับติดตาม 
และประเมินผลการใช้แผนการศึกษา การวางแผนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา 

 
 

1306105 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    
3 (2-2-5) 

   ความสำคัญของหลักสูตรและการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การทำหลักสูตรในสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอน    ความสำคัญ ของหลักสู ตรและการสอน 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 1306105การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
3(3-0-6) 
    ความสำคัญของหลักสูตรและการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การทำหลักสูตรในสถานศึกษา การประเมิน
หลักสูตร การจดัการเรียนการสอนและการสอนเสริม การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารแหลง่เรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ บริหารกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
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1306106 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3 (2-2-5) 
   ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา เทคนิคการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
การเขียนเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา การสร้าง
เครื่องมือวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
การประเมิน การสังเคราะห์ การนำผลวิจัยไปรายงานการ
ใช้เพ่ือการบริหารการศึกษาวิจัย  การประเมิน  สังเคราะห์
และการนำผลวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษา และการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา 

1306106 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา3(2-2-5) 
 ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย ประเภท
ของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา เทคนิคการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา การสร้างเครื่องมือวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัย การประเมิน การสังเคราะห์ การ
วิพากษ์งานวิจัย และการนำผลวิจัยไปใช้เพ่ือการบริหาร
การศึกษา และพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา และ
จรรยาบรรณการวิจัย 
 

 
 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

1306107 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5) 
 
   หลักการ กระบวนการ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา การกำกับติดตาม 
การประกันคุณภาพการศึกษาการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพภายสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1306107   การบริหารงานวิชาการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)  
 ความสำคัญและขอบเขตของการบริหารงาน
วิชาการ การนิเทศการศึกษา การบริหารงานวิชาการเพ่ือ
คุณภาพและความเป็นเลิศ หลักการและกระบวนการ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วัด การกำกับติดตาม และระบบ
การประเมิน การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และ
ประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์กรทาง
การศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก
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กฎหมายการศึกษา บทบาทของผู้บริหารมืออาชีพเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

1306211 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศ 3(3-0-6) 

การจัดองค์การในการบริหารการศึกษาของไทยการ
จัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษา การนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

1306208  สัมมนาการบริหารองค์การทางการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ  3(2-2-5) 
     สัมมนาการบริหารองค์การ สำนักงาน และองค์คณะ
บุคคล ระบบการศึกษาไทย ปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
นโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับ โครงสร้างและการจัด
องค์การในการบริหารการศึกษาของไทย การจัดระบบ
บริหารงานภายในและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 
ประเภท ขนาดของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และ
ระดับของสถาบันการศึกษา การสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ในการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศและกรณีศึกษา 

 
 
    

306209 การฝึกปฏิบัติ งาน วิชาชีพทางการบริหาร
สถานศึกษา 3(90) 
          การปฏิบัติงานวิชาชพีทางกาบริหารสถานศึกษา 
การนิเทศการสอน การวางแผน  การตัดสินใจ การจัด
กิจกรรมในสถานศึกษา การประเมินผล 

1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหาร
สถานศึกษา 3(90)   
        การปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
การนิเทศการสอน การวางแผน  การตัดสินใจ การจัด
กิจกรรมในสถานศกึษา การประเมินผล 
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1306210 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 3 (3-0-6) 
   การวิ เคราะห์ โครงสร้างของการศึกษาไทย ระบบ
การศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับของ
การจัดการศึกษา ประเภทของการจัดการศึกษาประเภท
ของการจัดการศึกษา 

1306210 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 3(3-0-6) 
 การวิเคราะห์โครงสร้างของการศึกษาไทย ระบบ
การศึกษา รูปแบบการจัดการศกึษา การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับของ
การจัดการศึกษา ประเภทของการจัดการศึกษา 

 

   การบริหารความเสี่ยง การบริหารความขัดแย้ง การ
พัฒนาเพื่อนร่วมงาน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
การบริหารงานระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การนิเทศการศึกษา 

 1306211 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
บริหารการศึกษา  3(3-0-6)             
 หลักการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
บริหารการศึกษา รูปแบบและวิธีการสร้างนวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษาสมัยใหม่  แนวโน้มการพัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาในอนาคต การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษาองค์กรทางการศึกษาที่ประสบ
ความสำเร็จในการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
บริหารการศึกษา 

 
 

วิชาใหม่ 64 

1306212 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
3 (2-2-5) 

ทฤษฏี แนวคิด หลักการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา 
การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การจูงใจ การประเมินการปฏิบัติงาน 

1306212  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(3-0-6) 
 ทฤษฏี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา 
การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การจูงใจ การประเมินการปฏิบัติงาน 

 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
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1306213 การพัฒนาองค์การ 3 (3-0-6) 
   ทฤษฎี แนวคิด การพัฒนาองค์การ การบริหารงาน 

เชิงระบบ เทคนิค วิธีการวิเคราะห์ระบบ การ
พัฒนาองค์การสมัยใหม่เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

1306213  การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6)   
      ทฤษฎี แนวคิด การพัฒนาองค์การ การบริหารงาน
เชิงระบบ เทคนิค วิธีการวิเคราะห์ระบบ การพัฒนาองค์การ
สมัยใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
 

 

1306214 การพัฒนาทีมงาน 3 (3-0-6) 
   ทฤษฎี  หลักการ แนวคิด ความสำคัญของทีมงาน 
กระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ของการสร้างทีมงาน 
การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
 

1306214  การพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6)  
      ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความสำคัญของทีมงาน 
กระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ของการสร้างทีมงาน การ
พัฒนาทีมงานทีม่ีประสิทธิภาพในการบริหาร 
 
 

 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

1306215 การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
             3 (3-0-6)  
    ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ
และกิจกรรมนักเรียน การบริหารและพัฒนางานกิจการ
นักเรียน ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1306215 การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
  3 (3-0-6)  
    ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ
และกิจกรรมนักเรียน การบริหารและพัฒนางานกิจการ
นักเรียน ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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1306216   สัมมนาการบริหารการศึกษา  
 3 (2-2-5) 
 หลักการจัดประชุม สัมมนา ประเด็นปัญหา
ทางการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฎี  การ
แก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมสัมมนาการบริหารการศึกษา 

1306216   สัมมนาการบริหารการศึกษา  
 3 (2-2-5) 
 หลักการจัดประชุม สัมมนา ประเด็นปัญหา
ทางการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฎี  การ
แก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมสัมมนาการบริหารการศึกษา   

 

 1306217  ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบ
การศึกษาไทย  3(2-2-5)  
     การค้นคว้าประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มใน
ระบบการศึกษาไทย การเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบ
ของการบรรยายและการอภิปรายในห้องเรียนควบคู่กับ
การนำเสนอปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มในระบบการศึกษา
ไทยตลอดภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ด้าน
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาประเทศ การเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงานเพื่อนำเสนอในขั้นสุดท้าย กรณีศึกษาการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล 

 
 

วิชาใหม่ 

 1306218  การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา   
3(2-2-5) 
          ค้นคว้าทางการบริหารการศึกษาเฉพาะเรื่องอย่าง
ละเอียด และลุ่มลึก  ตามความสนใจของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล  ภายใต้ความเห็นชอบและการให้คำปรึกษา
แนะนำจากอาจารย์ผู้สอน 

 
 

วิชาใหม่ 
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รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประเด็นเพ่ิมเติม 

1306217 สารนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
   การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาทางการบริหารการศึกษาตามที่ผู้เรียนสนใจ 
การศึกษาค้นคว้าภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

1306219 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต    
       การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาทางการบริหารการศึกษาตามที่ ผู้ เรียนสนใจ 
การศึกษาค้นคว้าภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการบริหารการศึกษา 
 

 
    
ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
 
 
 

1306218 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
   การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาทางการบริหารการศกึษาตามที่ผู้เรียนสนใจ 
ดำเนินการวิจัยภายใต้การให้คำปรึกษาของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือหาคำตอบที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

1306220 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต   
      การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาทางการบริหารการศึกษาตามที่ผู้เรียนสนใจ 
ดำเนินการวิจัยภายใต้การให้คำปรึกษาของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อหาคำตอบที่เป็นแนวทางการ
แก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารการศึกษา 
 
 

 

1306208 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร
การศึกษา 3 (2-2-5) 

   คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพสำหรับผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาหลักธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

  
ปรับเนื้อหาไปรวมในรายวิชาภาวะผู้นำและคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา 
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6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา   
2(2-1-3) 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การนำเสนองานเพาเวอร์
พ้อยท์ และรูปแบบอ่ืน ๆ การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ 
ต่าง ๆ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในสาขาวิชาต่างๆใช้และการสืบค้น
ข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน 

6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 
3(2-2-5) 
         โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การนำเสนองาน
เพาเวอร์พ้อยท์และรูปแบบอ่ืน ๆ การจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในสาขาวิชาต่างๆ  
  

 
 
- การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในสาขาวิชาต่างๆ 
- ปรับใหม่ให้อยู่ในหมวดวิชาเลือก 

6320202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(2-1-3) 
   โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การ
สนทนา การโต้ตอบตามสถานการณ์ การอ่านบทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา การเขียนบทความ 
บทคัดย่อ และการนำเสนอผลงานวิจัย 

6320202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
    โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การ
สนทนา การโต้ตอบตามสถานการณ์ การอ่านบทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา การเขียนบทความ 
บทคัดย่อ และการนำเสนอผลงานวิจัย 
 

 
- ปรับใหม่ให้อยู่ในหมวดวิชาเลือก 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานคุรุสภา พ.ศ. 2556 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
๑. การพัฒนาวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 
(๒) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 
(๒) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนา
เป็นผู้บรหิารมืออาชีพ 
(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนา
เป็นผู้บรหิารมืออาชีพ 
(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 

1306102 การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา 
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การ
วิจัยเพือ่พัฒนาวิชาชีพ 

๒. ความเป็นผู้นำทางวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ 
(๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
(๓) การนิเทศเพื่อพัฒนาครูใหจ้ัดการการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
(๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพือ่นร่วมงาน 
(๖) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน และ
ท้องถิ่น 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๒) สามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนและท้องถิ่นได ้
 
 
 
 
 
 

1306103 ภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ทฤษฎีภาวะผู้นำ บทบาท คุณลักษณะ พฤติกรรมของผู้นำ 
ผู้ น ำ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ก า ร พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู้ น ำ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การบริหารความเสี่ยง การ
บ ริ ห า ร ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง  ก า ร พั ฒ น า เพื่ อ น ร่ ว ม ง า น 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบ
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
ท้องถิ่น การนิเทศการศึกษา 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) ผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ 
(๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
(๓) การบริหารงานระบบเครือข่าย 
(๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน 
(๖) การนิเทศการศึกษา 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) สามารถบริหารงานระบบเครอืข่าย 
(๒) สามารถบริหารการศึกษา และกำกับ ติดตาม 
ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา 

๓. การบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าท่ีในการ
บริหาร 
(๒) การบริหารงานวิชาการเพื่อคณุภาพและความ
เป็นเลิศ 
(๓) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิง่แวดล้อมเพือ่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้
(๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรยีนรู ้
(๕) การบริหารงานบุคคล 
(๖) การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคาร
สถานท่ี 
(๗) กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการศกึษา และผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(๘) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษา 
 

 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถกำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนำไปสู่
การปฏิบัติใหส้อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
(๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหาร
ให้สอดคล้องกับบรบิทมหภาคและภูมสิังคม 
(๓) สามารถบริหารงานวิชาการ บริหาร แหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1306101 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
   ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารการศึกษา บริบท
และแนวโน้มการจัดการการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์การ
บริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
๓. การบริหารการศึกษา 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าท่ีในการ
บริหาร 
(๒) การบริหารองค์การ สำนักงาน และองค์คณะ
บุคคล 
(๓) การบริหารงานบุคคล 
(๔) กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการศกึษา และผู้บริหาร
การศึกษา 
(๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรยีนรู ้
(๖) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การบริหารการศึกษา 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) กำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทาง
การศึกษา 
(๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหาร
ให้สอดคล้องกบับรบิทมหภาคและภูมสิังคม 
(๓) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรยีนรู ้

๔. หลักสูตร การสอน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
๔. การส่งเสริมคณุภาพ
การศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) พัฒนาหลักสตูรและหลักสตูรสถานศึกษา 
(๒) การจัดการเรยีนการสอนและการสอนเสรมิ 
(๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
(๒) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิง่แวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้
(๓) การพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา 
(๔) การประเมินหลักสตูร 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการ
เรียนการสอนในแนวทางใหม่ได ้
(๒) ปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุงการบริหาร
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู ้
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
(๒) ติดตาม ประเมินผล รายงาน และนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1306105 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
   ความสำคัญของหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร 
การทำหลักสูตรในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
๕. กิจการและกิจกรรม
นักเรียน 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) บริหารกิจกรรมเสริมหลักสตูรและกิจกรรม
นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจดัการ
และคิดเป็น 
(๒) บริหารจดัการใหเ้กิดการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรยีน 
(๓) บริหารจดัการใหเ้กิดการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 
(๒) สามารถส่งเสริมวินยั คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

1306215 การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
   ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการและ
กิจกรรมนักเรียน การบริหารและพัฒนางานกิจการนักเรียน 
ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร การพัฒนาทักษะชีวติของผู้เรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

๖. การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
๕. การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(๒) การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก 
(๒) การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมนิภายนอก 
(๒) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อ
พัฒนาสถานศกึษา 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) สามารถกำกับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(๒) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

1306107 การประกันคุณภาพการศึกษา 
   หลักการ กระบวนการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา การกำกับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๗. คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
 
 
 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซือ่สัตยส์ุจรติ 
(๒) คุณธรรม และจรยิธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
 (๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีมีจิตสำนึกสาธารณะ
และเสียสละใหส้ังคม 
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 

1306208 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศกึษา 
   คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพสำหรับผู้บรหิารการศึกษา
และผูบ้ริหารสถานศึกษา หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
๖. คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซือ่สัตยส์ุจรติ 
(๒) คุณธรรม และจรยิธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา 
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มจีิตสำนึกสาธารณะ
และเสียสละใหส้ังคม 
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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ภาคผนวก ซ 
การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงในการจัดกจิกรรมแตล่ะวิชา 

 



171 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 

 



179 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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