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ค ำน ำ 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ได้จัดท า
ขึ้นให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558    

เนื้อหาสาระภายในหลักสูตรประกอบด้วย  8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปหมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตรและหมวดที่ 8 การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้จัดท ารายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพช้ันสูงและ
นักพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ท่ีสร้างสรรค์องค์ความรู้ส าคัญที่มีความเหมาะสมในการแก้ปัญหา  
และพัฒนาการศึกษาตามบริบทของท้องถิ่น เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพต่อไป 

 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้อง

กับพันธกิจของสถาบัน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ ครุศาสตร ์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร T20192123108469 
 ภาษาไทย               หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    ภาษาอังกฤษ          Doctor of  Philosophy Program in Curriculum and Instruction 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขา 
    ชื่อเต็มภาษาไทย       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
    ชื่อย่อภาษาไทย)        ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Doctor of  Philosophy (Curriculum and Instruction) 
    ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ    Ph.D.  (Curriculum and Instruction) 
 
3. วิชาเอก 
 -ไม่มี- 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบที่ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบที่ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาเอก 

แบบ 1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
  แบบ 1.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
                      (ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท หรือเทียบเท่า) 
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 แบบ 2  แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ 
  แบบ 2.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ 
                      (ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท หรือเทียบเท่า) 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจในภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
เพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 

ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2562 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุมครั้งที่  10  /2562  วันที่ 3  

เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 เห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมัติหลักสูตรในการประชุมวิสามัญครั้งที ่2 /2562   

วันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครู  อาจารย์ ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8.2  นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
 8.3  นักการศึกษา นักวิชาการ ในหน่วยงานทางการศึกษา 
 8.4  นักพัฒนาหลักสูตรและการสอน ฝ่ายฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8.5  อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 8.6  นักประเมินโครงการด้านการศึกษา 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาวอารีวรรณ   
เอ่ียมสะอาด 
36599XXXXXXXX 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา 
6501 

อนุสาขาวิชา
หลักสูตรและ

การสอน 
650107) 

ศษ.ด.(หลักสูตรและ 
การสอน) 
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2545 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน, 2524 

2 นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
37503XXXXXXXX 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 
6501) 

 

ค.ด. (หลักสูตรและ 
การสอน) 
ค.ม.(นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2541 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2530 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร,  2525 

3 นางสาวบังอร  เสรีรัตน์
39001XXXXXXXX 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 

6501 
อนุสาขาวิชา
หลักสูตรและ

การสอน 
650107) 

ค.ด.  (หลักสตูรและ 
การสอน) 
ศษ.ม.(จิตวิทยา
การศึกษา) 
กศ.บ.(ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
2539 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 
2531 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา,  2526 

หมายเหตุ  รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ก 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากกรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
ยังคงเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
เปลี่ยนผ่านจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง การกระจายรายได้ มีระบบนิเวศที่ดี และ
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว คือ  มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อีกท้ังกระแสการพัฒนาคนให้มีความเหมาะสมที่จะใช้ชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท าให้ สังคมต้องการองค์
ความรู้ใหม่  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนานวัตกรรม และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในหลากหลายแนวทาง แตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเอกชน  และธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขึ้น  ทั้งเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรในลักษณะต่าง ๆ การจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน การจัดตั้งองค์กร และหน่วยงานที่ท าหน้ าที่ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่  21 การพัฒนาวิชาชีพ (professional  development ) และธุรกิจ
เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
 ปัจจุบันโลกภายใต้การแข่งขันระดับโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และกระแสโลกาภิวัตน์  ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเรื้อรังหลายด้านของสังคม ทั้งในระดับ
ชุมชน ชาติ  และนานาชาติ  จึงเชื่อไดว้่าการศึกษาควรมีบทบาทและภารกิจส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของมนุษย์เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง สังคมไทยก็ก าลังเผชิญกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนโยบาย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจบริการของประเทศให้เข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ในการผลิต เน้นการบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อคนไทย 
ทุกคน ดังนั้น ทุกคนในชาติจึงต้องได้รับการศึกษาท่ีดี  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  จึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศ
จะต้องมุ่งไปเพ่ือการศึกษาของปวงชน (Education for All)  และขณะเดียวกันทุกภาคส่วนของสังคมต้อง
ทุ่มเทให้กับการศึกษา (All for Education)  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ชีวิตและการกล่อมเกลาของคน
โดยคนและเพ่ือคน  คนจึงเป็นส่วนส าคัญที่สุดและเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ทั้งปวงประกอบกับ
นานาทัศนะมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเศรษฐกิจและสังคมจะดีเพียงใดแข่งขันใน
ตลาดโลกจะดีเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชน  คุณภาพแรงงานและคุณภาพของผู้น าในวงการต่าง ๆ  
และยังยอมรับกนัอย่างแทจ้ริงว่าคุณภาพประชาชนขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษา 
 การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่
นั้น หัวใจส าคัญอยู่ที่การสร้างนักพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีศักยภาพสูงสามารถใช้
ศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในการจัดการศึกษาทุกประเภท
และทุกระดับที่รับผิดชอบให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวในข้อ 11.1 สถานการณ์ที่โดดเด่นทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่เน้น
คุณลักษณะของประชากรที่มีความเป็นสุภาพชน ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ มีความรู้รอบและรอบรู้เท่าทัน
เหตุการณ์ต่างๆ  บนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรมมีจริยธรรมสูงซึ่งจะต้องด ารงชีวิตอยู่ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น
โลกของดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
เครือข่ายการติดต่อสื่อสารท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างองค์ความรู้และการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว  
เพ่ือให้ประชากรของประเทศมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนา
บุคคลให้มีทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ทั ้งทักษะการคิด ใฝ่รู ้ใฝ ่เร ียน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
นอกจากนี้แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังต้องตระหนัก
ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ที่เน้นสถาบันการศึกษาโรงเรียนและพื้นที่ที ่เป็นฐานและ
เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด การเรียนรู้ด้วยตนเองและการสร้างนวัตกรรมต่างๆ  โดยเน้นกระบวนการ
ทางการศึกษาที่เป็นไปเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้เหมาะสมกับบริบท และวิถีท้องถิ่นไทย 
ส่งเสริมความเป็นคนดี มีค่านิยมที่สอดคล้องกับการเกื้อกูลสังคมไทยเป็นคนเก่ง และเป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข บนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีความรู้ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ 
คุณธรรม และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสถานการณ์และบริบทของสังคมไทยดังกล่าวในข้อ 11 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆ ด้าน และในมิติของการมองว่า “ การศึกษา” เป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ “หลักสูตร” คือหัวใจที่ส าคัญของการจัดการศึกษา สถานการณ์และบริบทสังคมดังกล่าว
จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องเป็นหลักสูตรส าหรับการจัดการศึกษาในในศตวรรษท่ี 21  
 ในการพัฒนาหลักสูตรจึงได้มีการพัฒนารายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถ
ประสบความส าเร็จ(Master) โดยสามารถท าได้ และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิต การท างาน มากกว่าการมี
ความรู้เพียงอย่างเดียว  การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน  การวิจัยสร้างความรู้ใหม่ 
ตลอดจนการเรียนรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเรียนรู้จากสภาพจริงของสถานศึกษาเพ่ิมพูนทักษะ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัย อันจะ
ท าให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสู งและนักพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียน 
การสอนที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 และสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพันธกิจส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ 
บนพื้นฐานการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิตบัณฑิต และ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ
ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
        การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้ตระหนักในพันธกิจของมหาวิทยาลัย หลักสูตรจึงมีจุดเน้น
ในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่
เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทการจัดการศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพจริงของการจัดการศึกษา  อันจะน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  อีกทั้งเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนอย่างรู้เท่ าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  - ไม่มี -  
          13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหภ้าควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 - ไม่มี – 

13.3   การบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการสาขาวิชาร่วมกันก าหนดขั้นตอนและแนวทางในการบริหารจัดการตลอดจน
กระบวนการในการจัดการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การให้ค าปรึกษา การเตรียมอาจารย์ผู้สอน 
ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาให้กับผู้เรียนในการดูแลและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาจนจบ
หลักสูตร โดยคณะกรรมการใช้หลักการสร้างเครือข่ายและการประสานความร่วมมือในการท างาน 
 ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
กิจกรรม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามเป้าหมาย มีการวางแผน 
การเรียนการสอนโดยยึดแนวทางตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF โดยครอบคลุมการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์  
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของ
หลักสูตร ได้แก่ ความเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และการเป็นนักวิจัย 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน
ในระดับสูง พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และน าประเทศไปสู่  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 1.2  ความส าคัญ 
 การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น นักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสูงและนักพัฒนา
นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาของไทย รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ทางด้านการศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย  
 การพัฒนาระบบการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาโดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาตน 
ให้มีคุณลักษณะส าคัญ มีทักษะการคิด ทักษะการท างาน ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้
ชีวิต พร้อมอยู่ในสังคมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างรู้เท่าทันและมีความสุข จะต้องครอบคลุม
องค์ประกอบการจัดการศึกษา คือ ครู โรงเรียน หลักสูตรการเรียนรู้ ระบบการประเมิน และระบบ ICT เพ่ือให้
การพัฒนานั้นตรงเป้าหมายตามความต้องการของประเทศ สามารถสร้างพ้ืนฐานชีวิตให้มั่นคงสู่การเป็น
พลเมืองดี มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติจริง การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องและ
เหมาะสม บรรเทาปัญหาสังคมในปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่น จึงจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือสร้างนักวิชาการที่ลุ่มลึก
ด้านหลักสูตรและการสอนเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษาในบริบทของศตวรรษที่ 21 ด้านการสร้างองค์ความรู้
ใหม่และประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีความสามารถท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาตามบริบท อัน
จะน าไปสู่การผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมส่งผลให้การศึกษาชาติพัฒนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและ
ชุมชน 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตดุษฏีบัณฑิต
ให้มีศักยภาพและคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นครู และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2) ด้านความรู้ เป็นครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิชาชีพที่ลุ่มลึกด้านหลักสูตรและการสอน  
มีความรอบรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่น าไปสู่การพัฒนาบุคคลในศตวรรษที่ 21 
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 3) ด้านทักษะทางปัญญา เป็นนักพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนและมี
ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ 
และธ ารงรักษาความเป็นไทย 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สามารถน าองค์ความรู้  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสม  
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ 
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ  (Compliance to 
the Thai Qualification 
Framework) 

1) ด าเนินการทบทวนข้อก าหนด
เฉพาะของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ 
2) ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและ
รายวิชาให้สอดรับกับผลการเรียนรู้ 

หลักฐาน 
เอกสารหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานของประเทศ
(Compliance to the Thai 
Qualification Framework) 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-3, 5 ในหมวดที่ 7 

2) แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้งสร้าง
ช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นต่างๆ จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ 
นักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต  
เป็นต้น 

1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2) ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

หลักฐาน 
1) รายงานการวิจัยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2) รายงานการวิจัยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
และทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 11-12 ในหมวดที่ 7 

3) แผนงานการพัฒนาและ
ประเมินการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

1) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 
3) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และจัด
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ 

หลักฐาน 
1) รายงานการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2) รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
3) รายงานผลการฝึกอบรมอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4, 6-10 ในหมวดที่ 7 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สามารถด าเนินการได้ในกรณีที่จ าเป็น โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอน 
ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2554 และประกาศหรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่องการเปิดภาคเรียน 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 แบบ 1.1  แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  
 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาอ่ืนทาง
การศึกษา  
 2) มีประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยทางการศึกษา หรือผลงานการน าเสนองานวิจัยในระดับชาติ  
หรือนานาชาติ หรือมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI อย่างน้อย ฐาน 2  
 3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาก าหนด  
 4) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบในแต่ละป ี
 5) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1-3 อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 แบบ 2.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ 
 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาอ่ืนทาง
การศึกษา  
 2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาก าหนด  
 3) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป  
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 4) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 - 2 อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 2.3 การพัฒนานักศึกษาแรกเข้า 
 1) ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 (1) ทักษะความรู้และกระบวนการท าวิจัยของนักศึกษา  
 (2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีและศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
 2) กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
1. ทักษะความรู้และกระบวนการท าวิจัยของนักศึกษา  1. อบรมเสริมความรู้ทักษะกระบวนการวิจัย  

2. ทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและศักยภาพภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา 
1. อบรมเสริมความรู้วิชาด้านการใช้เทคโนโลยีและ

ภาษาอังกฤษ  
2. ทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 

2.4 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี 
แบบ 1.1 

ปริญญาเอก 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1  5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2  - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3  - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เรียน สังคมและตลาดแรงงาน 
 แบบ 2.1  

ปริญญาเอก 

 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1  25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2  - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 

รวม 25 50 75 75 75 
บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 25 25 25 

 หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เรียน สังคมและตลาดแรงงาน 
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2.5 งบประมาณตามแผน 
 แบบ 1.1 
 2.5.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

- - - - - 

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

เงินบ ารุงการศึกษา 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 
รวมรายรับ 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

 
 2.5.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบด าเนินการ 
- ค่าตอบแทน 

 
300,000 

 
600,000 

 
900,000 

 
900,000 

 
900,000 

- ค่าใช้สอย 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 
- ค่าวัสดุ 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 
- ค่าด าเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 

3. งบลงทุน 
-ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

รวมรายจ่าย 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 
จ านวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

 

 แบบ 2.1 
 2.5.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

- - - - - 

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

เงินบ ารุงการศึกษา 3,750,000 7,500,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 
รวมรายรับ 3,750,000 7,500,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 
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 2.5.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบด าเนินการ 
- ค่าตอบแทน 

 
1,500,000 

 
3,000,000 

 
4,500,000 

 
4,500,000 

 
4,500,000 

- ค่าใช้สอย 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 
- ค่าวัสดุ 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 
- ค่าด าเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

3. งบลงทุน 
-ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

รวมรายจ่าย 3,750,000 7,500,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 
จ านวนนักศึกษา 25 50 75 75 75 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

 
 2.6 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน  
 อ่ืนๆ    การศึกษาด้วยตัวเองและกิจกรรมกลุ่ม 

  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 2.7 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตสามารถท าได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่
เกิน 6 ปี 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
 แบบที่ 1.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์    
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบที่ 2.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
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  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
แผนของหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   - วิชาบังคับ 
   - วิชาเลือก 

 
 

12 
(9) 
(3) 

3. หมวดวิทยานิพนธ์ 48 36 
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 48 

 

โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
หลักสูตรแบบ 1.1  
 หมวดวิทยานิพนธ์               จ านวน  48  หน่วยกิต 
หลักสูตรแบบ 2.1  

  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    จ านวน  12 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ      จ านวน   9 หน่วยกิต 
        - วิชาเลือก     จ านวน   3 หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์      จ านวน  36 หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 
 หลักสูตรแบบ 1.1  
  หมวดวิทยานิพนธ์  
           1507112 วิทยานิพนธ์  

Dissertation  
48       หน่วยกิต 

 หลักสูตรแบบ 2.1  
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต 

 1.1) วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
   1507111 ทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 

Advanced Theories on Curriculum and Instruction 
3(3-0-6) 

   1507112 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน
Advanced Research Methodology on Curriculum  
and Instruction 

3(3-0-6) 

   1507113 สัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
 Doctoral Seminar on  Curriculum and Instruction 

3(3-0-6) 
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  1.2) วิชาเลือก 3        หนว่ยกิต 
   1507121 กลวิธีการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 

Interdisciplinary Research Strategies on Curriculum 
and Instruction 

3(3-0-6) 

   1507122 การพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Enhancement of Professional Learning Community 

3(3-0-6) 

   1507123 ยุทธศาสตร์การคิด 
Thinking Strategies 

3(3-0-6) 

   1507124 กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 
Strategies in Contemporary Instructional Supervision 

3(3-0-6) 

   1507125 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
Innovation  Information Technology 

3(3-0-6) 

   1507126 สัมมนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ 
Seminar in Modern Learning Skills  

3(3-0-6) 

   1507127 นวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการ
เรียนรู้สมัยใหม่ 

3(3-0-6)                        

    Innovation of Curriculum and Instruction and 
Modern Learning Management 
 

 

2) หมวดวิทยานิพนธ์  
   1507213 วิทยานิพนธ์  

Dissertation  
 

 36 หน่วยกิต 

3) หมวดปรับพื้นฐาน  
 ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับปริญญาเอก หรือรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ิมได้ ตามความเหมาะสม 
ไม่นับหน่วยกิต   โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 3.1.4 แผนการศึกษา 
  หลักสูตรแบบ 1.1  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จัดแผนการเรียนรายภาค  ดังนี้ 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต    
1507112 วิทยานิพนธ์  10 

รวม 10 
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ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1507112 วิทยานิพนธ์  10 

รวม 10 
 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1507112 วิทยานิพนธ์   8 

รวม  8 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1507112 วิทยานิพนธ์             8 

 สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)   
รวม 8 

 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1507112 วิทยานิพนธ์             6 

รวม 6 
 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1507112 วิทยานิพนธ์              6 

รวม   6 
 

  หลักสูตรแบบ 2.1  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จัดแผนการเรียนรายภาค  ดังนี้  
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 หมวดปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต    

1507111 ทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

รวม 6 
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ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1507112 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
1507213 วิทยานิพนธ์  6 

รวม 9 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1507113 สัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน    3(3-0-6) 
1507213 วิทยานิพนธ์            6 

รวม 9 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1507213 วิทยานิพนธ์    8 

 สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
รวม 8 

 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1507213 วิทยานิพนธ์  10 

รวม 10 
 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1507213 วิทยานิพนธ์  6 

รวม 6 
 
 3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 หลักสูตรแบบ 1.1  

ชั้นปีที่ รายละเอียด 
1 1. ปฏิบัติการวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนได้ 

2. น าเสนอการวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอนได้ 
3. น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได ้

2 1. เขียนการอ้างอิงในรูปแบบแทรกในเนื้อหาและบรรณานุกรมได้ 
2. เตรียมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้  
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ชั้นปีที่ รายละเอียด 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาท้ังในและต่างประเทศได้ 
4. สอบผ่านวัดคุณสมบัติ 
5. ด าเนินการทดลองวิทยานิพนธ์ได้ 

3 1. สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย  และการให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยได้ 
2. ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมจากระบบได้ 
3. เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
4. เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเพ่ือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 
 หลักสูตรแบบ 2.1             

ชั้นปีที่ รายละเอียด 
1 1.วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีขั้นสูงทางหลักสูตรและการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในบริบทของประเทศ 
ไทยยุค 4.0 ได้ 
2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นได้ 
3. จัดท าหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้  

2 1 .วิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอนได ้
2. น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเตรียมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
 4. สอบผ่านวัดคุณสมบัติ 
5. ด าเนินการทดลองวิทยานิพนธ์ได้ 

3 1. สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย  และการให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยได้ 
2. ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมจากระบบได้ 
3. เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
4. เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเพ่ือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
5. ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมจากระบบได้ 
6. เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
7. เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเพ่ือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 
หมวดวิชาบังคับ 
1507111 ทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน        3(3-0-6) 
  Advanced Theories on Curriculum and Instruction   
  การวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีขั้นสูงทางหลักสูตรและการสอน และการประยุกต์
ทฤษฎี ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในบริบทของประเทศไทยยุค 4.0 และการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

An analysis of concept, principles, and advanced theories on curriculum and 
instruction; application of related theories to development of curriculum and instruction for 
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the purpose of educational quality enhancement on basis of educational reform policy of 
the country in context of Thailand 4.0; and development of intensive curriculum 

 
1507112     วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน                                   3(3-0-6) 
 Advanced Research Methodology on Curriculum and Instruction   
 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยขั้นสูงของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ผสมผสาน การใช้สถิติขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การหาค่าความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ในการพยากรณ์ การฝึกออกแบบงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้กับวิทยานิพนธ์ทางด้านหลักสูตรและการสอน  
               Theories and advanced research methods of quantitative, qualitative,  and mixed 
research methodology; advanced statistical for data analysis; multivariate; evaluation of the 
relationship and differences in forecasting multilevel analysis; practice for research design 
applicable to the dissertation in Curriculum and Instruction 
 
1507113         สัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน                                           3(3-0-6) 
                     Doctoral Seminar on  Curriculum and Instruction 
                     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยทางด้าน
หลักสูตรและการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
      Exchange of learning and presenting dissertation proposal; criticism of 
research in curriculum and instruction; exchange of learning of educational management 
domestically and internationally  
 
หมวดวิชาเลือก 
1507121 กลวิธีการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน               3(3-0-6) 

     
  Interdisciplinary Research Strategies on Curriculum and Instruction  
  การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการบูรณาการศาสตร์ทางหลักสูตร
และการสอน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   Using quantitative and qualitative research methodology while integrating 
science of curriculum and instruction and relevant fields of study; and the implications of 
the results in terms of development of curriculum and instruction as reinforcing educational 
quality 
  
1507122  การพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                 3(3-0-6) 
 Development of Professional Learning Community Process 
 แนวทางการพัฒนาครูในการพัฒนาผู้เรียนของไทยและต่างประเทศ รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของไทยและต่างประเทศ   กลยุทธ์การพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผ่านการจัดการองค์ความรู้ การออกแบบ ปฏิบัติการสร้างและการประเมินผล เครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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  Approaches to teachers’ development for Thai and non-Thai learners’ 
development; models of Thai and non-Thai professional learning community;  strategies of 
teacher development as to enhance professional learning community through knowledge 
management; designing, operating, and assessing networks of professional learning 
 
1507123  ยุทธศาสตร์การคิด            3(3-0-6) 
 Thinking Strategies 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคิด  ศาสตร์ทางสมองและการส่งเสริมการคิด พุทธศาสนากับ
การพัฒนาการคิดระดับสูงและการพัฒนาตนเอง  มิติการคิด ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21  แนวคิด แนวทาง สื่อ 
และ เทคโนโลยีส่งเสริมการคิดระดับสูง การประเมินการคิดระดับสูง การออกแบบและการทดลองใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ การประเมินการคิดระดับสูงในการพัฒนาผู้เรียน 
 Learning theories related to thinking;  brain science and thinking enhancement; 
Buddhism and development of advanced thinking  and self-development; dimension of thinking 
in terms of data, contributory attributes; thinking skill;  thinking skill in the 21st century; thoughts, 
guidelines, medias, and technology for promoting advance thinking, assessment of advanced 
thinking; designing and experimental of learning activities; assessment of advanced thinking in 
student development 
 
1507124    กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย                          3(3-0-6) 
 Strategies of Contemporary Instructional Supervision 
          กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล    
แนวคิดการพัฒนาครูที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะครูและผู้เรียน  กลยุทธ์การนิเทศการเรียนการสอนและการ
ชี้แนะทางปัญญา บทบาทผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหาร และนักวิชาการภายนอก ในการนิเทศทางการเรียนการสอน 
การออกแบบและปฏิบัติการนิเทศทางการเรียนการสอน 
  New paradigm of educational management, curriculum, instruction, and 
measurement and evaluation; thoughts in teachers’ development based on teachers’ and 
students’ competency;  strategies of instructional supervision and cognitive coaching; roles 
of the related persons, including executives and external academicians in instructional 
supervision; designing and practicing instructional supervision 
 
1507125    นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา          3(3-0-6) 
   Innovation for Information Technology 

หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา ประเภทและรูปแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการวัดผลและประเมินผล การประเมินคุณภาพและการใช้นวัตกรรม การวัด
และประเมินผลการศึกษา เทคนิคการให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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Principles and techniques of educational measurement and evaluation; types 
and models of educational innovations as tools for measurement and evaluation; 
assessment of quality and using innovations of educational measurement and evaluation; 
techniques of giving advice for continual development 
 
1507126    สัมมนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่            3(3-0-6) 
              Seminar in Modern Learning Skills  

 สภาพและปัญหาการจัดเรียนการสอนของประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
สมัยใหม่ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ให้แก่ผู้เรียน 
 Conditions and problems of modern learning management in Thailand, ASEAN 
Community, and world community; theories, principles, and concepts of modern instruction; 
models of teaching to promote modern learning skill for learners 
 
1507127     นวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่           3(3-0-6) 

Innovations of Curriculum Development and Modern Learning 
Management  

 แนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคต นวัตกรรมทางหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สมัยใหม่ การเรียนและปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางหลักสูตร และการสอนที่สอดคล้องกับบริบทสังคมใหม่ 
และการน าไปใช้ 
         Tendency of futuristic educational management; curriculum innovations; 
innovations of modern learning management; research and operation of developing 
innovations of curriculum and instruction according to the context of modern society and 
application 
 
หลักสูตรแบบ 1.1 
1507112  วิทยานิพนธ์                     48 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและการสอนเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านหลักสูตรและ 
การสอน ผ่านกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การจัดท าหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
การเขียนบทน า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินการวิจัย ระบบการอ้างอิง ในรูปแบบแทรกใน
เนื้อหาและบรรณานุกรม การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย  การให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม การเขียนบทความทางวิชาการที่
เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ด้านหลักสูตรและการสอนของสถานศึกษา การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่และการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเพ่ือการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 Practice of research and development on curriculum and instruction as to create 
innovations for curriculum and instruction through criticism of curriculum and instruction 
research; designing dissertation title; writing introduction; review of related literature; research 
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methodology; referencing in forms of in-text citations and references; dissertation proposal 
examination; conclusion of research results; discussion of research results; giving 
recommendations based on research results; checking plagiarism; writing academic papers with 
practicality and implications applied by educational institutions in terms of curriculum and 
instruction; writing research paper for publications and compiling full dissertation for defense 
examination  
 
หลักสูตรแบบ 2.1 
1507213  วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต  
  ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและการสอนเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านหลักสูตรและ
การสอน ผ่านกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การจัดท าหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
การเขียนบทน า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินการวิจัย ระบบการอ้างอิงในรูปแบบแทรกในเนื้อหา
และบรรณานุกรม การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย  การให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่
และการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเพ่ือการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
  Practice of research and development on curriculum and instruction as to create 
innovations for curriculum and instruction through criticism of curriculum and instruction 
research; designing dissertation title; writing introduction; review of related literature; research 
methodology; referencing in forms of in-text citations and references; dissertation proposal 
examination; conclusion of research results; discussion of research results; giving 
recommendations based on research results; checking plagiarism; writing research paper for 
publications and compiling full dissertation for defense examination 
 
 3.2 ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันและปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาวอารีวรรณ   
เอ่ียมสะอาด 
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
650107) 

ศษ.ด.(หลักสูตรและ 
การสอน) 
ศษ.ม.(การระถมศึกษา) 
 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2545 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน, 2524 

2 นายวิโฬฏฐ์   
วัฒนานิมิตกูล 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 
6501) 
 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม.(นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2530 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร,  2525 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันและปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

3 นางสาวบังอร   
เสรีรัตน์ 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 
6501 
อนุสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
650107) 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม.(จิตวิทยา
การศึกษา) 
กศ.บ.(ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2539 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 
2531 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา,  2526 

4 นายณรงค์วัฒน์  
มิ่งมิตร 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวชิาการวัดและ
การประเมินผลทาง
การศึกษา 650103)  

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 
2535 

5 นายวิเชียร  
อินทรสมพันธ์ 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวชิาการวิจัยทาง
การศึกษา 650102) 

กศ.ด.(การวิจัยและ 
การพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2546 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน, 2526 

6 นางลินดา เกณฑ์มา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาไทย 7101) 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
กศ.ม. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2533 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

7 นางพัชรีภรณ์  บางเขียว 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
650107) 

ปร.ด. (บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา) 
 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 
อ.บ.(สังคมศาสตร์ 
การพัฒนา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2557 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย, 
2542 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532 
 

8 นายจิตตวิสุทธิ์ 
วิมุตติปัญญา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501 
 อนุสาขาวชิาหลักสูตร
และการสอน 650107) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์, 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์, 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
2544 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันและปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

9 นางสาวสุภาพร  
ศรีหามี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501   
อนุสาขาวชิาการวิจัยทาง
การศึกษา 650102) 

ปร.ด. (การวิจัยและ
เทคโนโลยีทางวิทยาการ
ปัญญา) 
กศ.ม. (การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา) 
กศ.บ. (การวัดผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2545 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2533 

10 นางสาวชลลดา   
พงศ์พัฒนโยธิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สารสนเทศศาสตร ์6301) 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
ศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) 
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(วิชาชีพครู) 
Diploma of Science 
(Interdisciplinary 
Studies)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2536 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2530 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550 
Edith Cowan University,   
Australia, 2549 

11 นางณัฐมน พันธ์ชาตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501 อนุ
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 650165) 

ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการ 
แนะแนว) 
ค.บ.(พลศึกษา- 
นันทนาการ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2547 
วิทยาลัยครูนครปฐม,  
2535 

12 นายธนภัทร  
จันทร์เจริญ  

อาจารย ์ ศษ.ด.(หลักสูตรและ 
การสอน) 
บธ.ม.(การบริหารและ
การพัฒนาองค์กร) 
ศ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
2559 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 
2552 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546 

13 นายสุริยา  
พันธ์โกศล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(เทคโนโลยีพลังงาน 
1803) 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
พลังงาน) 
วศ.ม. (เทคโนโลยี
พลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี, 2554 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันและปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

14 นางสาวหนึ่งฤทัย  
เอกธรรมทัศน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(เคมีอนินทรีย์ 0133) 
ปร.ด. (เคมี)   
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
 

15 นางประไพ 
ศรีดามา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1806) 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ (นานาชาติ)) 
 
วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2558  
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์, 2549  
สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2541 

16 นายวาปี คงอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
7104) 

ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือ
การสื่อสาร) 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2562 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 
2544 

17 นางกุลสิรินทร์  
อภิรัตน์วรเดช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาภาษาจีน 
7115) 

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

Yunnan University,China , 
2552 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2541 
 

18 นางสาวเพ็ญพร  
ทองค าสุก 

อาจารย์ 
 

ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (วิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา) 
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2545 

19 นายคณกร   
สว่างเจริญ 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2539 

หมายเหตุ   ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  น าเสนอในที่ภาคผนวก ข 
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 3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันและปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาวอารีวรรณ   
เอ่ียมสะอาด 
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
650107) 

ศษ.ด.(หลักสูตรและ 
การสอน) 
ศษ.ม.(การระถมศึกษา) 
 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2545 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน, 2524 

2 นายวิโฬฏฐ์   
วัฒนานิมิตกูล 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 
6501) 
 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม.(นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2530 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร,  2525 
 

3 นางสาวบังอร   
เสรีรัตน์ 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 
6501 
อนุสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
650107) 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม.(จิตวิทยา
การศึกษา) 
กศ.บ.(ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2539 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 
2531 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา,  2526 

4 นายณรงค์วัฒน์  
มิ่งมิตร 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวชิาการวัดและ
การประเมินผลทาง
การศึกษา 650103)  

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 
2535 

5 นายวิเชียร  
อินทรสมพันธ์ 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวชิาการวิจัยทาง
การศึกษา 650102) 

กศ.ด.(การวิจัยและ 
การพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2546 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน, 2526 

6 นางลินดา เกณฑ์มา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาไทย 7101) 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
กศ.ม. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2533 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันและปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

7 นางพัชรีภรณ์  บางเขียว 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
650107) 

ปร.ด. (บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา) 
 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 
อ.บ.(สังคมศาสตร์ 
การพัฒนา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2557 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย, 
2542 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532 

8 นายจิตตวิสุทธิ์ 
วิมุตติปัญญา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501 
 อนุสาขาวชิาหลักสูตร
และการสอน 650107) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์, 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์, 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
2544 

9 นางสาวสุภาพร  
ศรีหามี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501   
อนุสาขาวชิาการวิจัยทาง
การศึกษา 650102) 

ปร.ด. (การวิจัยและ
เทคโนโลยีทางวิทยาการ
ปัญญา) 
กศ.ม. (การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา) 
กศ.บ. (การวัดผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2545 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2533 

10 นางสาวชลลดา   
พงศ์พัฒนโยธิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สารสนเทศศาสตร์ 
6301) 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
ศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) 
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(วิชาชีพครู) 
Diploma of Science 
(Interdisciplinary Studies)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2536 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2530 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550 
Edith Cowan University,   
Australia, 2549 

11 นางณัฐมน พันธ์ชาตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501 อนุ
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 650165) 

ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการ 
แนะแนว) 
ค.บ.(พลศึกษา- 
นันทนาการ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2547 
วิทยาลัยครูนครปฐม,  
2535 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันและปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

12 นายธนภัทร  
จันทร์เจริญ  

อาจารย ์ ศษ.ด.(หลักสูตรและ 
การสอน) 
บธ.ม.(การบริหารและ
การพัฒนาองค์กร) 
ศ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
2559 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 
2552 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546 

13 นายสุริยา  
พันธ์โกศล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(เทคโนโลยีพลังงาน 
1803) 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
พลังงาน) 
วศ.ม. (เทคโนโลยี
พลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี, 2554 

14 นางสาวหนึ่งฤทัย  
เอกธรรมทัศน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(เคมีอนินทรีย์ 0133) 
ปร.ด. (เคมี)   
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

15 นางประไพ 
ศรีดามา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1806) 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ (นานาชาติ)) 
 
วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2558  
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์, 2549  
สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2541 

16 นายวาปี คงอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
7104) 

ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือ
การสื่อสาร) 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2562 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 
2544 

17 นางกุลสิรินทร์  
อภิรัตน์วรเดช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาภาษาจีน 
7115) 

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

Yunnan University,China , 
2552 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2541 

18 นางสาวเพ็ญพร  
ทองค าสุก 

อาจารย์ 
 

ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (วิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา) 
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2545 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันและปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

19 นายคณกร   
สว่างเจริญ 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2539 

หมายเหตุ   ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน  น าเสนอในที่ภาคผนวก ข 
 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบันและปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางเรณุมาศ   มาอุ่น       ศาสตราจารย์ 
 (การศึกษา 
6501) 
 

ค.ด.(หลักสูตรและ 
การสอน) 
ค.ม.(บริหารการพยาบาล) 
 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
(การผดุงครรภ์) 
วท.บ.(พยาบาลศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2533 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2521 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2515 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2514 

หมายเหตุ   ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ  น าเสนอในที่ภาคผนวก ค 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 รายวิชา  
  1) สัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน      
  2) วิทยานิพนธ์  
 5.2 ค าอธิบายโดยย่อ 
  1) มีการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
  2) จัดท าโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม
และมีการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 5.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) ออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านหลักสูตรและการสอน 
  2) มีองค์ความรู้จากการวิจัย  
  3) แก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
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  4) ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
  5) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและแสวงหาความรู้ 
  6) ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  7) น าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.4 ช่วงเวลา 
  ชั้นปีที่ 1 - 3 
 5.5 จ านวนหน่วยกิต 
  จ านวน 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
 5.6 การเตรียมการ 
  1) เตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะในการท าวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม 
  2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ
งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
  3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานวิจัยของนักศึกษา 
  4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัยแก่ที่
ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และนักศึกษา เช่น ห้องท างาน เครื่องคอมพิวเตอร์ แหล่งค้นคว้า 
ฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น 
 5.7 กระบวนการประเมินผล 
  1) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานด้วยวาจา 
  2) ประเมินคุณภาพงานวิจัยจากเล่มรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก / 
ร่วม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมประเมินไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
  3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดในแต่ละ
ขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.ผู้น าสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
การเรียนรู้สมัยใหม่ 
 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและ
การสอน โดยเชิญวิทยากรให้การอบรมตามวัน เวลาที่
เหมาะสม 
2. ให้นักศึกษาจัดการจัดอบรมสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและ
การสอนโดยเป็นวิทยากรเองในหรือต่างประเทศ 
3. พาไปศึกษาดูงาน อบรมเรียนรู้ ในหรือต่างประเทศตาม
วัน เวลาที่เหมาะสม 

2. เรียนรู้วิจัยอย่างหลากหลาย พัฒนาทักษะ
วิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์
และน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท าวิจัยอย่างหลากหลาย 
การเขียนบทความวิจัยทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยเชิญวิทยากรให้การอบรมตามวัน เวลาที่เหมาะสม 
2. ให้นักศึกษาร่วมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย
ของตนเอง โดยน าเสนอในหรือต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีคุณธรรมจริยธรรม และความ
กล้าหาญในการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือ
วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรม
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
บริบทสังคม 
2) มีความพากเพียร มานะ บากบั่น
ในการเรียนรู้  และการด าเนินชีวิต 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1) สอดแทรกการให้คุณค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ตามบริบทของรายวิชาใน
ระหว่างการเรียนการสอนและการ
มอบหมายงาน 
2) จัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือแนะน า
ห ลั ก สู ต ร  สิ ท ธิ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มในการเรียน
การสอน 

1) ประเมินจากการไม่ทุจริต
ในการสอบ และไม่คัดลอก
ผลงานจากผู้อื่น 
2) ความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่
ไดร้ับมอบหมาย 
3) ประเมินจากการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบวินัย และ
ข้อบังคับต่าง ๆ 
4) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
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 2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรอบรู้และความสามารถใน
การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และสาระของศาสตร์เฉพาะ
ทางและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2) มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
ที่ สอดคล้องกับบริบทของความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ ด้ ว ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
ลงมือกระท า (Active Learning) ใน
แต่ละรายวิชาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
วิ ธี ส อนแบบกรณี ศึ กษ า  (Case-
Based Learning), การจัดการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น 
(Problem-Based Learning), การ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-Based Learning) 
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
จ า ล อ ง ใ น ชั้ น เ รี ย น  ส ถ า น
ประกอบการและชุมชน 
3) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและวิจัย  

1) ประเมินความรู้โดยการ
สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ 
การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน 
2) ประเมินกระบวนการ และ
การน าเสนอผลการศึกษาใน
รายวิชาที่มีการเรียนการสอน
ประกอบด้วย วิธีสอนแบบ
ก ร ณี ศึ ก ษ า  (Case-Based 
Learning), การจัดการเรียนรู้
โ ด ย ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น 
(Problem-Based 
Learning), การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning)  
3) ประเมินการสอบความ 
ก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระในแต่ละภาค
การศึกษา 

 
 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือ
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
3) มีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เ น้ น ผู้ เ รี ย น เป็ น ส า คั ญ  เ น้ น ใ ห้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมการอภิปราย
กลุ่ม วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์และมี
เหตุผล ฝึกความคิดรวบยอด การ
สัมมนา การท าวิทยานิพนธ์ ดุษฎี
นิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
สถานประกอบการและชุมชน 
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและวิจัย 

1) การสอบข้อเขียน และ
คุ ณ ภ า พ ผ ล ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
2) ประเมินกระบวนการเรียนรู้ 
และการน าเสนอผลงานใน
รายวิชา 
3) ประเมินการสอบความ 
ก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
4) ความสามารถในการสรุป
และการอภิปรายจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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 2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1)  มีภาวะผู้ น า  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ตามบทบาทที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมองค์กร  
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ต่อสังคม ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา 
และเสริมสร้างสันติสุข 
3) ธ ารงรักษาความเป็นไทย ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
การจัดกิจกรรกลุ่ม ที่สามารถ
หมุนเวียนบทบาทในการท างานกลุ่มทั้ง
เป็นผู้น าและผู้ตาม 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะใน
การประสานงานตามบริบทของงานที่
ได้รับมอบหมาย 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้
มีการพบปะพูดคุย และให้ค าปรึกษา
ต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน
และงานต่าง ๆ 
4) บูรณาการการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการในชุมชน
และสถานประกอบการ 

1) ประเมินจากกระบวนการ
กลุ่มและความส าเร็จของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม และความ
พึงพอใจของชุมชนและ
สถานประกอบการ 

 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้ อมู ล สถิ ติ เ ชิ งป ริ ม าณและ เชิ ง
คุณภาพได้อย่างถูกต้อง 
2) มีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน า เสนอ
ผลงานทางวิชาการโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

1) จัดให้มีเนื้อหาการสอนที่เน้นให้มี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2) ก าหนดรายวิชา และจัดการ
กระบวนการเรียนให้นักศึกษามีการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และก าหนดให้มีการอ่าน
บทความวิจัยและต าราภาษาอังกฤษ 
3) ก าหนดให้มีการน าเสนองานในชั้น
เรียนและการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการผ่านการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการท่ีมีมาตรฐาน 

1) ประเมินจากความส าเร็จ
ของงาน และความถูกต้อง
ทางวิชาการ 
2) ประเมินทักษะการใช้
สารสนเทศ การค านวณ 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง 
3) ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียน และการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีคุณธรรมจริยธรรม และความกล้าหาญในการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา
เชิงจริยธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทสังคม 

2) มีความพากเพียร มานะ บากบั่นในการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 2. ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสาระของ

ศาสตร์เฉพาะทางและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2) มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม

และประเทศชาติ ที่สอดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
3) มีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมองค์กร  
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา และเสริมสร้างสันติสุข 
3) ธ ารงรักษาความเป็นไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 

2) มีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

หมวดวิชาบังคับ             
1507111  ทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน             
1507112 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน             
1507113 สัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน              
หมวดวิชาเลือก             
1507121 กลวิธีการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการ

สอน 
            

1507122 การพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ             

1507123 ยุทธศาสตร์การคิด             

1507124 กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย             

1507125 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา             
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

1507126 สัมมนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่             
1507127      นวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการ

เรียนรู้สมัยใหม่          
            

หมวดวิทยานิพนธ์             
1507112 วิทยานิพนธ์             
1507213 วิทยานิพนธ์             
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน  
 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชามีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนงานรายบุคคลหรืองานกลุ่มที่มอบหมายเป็นต้นโดยก าหนดให้ระบบ 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการสอบ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม 
 1.1 มีการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ดังนี้ 
  1.1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา  
  1.1.2 แจ้งปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
พิเศษ 
  1.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษและนวัตกรรมสมัยใหม่ในหรือต่างประเทศ  
  1.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการท าวิจัย การท าผลงานทางวิชาการและไปน าเสนอ ในหรือ 
ต่างประเทศ 
 1.2 มีการเตรียมการส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม  ดังนี้ 
  1.2.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม  ในการท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
  1.2.2  จัดเตรียมห้องท างาน เครื่องอ านวยความสะดวกท่ีปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม 
  1.2.3 จัดตารางเวลาการนัดพบนักศึกษาที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1 มีการพัฒนาด้านวิชาการ  โดยการจัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดท าผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมให้
อาจารย์มีการท าผลงานทางวิชาการ  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น ในหรือ
ต่างประเทศ 
 2.2 มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา ในหรือ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.3 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียน  
การสอน การจัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการสอน 
 2.4 มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล โดยมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลตาม
วัน เวลา ที่เหมาะสม 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ และจ านวนครบตามเกณฑ์ 
  1.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหน้าที่หลักในการวางแผน ก ากับติดตาม การด าเนินงาน
ต่างๆ ของหลักสูตร รวมถึงงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนด 
  1.3 การจัดประชุมชี้แจงในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตลอดจนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  1.4 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยด าเนินการ
ตามคู่มือการจัดท าหลักสูตร โครงสร้าง หลักสูตร และเนื้อหาสาระรายวิชา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  1.5 ก าหนดแผนงาน การจัดท างบประมาณ และด าเนินการที่สอดคล้องกับการบริหารของคณะ 
บัณฑิตวิทยาลัย และจัดท าแผนงานด้านงบประมาณ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องต่อแผนการเรียนการสอนประจ า
หลักสูตรและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
  1.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินการจัดการเรียน
การสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด าเนินการครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
2. บัณฑิต 
  2.1 มีการประเมินบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามต้องการของ
สถานประกอบการ/นายจ้าง โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเป็นที่ 
  2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
3. นักศึกษา 
  3.1 การรับนักศึกษา 
   3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่
จะรับเข้าใหม่และก าหนดจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 รวมทั้ง
ก าหนดกรอบแนวทางการสอบ ข้อเขียนและการสัมภาษณ์นักศึกษา เพ่ือน าเสนอและขออนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย 
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   3.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา แผ่นพับ และงานประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้
มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของหลักสูตรฯ 
   3.1.3 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จัดสอบข้อเขียนตามระบบ แต่งตั้งอาจารย์ควบคุมการสอบคัดเลือกของหลักสูตรฯ โดยจัดสอบวัด
ความรู้ความสามารถ การสัมภาษณ์ และแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับทราบ 
   3.14 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
  3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ให้แก่นักศึกษา และส ารวจผลการเรียนและคุณลักษณะของนักศึกษา  
   3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่
นักศึกษา โดยแนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ า อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา  
   3.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือมีการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา เพ่ือเสริมความรู้ทักษะกระบวนการวิจัย ทักษะด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในหลักสูตรและการปฏิบัติตนในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
   3.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดโครงการ/กิจกรรมให้รุ่นพ่ีพบรุ่นน้องในหลักสูตร
ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
   3.3 การควบคุมดูแล และการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีกระบวนการควบคุมและดูแลนักศึกษา เพ่ือให้มี
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคงที่เช่นเดียวกับจ านวนรับเข้าศึกษา และเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จตามแผนการ
ศึกษาท่ีก าหนดไว้ โดยหลักสูตรมีการจัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
หมู่เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งด้านแผนการเรียน ทักษะการเรียน  ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตและให้อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าหมู่จัดช่องทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
   3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้ค าปรึกษาผ่านทาง 
โซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทั้งกลุ่มใหญ่และส่วนตัว และประกาศตารางเวลา (Office hour) ให้นักศึกษา
สามารถเข้าพบอาจารย์เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา 
   3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งการจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การจัดกิจกรรมเสริม การจัดคลินิกให้ค าปรึกษา และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 
  3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   3.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา และส ารวจความต้องการและคุณลักษณะของ
นักศึกษา 
   3.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดท าโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 
วิเคราะห์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
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    3.4.3 ด าเนินการตามแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
    3.4.4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานมีการประเมินผลความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนในปีการศึกษาถัดไป 
  3.5 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
   3.5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ กล่องรับความคิดเห็น และร้องเรียนโดยตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป เป็นต้น 
   3.5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนจากนักศึกษา จะต้อง
ด าเนินการสอบสวน สืบหารายละเอียดข้อเท็จจริงเบื้องต้นและข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา แจ้งและ
ประชุมร่วมกับ ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริง สาเหตุ และก าหนดแนวทางแก้ไข เพ่ือจัดการกับข้อ
ร้องเรียน แล้วจึงแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนให้ทราบ  
   3.5.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา และน าผลการส ารวจมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของ หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
 
4. อาจารย ์
  4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีกระบวนการในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
    4.1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือจัดท าแนวทางในการดูแลจ านวนอาจารย์ให้เพียงพอต่อ 
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในหลักสูตร โดยประชุมอาจารย์ในหลักสูตร
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการพิจารณาสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา และวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของหลักสูตร เพ่ือหาความเหมาะสมกับทิศทางความช านาญของอาจารย์ใหม่ตาม
ความต้องการของหลักสูตร 
   4.1.2 ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ในสาขาท่ีต้องการ โดยสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  นอกจากนั้นยังก าหนดให้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า และมี
ความสามารถใช้สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมข้ันพื้นฐาน เป็นต้น  
 4.1.3 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
   4.1.4 สืบค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบและ
มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม  
   4.1.5 ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน และการวิจัย ทดสอบความสามารถ
ในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
   4.1.6 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   4.1.7 มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ หลักสูตรด าเนินการคัดเลือกอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
และจัดอบรมให้ความรู้กับอาจารย์ใหม่ โดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และ
ประเมินผลกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  4.2 การบริหารอาจารย์ 
   4.2.1 จัดท าแผนบริหารอาจารย์ โดยประชุมร่วมกับคณะบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือก าหนด แผนการบริหารอาจารย์ ประชุมชี้แจงภาระหน้าที่และบทบาทอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยก าหนดแบ่งหน้าที่อาจารย์ใน
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามภาระงานของอาจารย์ 
      4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและ
ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
   4.2.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินอาจารย์ รวมทั้งพิจารณาให้ค ายกย่องให้อาจารย์
ที่มีผลงานดีเด่นโดยการประชุมร่วมกัน  
   4.2.4 ประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินของคณะครุศาสตร์ร่วมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย และผลการประเมินจากนักศึกษาท่ีอาจารย์เป็นผู้สอน 
   4.2.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือร่วมประเมินกระบวนการบริหาร
อาจารย์ 
  4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท าแผนบริหารอาจารย์ โดย
ก าหนดทิศทางความช านาญของอาจารย์ในหลักสูตร และส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
    4.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญในด้านที่
ต้องการ เช่น  การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย เช่น การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 
   4.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
   4.3.4 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร  
   4.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ได้ท างานวิจัยในสาขาที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตร
และสนับสนุนให้คิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  
   4.3.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน า 
องค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน 
   4.3.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการส่งเสริม และ
พัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้มีการวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจ าปี
เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสมในปีถัดไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
  5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย โดยคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งทุกรายวิชามีการออกแบบสาระของรายวิชาในหลักสูตรที่เน้น
ให้มีการปฏิบัติงานจริงบูรณาการในศาสตร์ทางด้านหลักสูตรและการสอน สามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหม่ ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่องานทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรและการสอน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้
บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ได้แก่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งภาวะผู้น า 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
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  5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยประชุมทบทวน วาง
แผนการเปิดรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา จัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของแต่ละภาคเรียน โดยพิจารณาจาก
ความเชี่ยวชาญภาระงานอาจารย์ ผลงานวิจัย ผลงานการบริการวิชาการ และความต้องการสอนของอาจารย์ ก ากับ
ติดตามการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เสนอต่อที่ประชุมหลักสูตรก่อนเปิดภาค
เรียนอย่างน้อย 30 วัน พิจารณารายวิชาที่สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการเรียนการสอน และร่วมเสนอแนวทางแก้ไข และมีการประเมินผู้สอน โดยนักศึกษาประเมินผู้สอนเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา โดยปรับปรุงกระบวนการจัดผู้สอนจากการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพ การสอนในแต่ละ
รายวิชาเป็นรายบุคคลจากนักศึกษาและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุม
ร่วมกันพิจารณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการสอนในปีถัดไป โดยระบุข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงไว้ใน มคอ.3 
  5.3 มีการประเมินผู้เรียน  มีกระบวนการในการก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และก าหนดการวัดและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดแนวทางการ ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) ใน มคอ.2 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยระบุลงใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และก าหนดให้ส่งข้อสอบวิชาแกน และวิชาเฉพาะของสาขา ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษานั้นๆ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อสอบและน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงต่อไป ด าเนินการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียนภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา รวบรวมรายวิชาที่ผ่านการทวนสอบ มาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบการประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน 
รายงานผลการศึกษาของนักศึกษาเสนอ ต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  5.4 จัดระบบการดูแลวิทยานิพนธ์ ทั้งการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ก ากับ และติดตามการท าวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดรายวิชาที่สอดคล้องบูรณาการสู่การวิจัย 
จัดคลินิกเสริมทักษะวิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาท าแผนการท าวิทยานิพนธ์ 
  5.5 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนส่งตามก าหนดเวลา ก าหนดให้ผู้เรียนประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นรายบุคคล แล ประเมินการทวนสอบโดยผู้เรียน  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมผลการประเมินผลการ เรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร และด าเนินการจัดท ารายงานผลการ ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปี
การศึกษา ปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร และวางแผนการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมทางกายภาพและความ
พร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
  มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณการแสวงหารายได้ การจัดหาครุภัณฑ์ 
 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็น ซึ่งเป็นทรัพยากรการเรียน 
การสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 
ที่มีอยู่ 

จ านวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย 12 6 บัณฑิตวิทยาลัย 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 2 คณะครุศาสตร์และ

ส านักคอมพิวเตอร์  
3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 2 คณะครุศาสตร์และ

ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน  

 
จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ 
จ านวนหนังสือ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1.  หลักสูตร 264 เล่ม 32 เล่ม 
2.  การเรียนการสอน 91 เล่ม 5 เล่ม 
3.  หลักสูตรและการสอน 1,116 เล่ม 51 เล่ม 
4.  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 488 เล่ม 93 เล่ม 
5.  การวัดและประเมินผลการศึกษา 476 เล่ม 21 เล่ม 
6.  สถิติและวิจัยการศึกษา 208 เล่ม 30 เล่ม 
7.  วารสาร 20 เล่ม 10 เล่ม 
8.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลส าเร็จรูป ซีดีรอม 
วิดีโอเพ่ือการศึกษา  

9 ฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูล 

 
 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการส ารวจและติดตามประเมินความต้องการ
การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือจัดสรรงบประมาณตลอดจนจัดหา
จัดซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ทันสมัยและจ าเป็นต่อการเรียน 
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 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  หลักสูตรมีการประชุมคณาจารย์ ส ารวจ และประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในการท างาน และการ
จัดการเรียนการสอนทั้งห้องเรียน เอกสาร สื่อในการศึกษาค้นคว้า  

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้  
(ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวน
ตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

√ √ √ √ √ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  √ √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

   √ √ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กลยุทธ์การสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัยค้นคว้า  อภิปรายจะด าเนินการทั้งโดยคณาจารย์คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องและนักศึกษา คือ 
 1) การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา เป็นการประเมินการเรียนการสอนทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษาด้วยแบบสอบถาม  นอกจากนี้ยังมีการประเมินการเรียนการสอน โดยนักศึกษาจาก
การประชุม/สัมมนา เช่น การสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น 
 2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์ประจ าวิชาเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาทางการเรียนจากกลยุทธ์การสอน 
 3) การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การสอน ผลประเมินกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์การสอนใหม่ ๆ เพ่ือให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 4) การส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้คณาจารย์
เข้าร่วมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ประเมินจากผลการสอน การวิจัย การผลิตเอกสารการสอน และคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้การ
ประเมินจากนักศึกษา ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะด าเนินการทุก ๆ ปี เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนโดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
 1) การทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใกล้เคียงใน
หรือต่างประเทศรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพหลักสูตร
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์นักศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 3) ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตและประสิทธิภาพของดุษฎีบัณฑิต
ในการปฏิบัติงานชุมชนเพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนต่อไป 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็น 
ที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
 2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและปรับปรุงหลักสูตร 
 3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ   การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
 การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม สถิติวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน  
  
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด.การพัฒนาบุคคลในองค์กรอย่างยั่งยืน:การฝึกอบรมและการพัฒนา.(2561).  
 กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ธนภัทร จันทร์เจริญ, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, จิตตวิสุทธิ์  
 วิมุตติปัญญา, และฐิติวรดา พลเยี่ยม, (2561). การพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์  
 บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 39 – 53. 
 
ต ารา 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด.การพัฒนาหลักสูตร.(2559). กรุงเทพฯ :  บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์เปอเรชั่น. 
 
งานวิจัย 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด,ลินดา เกณฑ์มา, สุริยา พันธ์โกศล และ หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์. (2562). 
 การประเมินโครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ  
 ตนเองและผู้อ่ืน.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์  
 ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรีทอง  
 ลักษณา เกยุราพันธ์ และวาปี คงอินทร์. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่อง 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง 
 ยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง, มณี เหมทานนท์, มนัส วัฒนไชยศ, สมชาย พรหมสุวรรณ,  
 ประไพ วีระอมรกุล, ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์, ศรันย์ ธิตารี, ไพรัช ถิตย์ผาด, นราวัลย์  
 สุรังค์สุริยกุล, ลัดดา อ่ าสอาด และวาปี คงอินทร์. (2561). การประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”.  
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์  
 ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บัณฑิตวิทยาลัย.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ พนัส จันทร์ศรีทอง. (2560). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของบุคลากร. 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บัณฑิตวิทยาลัย.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน, วาปี คงอินทร์ และ คณกร สว่างเจริญ (2560). การ 
 ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บัณฑิต 
 วิทยาลัย.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, สมชาย พรหมสุวรรณ, พนัส จันทร์ศรทีอง, 
 ลักษณา  เกยุราพันธ์  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.กรุงเทพฯ.  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล,  
 อัจฉรา  แก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุช์าตรี, 
 ชัชศรัณย์  จิตคงคา, วาปี คงอินทร์, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล     
 เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มกราคม – ธันวาคม 2558), 1 - 91. 
 
บทความวิชาการ 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด,กาญนา สุทธิเนียม , ชลพร กองค า, วาปี คงอินทร์, (2562).ศาสตร์พระราชากับ 
 การศึกษาแบบ Active Learning.วารสารศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน 
 พระบรมราชูปถัมภ์: กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.ปี 2562. หน้า 71 – 80 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2562). การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาและความรับผิดชอบในหน้าที่พร้อม
 ช่วยเหลือสังคม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ด้วยระบบ PLC. การประชุม
 วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ  
 "ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นาการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 
 2562. หน้า 825. 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด.(2561). การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา.
 วารสารวิชาการราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. 
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บทความวิจัย 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล,  
 อัจฉราแก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, 
 ชัชศรัณย์  จิตคงคา, วาปี คงอินทร์, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพื่อ
 พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานรวม
 บทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
 ประจ าปี 2559 เล่มที่ 2 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ปทุมธานี, (16 กรกฎาคม 2559), 330 – 335.  
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสารสารสนเทศส านัก 
 วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561.หน้า 199 – 212. 
ลินดา เกณฑ์มา,อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรทีอง.(2560).รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสาร 
 ศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์.กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.ปี 2561 หน้า 40 – 49 : 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2) วิชาการศึกษาเอกเทศ 
3) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ 
4) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษ 
5) วิชาค่ายภาษาอังกฤษ 
6) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
7) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
8) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
9) วิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
10) วิชาสัมมนาวิจัยหลักสูตรและการสอน 
11) วิชาการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 
12) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 
13) วิชาวิธวีิทยาการวิจัย 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
2) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 
3) วิชากลวิธีการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 
4) วิชาการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
5) วิชาสัมมนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ 
6) วิชาวิธวีิทยาการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
7) วิชานวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่  
8) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2541 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2530 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2525 การศึกษาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). จิตสาธารณะ : แนวทางสร้างเสริมโดยผู้สอน.พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. (มีนาคม), 1 - 274. 
 . (2559). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปัจจัยความส าเร็จของการจัดการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. (มกราคม), 1 - 355. 
 . (2559). เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน เครื่องมือส าคัญของผู้สอนและผู้เรียน .

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. (มิถุนายน), 1 - 72. 
 

ต ารา 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2558). สัมมนาหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด. (มีนาคม), 1 - 249. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ) 

 

งานวิจัย  
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการส าหรับอาจารย์ 

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

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559), 1 – 345. 

 

บทความวิจัย 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการส าหรับอาจารย์ 
 ในสถาบันอุดมศึกษา.ครุศาสตร์สาร, 12 (1), (มกราคม – มิถุนายน), 267 - 293. 
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วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 10 (1), 
(มกราคม – มิถุนายน), 27 - 38. 

 
ประสบการณ์การสอน 

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

10) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
11) วิชาสัมมนาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
2) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน     
3) วิชาสัมมนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ 
4) วิชานวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวบังอร  เสรีรัตน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2539 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2531    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา)  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2526 การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
บังอร  เสรีรัตน์. (2560).  รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ในกรุงเทพมหานคร. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
_______. (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 เพื่อส่งเสริม ชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษา. งานวิจัย มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
_______.  (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วม 
 ด้วยช่วยอ านวยความสะดวก เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองของ 
 นักเรียน. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
_______. (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา เพื่อพัฒนา 
 ความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ของนิสิตปริญญาตรี  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (พฤษภาคม 2557 – มกราคม 2558), 1 - 101. 
_______. (2558).  รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการพัฒนาเมตาคอกนิชั่นของนิสิต 
 ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2558), 1 - 89. 
 
 

บทความวิจัย 
บังอร  เสรีรัตน์. (2560). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมด้วยช่วยอ านวย 
 ความสะดวก เพ่ือพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียน  ครุศาสตร์สาร.  11(1),  
 91-104 . 



56 

_______. (2560).  การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริม  
 ชุดความคิดเก่ียวกับการสอนของครูประถมศึกษา. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ , 17 (1)  , 115-122 . 
_______. (2560).  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด 
 วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร.วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม,  7( 2) ,: 164-181 .  
_______. (2558). รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ 
 เข้าใจเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ของนิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสารวิจัยร าไพพรรณี, 9 (2), (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม), 127-134. 
_______. (2558).  การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการพัฒนาเมตาคอกนิชั่นของนิสิตปริญญาตรี  
 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ, 8 (2),  
 (กรกฎาคม – ธันวาคม), 108 - 116. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
2) วิชาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
3) วิชาการจัดการหลักสูตรและการสอน 
4) วิชาการจัดการความรู้  

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
2) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน     
3) วิชาสัมมนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ 
4) วิชานวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ 
5) วิชายุทธศาสตร์การคิด    
6) วิชาการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
7) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก  ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

และอาจารย์ผู้สอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



58 

ชื่อ-สกุล นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ   การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
 การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม สถิติวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน  
  
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด.การพัฒนาบุคคลในองค์กรอย่างยั่งยืน:การฝึกอบรมและการพัฒนา.(2561).  
 กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ธนภัทร จันทร์เจริญ, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, จิตตวิสุทธิ์  
 วิมุตติปัญญา, และฐิติวรดา พลเยี่ยม, (2561). การพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์  
 บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 39 – 53. 
 
ต ารา 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด.การพัฒนาหลักสูตร.(2559). กรุงเทพฯ :  บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์เปอเรชั่น. 
 
งานวิจัย 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด,ลินดา เกณฑ์มา, สุริยา พันธ์โกศล และ หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์. (2562). 
 การประเมินโครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ  
 ตนเองและผู้อ่ืน.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์  
 ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรีทอง  
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 เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่อง 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง 
 ยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง, มณี เหมทานนท์, มนัส วัฒนไชยศ, สมชาย พรหมสุวรรณ,  
 ประไพ วีระอมรกุล, ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์, ศรันย์ ธิตารี, ไพรัช ถิตย์ผาด, นราวัลย์  
 สุรังค์สุริยกุล, ลัดดา อ่ าสอาด และวาปี คงอินทร์. (2561). การประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”.  
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์  
 ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บัณฑิตวิทยาลัย.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ พนัส จันทร์ศรีทอง. (2560). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของบุคลากร. 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บัณฑิตวิทยาลัย.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน, วาปี คงอินทร์ และ คณกร สว่างเจริญ (2560). การ 
 ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บัณฑิต 
 วิทยาลัย.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, สมชาย พรหมสุวรรณ, พนัส จันทร์ศรีทอง, 
 ลักษณา  เกยุราพันธ์  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.กรุงเทพฯ.  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล,  
 อัจฉรา  แก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุช์าตรี, 
 ชัชศรัณย์  จิตคงคา, วาปี คงอินทร์, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล     
 เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มกราคม – ธันวาคม 2558), 1 - 91. 
 
บทความวิชาการ 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด,กาญนา สุทธิเนียม , ชลพร กองค า, วาปี คงอินทร์, (2562).ศาสตร์พระราชากับ 
 การศึกษาแบบ Active Learning.วารสารศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน 
 พระบรมราชูปถัมภ์: กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.ปี 2562. หน้า 71 – 80 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2562). การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาและความรับผิดชอบในหน้าที่พร้อม
 ช่วยเหลือสังคม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ด้วยระบบ PLC. การประชุม
 วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ  
 "ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นาการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 
 2562. หน้า 825. 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด.(2561). การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา.
 วารสารวิชาการราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. 
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บทความวิจัย 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล,  
 อัจฉราแก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, 
 ชัชศรัณย์  จิตคงคา, วาปี คงอินทร์, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพื่อ
 พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานรวม
 บทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
 ประจ าปี 2559 เล่มที่ 2 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ปทุมธานี, (16 กรกฎาคม 2559), 330 – 335.  
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสารสารสนเทศส านัก 
 วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561.หน้า 199 – 212. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา และ พนัส จันทร์ศรีทอง.(2560).รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสาร 
 ศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์.กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.ปี 2561 หน้า 40 – 49 : 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2) วิชาการศึกษาเอกเทศ 
3) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ 
4) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษ 
5) วิชาค่ายภาษาอังกฤษ 
6) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
7) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
8) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
9) วิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
10) วิชาสัมมนาวิจัยหลักสูตรและการสอน 
11) วิชาการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 
12) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 
13) วิชาวิธวีิทยาการวิจัย 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
2) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 
3) วิชากลวิธีการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 
4) วิชาการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
5) วิชาสัมมนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ 
6) วิชาวิธวีิทยาการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
7) วิชานวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่  
8) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2541 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2530 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2525 การศึกษาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
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ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 10 (1), 
(มกราคม – มิถุนายน), 27 - 38. 

 
ประสบการณ์การสอน 

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

10) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
11) วิชาสัมมนาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
2) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน     
3) วิชาสัมมนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ 
4) วิชานวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวบังอร  เสรีรัตน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2539 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2531    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา)  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2526 การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
บังอร  เสรีรัตน์. (2560).  รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ในกรุงเทพมหานคร. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
_______. (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 เพื่อส่งเสริม ชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษา. งานวิจัย มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
_______.  (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วม 
 ด้วยช่วยอ านวยความสะดวก เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองของ 
 นักเรียน. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
_______. (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา เพื่อพัฒนา 
 ความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ของนิสิตปริญญาตรี  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (พฤษภาคม 2557 – มกราคม 2558), 1 - 101. 
_______. (2558).  รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการพัฒนาเมตาคอกนิชั่นของนิสิต 
 ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2558), 1 - 89. 
 
 

บทความวิจัย 
บังอร  เสรีรัตน์. (2560). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมด้วยช่วยอ านวย 
 ความสะดวก เพ่ือพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียน  ครุศาสตร์สาร.  11(1),  
 91-104 . 
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_______. (2560).  การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริม  
 ชุดความคิดเก่ียวกับการสอนของครูประถมศึกษา. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ , 17 (1)  , 115-122 . 
_______. (2560).  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด 
 วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร.วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม,  7( 2) ,: 164-181 .  
_______. (2558). รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ 
 เข้าใจเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ของนิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสารวิจัยร าไพพรรณี, 9 (2), (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม), 127-134. 
_______. (2558).  การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการพัฒนาเมตาคอกนิชั่นของนิสิตปริญญาตรี  
 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ, 8 (2),  
 (กรกฎาคม – ธันวาคม), 108 - 116. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
2) วิชาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
3) วิชาการจัดการหลักสูตรและการสอน 
4) วิชาการจัดการความรู้  

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
2) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน     
3) วิชาสัมมนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ 
4) วิชานวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ 
5) วิชายุทธศาสตร์การคิด    
6) วิชาการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
7) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นายณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.2539 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2535 ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
 วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา 
ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร. (2558) .การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์:  คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
งานวิจัย   
ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558.   
 ทุนสนับสนุนการวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

 
บทความวิจัย 
ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558. มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสารสนเทศ, 1 (60), 151-161. 
ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, ลินดา  เกณฑ์มา, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, พนัส จันทร์ศรีทอง, 
 ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในการประชุมวิชาการ
 ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 29 
 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร, 430-439. 
 
ประสบการณ์การสอน   

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1)   วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2)   วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นายวิเชียร อินทรสมพันธ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2542 การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2526 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, สุภาพร ศรีหามี, เพ็ญพร ทองค าสุก 
 และอัครเดช เกตฉ่ า. (2559). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพ ฯ :  
 21 เซ็นจูรื่  จ ากัด. (มกราคม), 89 – 106.  
วิเชียร อินทรสมพันธ์, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ, สุภาพร 
 ศรีหามี, เพ็ญพร ทองค าสุก และอัครเดช เกตฉ่ า. (2559). การวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. 
 กรุงเทพ ฯ : 21 เซ็นจูรื่  จ ากัด. (กรกฎาคม). 124 – 127. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2559) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ :  บริษัท
 สหธรรมมิก จ ากัด. 
 
วิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคณะ. (2561) การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
 ประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 139 หน้า. 
_______ . (2559). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วย
 รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย. ส านักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 139 หน้า. 
_______. (2558). การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษา
 ปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
 กรุงเทพมหานคร. ส านักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, พิชัย เวชยานันท์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และ อนันท์ ศรีอ าไพ. (2559) ยุทธศาสตร์การ 
 บริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
 ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หน้า 145-155. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม ศุขธณี (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย. 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560. 109-120. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ กฤษดา ผ่องพิทยา และ อัครเดช เกตุฉ่ า.  (2561). การจัดการข้อมูลการวัดและ
 ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี
 การศึกษา 2553 และ 2556 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. ครุศาสตร์สาร.  
 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561. 245-266. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, สิริวรรณ รอดเจริญ, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และสุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์. (2560). 
 การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม โดยใช้แบบฝึกส าหรับนักศึกษา
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค). 
 รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 
 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน.  29 กรกฏาคม 2560. บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 324. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, รุ่งนภา จ าปาเทศ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน 
 โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็ก
 ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2.  รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน.  29 กรกฏาคม 2560. 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.หน้า 337. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, ยุวดี วอ่งพิทูรมานะชัย, เพ็ญพร ทองค าสุก. การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค 
 KWLH Plus ร่วมกับการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 ปีที่ 1. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
 ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน.  29 กรกฏาคม 2560. บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 324. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม ศุขธณี (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย. 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560. หน้า 109-120. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคณะ. (2561) การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 ประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562. หน้า 155-166. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
 ด้วย Active Learning กรณีศึกษา: การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
 วิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7”.   1 
 มีนาคม 2562. หน้า 759-767. 
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2) วิชาการวิจัยทางการศึกษา 
 3) วิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 4) วิชาการสัมมนาทางด้านหลักสูตรและการสอน 
 5) วิชาสถิติส าหรับการวิจัยทางการศึกษา 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา   
3) วิชากลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 
4) วิชากลวิธีการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 
5) วิชาวิธวีิทยาการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นางลินดา  เกณฑ์มา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ. 2533 การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย)  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
พ.ศ. 2525 ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย)  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ภาษาและวรรณคดีไทย    การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย 
ต ารา 
ลินดา เกณฑ์มา.(2559).ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai for Communication) ผู้เขียนร่วม. กรุงเทพฯ :  
 เรือนแก้วการพิมพ์ 
 
งานวิจัย 
ลินดา เกณฑ์มา.(2560).รูปแบบการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม 
 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ลินดา เกณฑ์มา,อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, สุริยา พันธ์โกศล และ หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์. (2562). 
 การประเมินโครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ 
 ตนเองและผู้อ่ืน.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรีทอง  
 ลักษณา เกยุราพันธ์ และวาปี คงอินทร์. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่อง 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง 
 ยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, สมชาย พรหมสุวรรณ, พนัส จันทร์ศรีทอง, 
 ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560).รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  กรุงเทพฯ :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
บทความวิชาการ 
ลินดา เกณฑ์มา.(2561).University’s Roles and Guidelines for International Standardization.       
 บทความน าเสนอในที่ประชุมเครือข่ายอธิการบดีนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน     
 สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 กันยายน 2561 ในงาน 60th Anniversary of Tianjin Normal  
 University Commemorative Celebration. 
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_______. (2560).ภาพสะท้อนความรุนแรงในครอบครัวผ่านละครโทรทัศน์ไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559 –  
 2560. หน้า 141 – 163. วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม (ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม –    
 มิถุนายน )ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
 เรือนแก้วการพิมพ์ 
ลินดา เกณฑ์มา,อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง.(2560).รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสาร 
 ศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
             ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  ปี 2561 หน้า 40 – 49. 
ลินดา  เกณฑ์มา และคณะ. (2560). รูปแบบการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ใน 
         การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : สถาบันการสร้างชาติ (NBI). 
_______. (2561). ภาพสะท้อนความรุนแรงในครอบครัวจากละครโทรทัศน์ไทยช่วงปี 2559 –  
 2560. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
บทความวิจัย 
ลินดา  เกณฑ์มา, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, พนัส จันทร์ศรีทอง, 
 ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในการประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 29  
 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร,    
 หน้า 430-439. 
 
ประสบการณ์การสอน   

1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
2) วิชาภาษาไทยธุรกิจ 
3) วิชาการฟังและการพูดเพ่ือสัมฤทธิผล 
4) วิชาวาทศาสตร์ 
5) วิชาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2)   วิชากลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย   
3)   วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ–นามสกุล นางพัชรีภรณ์  บางเขียว 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.  2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา : การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ.  2542 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.  2532 อักษรศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์การพัฒนา)  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ การพัฒนาหลักสูตร, เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พัชรีภรณ์  บางเขียว, จุติมา รัตนพลแสนย์, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผวิค า, วราภรณ์ ศรีอยุธย์, 
 ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, กาญจนา สุทธิเนียม, ศุนิสา ทดลา, กุลธิดา ทุ่งคาใน, 
 ชลพร  กองค า, พัชรา เดชโฮม..  (2561). หลักสูตรและการสอน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
 ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก. (มกราคม) 
พัชรีภรณ์  บางเขียว, จิตตวิสทุธิ์ วิมุตติปัญญา, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, วราภรณ์ ศรีอยุธย์,  
 อโนทัย แทนสวัสดิ์, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวค า, ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง. (2558).   
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาไทย. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก. (พฤศจิกายน),  
 78 - 109. 
พัชรีภรณ์  บางเขียว, จุติมา รัตนพลแสนย์, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผวิค า, วราภรณ์ ศรีอยุธย์, 
 ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, กาญจนา สุทธิเนียม, ศุนิสา ทดลา, กุลธิดา ทุ่งคาใน, 
 ชลพร  กองค า, พัชรา เดชโฮม. (2558).  การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์  
 สหธรรมิก. (พฤศจิกายน), 100 - 117. 
 
งานวิจัย  
พัชรีภรณ์  บางเขียว และชัยยศ ด ารงกิจโกศล. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ 
 ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. งานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการ. (มิถุนายน – ธันวาคม 2557), 1 - 259. 

 
บทความวิจัย 
พัชรีภรณ์  บางเขียว และชัยยศ ด ารงกิจโกศล. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้วย 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 29(101), (มกราคม-มีนาคม), 30 - 38. 
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 2) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
 3) วิชาความเป็นครู 
 4) วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชากลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย   
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
พ.ศ. 2551 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
พ.ศ. 2544 ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน  สถิติวิจยั 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). ก้าวล้ างานวิจัย ก้าวไปด้วย STEM ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพ ฯ : 
 โรงพิมพ์สหธรรมิก. (กรกฎาคม),  1 - 55. 
 
งานวิจัย 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2562). พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
 ด้วย Active Learning กรณีศึกษา: การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 76 หน้า. 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2562). รูปแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีต่อ 
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 ด้วยวงจรคุณภาพ PDCAและCoaching. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 110 หน้า. 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). การออกแบบพับจรวดกระดาษต่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 80 หน้า. 
_______. (2561). การใช้รูปทรงสามมิติต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลที่มีความบกพร่อง
 ทางการได้ยิน. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
 เจ้าพระยา. 65 หน้า.  
_______. (2561). การสร้างความสัมพันธ์เชิงจินตภาพของเสียงสัตว์ผ่านสมาร์ทโฟนที่มีผลต่อ
 ความสามารถในการจ าแนกเสียงของนักเรียนชั้นอนุบาล. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 58 หน้า. 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากรการ
 เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 101 หน้า.  
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บทความวิจัย 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2562). พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
 ด้วย Active Learning กรณีศึกษา: การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
 วิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 7”.   
 1 มีนาคม 2562. หน้า 759-767. 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2562). รูปแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีต่อการฝึก
 ทักษะวิชาชีพครู 1 ด้วยวงจรคุณภาพ PDCAและCoaching. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
 วิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 7”.   
 1 มีนาคม 2562. หน้า 715-723. 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). ภาพลักษณ์ แรงจูงใจ และความเชื่อม่ันของนักศึกษาในการ
 ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย ส าหรับวิชาชีพครู. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
 นานาชาติ และระดับชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5. 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 เพชรบุรี. หน้า 288-294. 
_______. (2561). การออกแบบพับจรวดกระดาษต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
 ทางการได้ยิน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ  
 ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5. 2-5 ธนัวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 315-321. 
_______. (2561). การใช้รูปทรงสามมิติต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลที่มีความบกพร่อง
 ทางการได้ยิน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ  
 ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5. 2-5 ธนัวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 322-329. 
_______. (2561). การสร้างความสัมพันธ์เชิงจินตภาพของเสียงสัตว์ผ่านสมาร์ทโฟนที่มีผลต่อ
 ความสามารถในการจ าแนกเสียงของนักเรียนชั้นอนุบาล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
 วิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5. 2-5 ธันวาคม 2561 ณ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 391-396. 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากรการ
 เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และ
 มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1. 3-23 หน้า.  
 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 2) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
 3) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 4) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชากระบวนทัศน์ แนวโน้มและนวัตกรรมทางหลักสูตร 
3) วิชาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4) วิชาการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวสุภาพร  ศรีหามี 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2533 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวัดผลประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา 
สุภาพร ศรีหามี, สุภรณ์  ลิ้มบริบูรณ์, วิเชียร  อินทรสมพันธ์, เพชราวดี  จงประดับเกียรติ, ทวีศักดิ์  
 จงประดับเกียรติ,  เพ็ญพร  ทองค าสุก, อัครเดช  เกตุฉ่ า. (2559). การวัดและประเมินผลการ
 เรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพ ฯ : 21 เซ็นจูรี่.  
 
บทความวิจัย 
สุภาพร  ศรีหามี, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี และพนัส จันทร์ศรีทอง. (2560). การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 10(2), 164-175. (แหล่งทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
สุภาพร ศรีหามี และชิสาพัชร์ วงษ์จินดา. (2558). การศึกษาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับ
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . วารสาร
 สารสนเทศ, 14(1), 83-94. (แหล่งทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
 เจ้าพระยา) 
 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2) วิชาการวิจัยทางการศึกษา 
 3) วิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 4) วิชาการสัมมนาทางด้านหลักสูตรและการสอน 
 5) วิชาสถิติส าหรับการวิจัยทางการศึกษา 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา   
3) วิชากลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 
4) วิชากลวิธีการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 
5) วิชาวิธวีิทยาการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2554   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ. 2536   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2530   ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)  
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2550   ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

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

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  บรรณารักษศาสตร์ / สารสนเทศศาสตร์ / การพัฒนาท้องถิ่น /  

การประกันคุณภาพ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน.  (2560).  สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
 
บทความวิจัย 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2559). การพัฒนาตัวแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
             ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น.  วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่ง 
            ประเทศไทย, 9(2), 1-21.  
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน  จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ เนตร โพธิ์เขียว ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ วรุณรัตน์ คนซื่อ  
            ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว และอภิญญา หนูมี.  (2558).  โครงการติดตามและประเมินผลการให้บริการ 
            ทางวิชาการแก่สังคม : กรณีศึกษาโครงการห้องสมุดเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียน 
            บ้านพุปลาไหล จังหวัดนครราชสีมา.  วารสารห้องสมุด (T.L.A.), 59(1), 35-46. 
 
บทความวิชาการ 
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน.  (2561).  ถอดบทเรียนหลักการบริหารงานจากการเนรเทศสู่ป่า ในละครโทรทัศน์  
               สีดาราม ศึกรักมหาลงกา. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
               ราชภัฏธนบุรี, 1(1), 103-112. 
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การประชุมวิชาการ 
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน.  (2561).  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: จากแหล่งสารสนเทศสู่แหล่งท่องเที่ยว.  รายงาน   
               สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตร  
               ก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน.”  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2561. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
2) วิชาจรรยาบรรณและกฎหมายส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
3) วิชาการประกันคุณภาพห้องสมุด 
4) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
5) วิชาพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ 
6) วิชาทักษะการรู้สารสนเทศ 
7) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ–นามสกุล นางณัฐมน  พันธุ์ชาตรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2560            ปรัชญาดุฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร   
พ.ศ. 2553  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. 2547  การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2535  ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา-นันทนาการ) 

 วิทยาลัยครูนครปฐม   
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาชีพครู, บริหารการศึกษา, การจัดการศึกษา, จิตวิทยาส าหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 
    
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, กฤษดา ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พนัส จันทร์ศรีทอง, พัชรา เดชโฮม, ศุนิสา  ทดลา และ   

 อโนทัย  แทนสวัสดิ์. (2561). ปรัชญาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก  
 จ ากัด. หน้า 89 – 114. 

_______. (2561). ความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 67 – 87. 
          ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, กุลธิดา ทุ่งคาใน, จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ฐิติวรดา พลเยี่ยม,  

 ธนภัทร จันทร์เจริญ, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, พัชรีภรณ์ บางเขียว, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, วราภรณ์  
 ศรีอยุธ,  (2561). การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์   
 บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 185 – 196. 

 
งานวิจัย 
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พนัส จันทร์ศรีทอง และ สุภาพร ศรีหามี. (2560). คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 10(2), 
164-175. (แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

ณัฐมน พันธุ์ชาตรี และคณะ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559. มหาวิทยาลัยปทุมธานี. หน้า 330 – 335. 
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บทความวิจัย 
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. Asian Administration and Management Review 
(AAMR). Political Science Association of Kasetsart University, Bangkok: Thailand, Vol.2 No 1, 
January – June 2019, pp. 214 – 225. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3) วิชาปรัชญาการศึกษา 
4) วิชาความเป็นครู 
5) วิชาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
6) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
7) วิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชาวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

ชื่อ – สกุล นายธนภัทร  จันทร์เจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2559 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
 วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
พ.ศ. 2552 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารและการพัฒนาองค์กร) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ. 2546 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (การสอนภาษาไทย)  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาไทย วิชาชีพครู หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ 
 
หนังสือ 
ธนภัทร จันทร์เจริญ, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, กุลธิดา ทุ่งคาใน, จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา,  

ฐิติวรดา พลเยี่ยม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, พัชรีภรณ์ บางเขียว, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, และวราภรณ์  
ศรีอยุธ.  (2561). การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 185 – 196. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, จิตตวิสุทธิ์  
วิมุตติปัญญา, และฐิติวรดา พลเยี่ยม, (2561). การพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 39 – 53. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2561). EPALA Model รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายและการเรียนรู้อย่างมีความสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  DPU COOL PRINT 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2560). ท าอย่างไรจึงส่งเสริมเด็กไทยก้าวสู่ที่ 1 ในอาเซียน. ใน ความเป็นผู้น าทางการศึกษา. 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ หมี้แสน บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 328-340. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, กาญจนา วุฒิศักดิ์, สุภลักษณ์ ระงับภัย, อนุศักดิ์ จินดา, ทรัพย์ศิริ  
คุ้มทองมาก, กันตาภา สุทธิอาจ, Daoming Wang, นันทน์ธร บรรจงปรุและเฉลิมเกียรติ กฤษณะจันทร์. 
(2558). ครูเก้าใหม่ : ก้าวไกล ก้าวน า. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  DPU COOL PRINT มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์. น. 83-92. 

 
งานวิจัย 
ธนภัทร จันทร์เจริญ, วิเชียร อินทรสมพันธ์, ศศิกัญชณา เย็นเอง, สิริกร โตสติ และฑิตยา สิทธิโสภาสกุล. (2561).  

การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2560. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตร 
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปีงบประมาณ 2560. 
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 และจินตนา ปรัสพันธ์. (2561). การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล. ได้รับทุน
 สนับสนุนการวิจัยจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปีงบประมาณ 2560. 
 
บทความวิจัย 
Tanaput Chancharoen, Nuttamon Punchatree and Jittawisut Wimuttipanya. (2019). The Evaluation of 

Bachelor of Education Program (Revised Curriculum in 2012) of the Faculty of Education of 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Asian Administration and Management Review 
(AAMR). Political Science Association of Kasetsart University, Bangkok: Thailand, Vol.2 No 1, 
January – June 2019, pp. 214 – 225. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ, วิเชียร อินทรสมพันธ์, ศศิกัญชณา เย็นเอง, สิริกร โตสติ และฑิตยา สิทธิโสภาสกุล. (2561).  
การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 
ฉบับที ่1 (มกราคม-เมษายน) น. 155-166. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาไทย 
2) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา  
3) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
4) วิชาพัฒนาหลักสูตร 
5) วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน     
2) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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4) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-นามสกุล    นายวาปี คงอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2562   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2549    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2544   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   สัทศาสตร์และสัทวิทยา ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา 
    ภาษาศาสตร์สังคม และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเสี่ยงไชย, สายสุนีย์ อุลิศ, ศิริกาญจนา ใบคา, กมลวรรณ จรูญศรี, 
 เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
 Grammar. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 57-66). 
Kong-in W., Songsiengchai, S., Oulis, S., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
 (2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
 Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 1-2). 
 
งานวิจัย 
วาปี คงอินทร์, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, 
 พนัส จันทร์ศรีทอง และลักษณา เกยุราพันธ์. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่อง 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง 
 ยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
วาปี คงอินทร์, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง, มณี เหมทานนท์, มนัส วัฒนไชยศ,  
 สมชาย พรหมสุวรรณ, ประไพ วีระอมรกุล, ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์, ศรันย์ ธิตารี, ไพรัช ถิตย์ผาด, 
 นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล  และลัดดา อ่ าสะอาด. (2561). การประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 29  
 กรกฎาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
วาปี คงอินทร์, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน และ คณกร สว่างเจริญ (2560).  
 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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วาปี คงอินทร์, อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, สมชาย พรหมสุวรรณ, พนัส 
 จันทร์ศรีทอง และ ลักษณา  เกยุราพันธ์,  (2560).รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา .  กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
วาปี คงอินทร์, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล,  
 อัจฉรา  แก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุช์าตรี, 
 ชัชศรัณย์  จิตคงคา และ พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล     
 เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มกราคม – ธนัวาคม 2558), 1 - 91. 
 
บทความวิชาการ 
วาปี คงอินทร์, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด,กาญนา สุทธิเนียม และ ชลพร กองค า. (2562).ศาสตร์พระราชากับ 
 การศึกษาแบบ Active Learning.วารสารศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน 
 พระบรมราชูปถัมภ์. ปี 2562 หน้า 71 – 80 : กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
บทความวิจัย 
วาปี คงอินทร์, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล,  
 อัจฉราแก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, 

ชัชศรัณย์  จิตคงคา และ พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานรวมบทความวิจัย 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559 เล่มที่ 2 
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี, (16 กรกฎาคม 2559), 
330 – 335.  

Kong-in, W. (2015). The Perceptions of Thai EFL Students towards English Linguistics 
  Imperialism in Facebook Context. Journal of Language and Linguistics 
  Thammasat University, 34(1), 94-112. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู 
2) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์สาหรับครูภาษาอังกฤษ 
3) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นางกุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2552 Ph.d. Chinese Folk Arts 

 Yunnan University, China 
พ.ศ. 2545 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2541 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนส าหรับแรงงานในต่างประเทศ การสอนภาษาจีน 
 ในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช, ณัฐภา นาฏยนาวิน และคณะ. (2561). การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมของ อ าเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี . งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช. (2559). The grammaticalization of Chinese general noun classifiers 

"Ge" 汉语量词“个”的语法化. พลวัตแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมจีน . 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  

 
บทความวิจัย 
กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช.  (2561). การบูรณาการเรียนรู้วิชาวัฒนธรรมจีนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.  การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ICMS 2018 Conference on Media Studies 2018 30-31 August& 1 
September. 

กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช และสิริภัทร เมืองแก้ว . (2561). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 
รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมธรรมเพื่อนบ้านภาษาจีนส าหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1. 

กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช. (2559). 泰-傣 文化的差异. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISOC 
International Conference  ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

กุลสินทร์ อภิรัตน์วรเดช. (2558). ปัญหาการออกเสียงของนิสิตที่ศึกษาภาษาจีน กรณีศึกษา นิสิตสาขาวิชา
ภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ. ครุศาสตร์สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3. 
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ประสบการณ์สอน 
1) ภาษาจีนระดับต้น 1 
2) ทฤษฎีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
3) ระบบเสียงภาษาจีน 
4) ภาษาจีนส าหรับแรงงานในต่างประเทศ 
5) วัฒนธรรมจีน 
6) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวทางการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวเพ็ญพร  ทองค าสุก 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2550 การศึกษามหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติทางการศึกษา)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2545 ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดผลการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
เพ็ญพร  ทองค าสุก, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์ , วิเชียร อินทรสมพันธ์ , เพชราวดี จงประดับเกียรติ,  
 ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ, สุภาพร ศรีหามี, อัครเดช  เกตฉ่ า. (2559). การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพ ฯ : 21 เซ็นจูรื่  จ ากัด. (มกราคม), 49 – 67. 
เพ็ญพร ทองค าสุก, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, วิเชียร อินทรสมพันธ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, ทวีศักดิ์   
 จงประดับเกียรติ, สุภาพร  ศรีหามี และอัครเดช เกตฉ่ า. (2559). การวิจัยทางการศึกษา. 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. พิมพ์ครั้งที่ 7. (กรกฎาคม). 118-123. 
 
บทความวิจัย 
เพ็ญพร  ทองค าสุก, นิศาชล ฉัตรทอง. (2560). การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานของนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.การ
ประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 เครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบันอดุมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก . วันที่  8 ธันวาคม 2560, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. หน้า 64-65. 

เพ็ญพร ทองค าสุก, วิเชียร อินทรสมพันธ์ และยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 345 – 354. 

เพ็ญพร  ทองค าสุก, บังอร เสรีรัตน์ และค านึง  คงศรี. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความ
คงทนในการจ า โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 364 – 373. 
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เพ็ญพร  ทองค าสุก, บังอร เสรีรัตน์ และอมรา  สิทธิค า. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 374 – 380. 

เพ็ญพร ทองค าสุก, วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ. (2560, กรกฎาคม – ธันวาคม). การ
พัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้การจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพและภาพสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการรับรู้ ในด้านแปลความหมายและการให้เหตุผลของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 1(2), หน้า 72 - 89. 

เพ็ญพร ทองค าสุก, วิเชียร อินทรสมพันธ์ และพิชยภัคร์ สิงจานุสงค์. (2560, กรกฎาคม – ธันวาคม). การ
พัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารศาสตร์
การศึกษาและการพัฒนามนุษย,์ 1(2), หน้า 139 - 151. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วิชาการวิจัยทางการศึกษา 
3) วิชาวิจัยเชิงผสมผสาน 
4) วิชาการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 
5) วิชาการสืบค้นสารสนทศทางการวิจัย 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา   
3) วิชากลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 
4) วิชากลวิธีการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 
5) วิชาวิธวีิทยาการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นายคณกร  สว่างเจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. 2539  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
Kanakorn Sawangcharoen, Teerapat Janson, Jittawisut Wimuttipanya, Tippavan Hongkachern, 

Kedsarin Meemon, Piyanan Issaravit, 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, 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 543-551. 

คณกร สว่างเจริญ, สุวิทย์ ปิดตานัง, ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์, ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว และประไพ ศรีดามา. (2560). 
การพัฒนาโปรแกรมค านวณวัคซีนจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับเด็ก. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์. 25-26 ธันวาคม 2560, B-118 – B-125. 

คณกร สว่างเจริญ, ชัยพิพัฒน์ ช้างเผือกโสภณ, ธีรพัฒน์ จันษร, ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ และประไพ  ศรีดามา. 
(2560). การท านายการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์. 25-26 ธันวาคม 2560, B-149 – B154. 

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2) วิชาการสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน    
2) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก  ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



101 

ชื่อ - นามสกุล  นางเรณุมาศ   มาอุ่น       
ต าแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์   
สังกัด  - 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2514 วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาพยาบาลศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2515 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการผดุงครรภ์   
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2521 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2533 ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ  การวิจัยด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา, 
 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ,การวิจัยด้านการ
 ส่งเสริมสุขภาพ, การวิจัยด้านสุขภาพผู้สูงอายุ,การวิจัยแบบบูรณาการ,
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ,การฝึกอบรมด้าน
 การศึกษา สังคมและสุขภาพ 
 
ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย 
เรณุมาศ มาอุ่น (2559) การเสริมศร้างศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอาเซี่ยน 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ชาติ.  
เรณุมาศ มาอุ่น (2559) ศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 ของไทยให้มีสมรรถนะที่ดีและมีคุณวุฒิวิชาชีพ. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.  
เรณุมาศ มาอุ่น, การญจนา เงารังสี, สุนันทา สมพงษ์ และคณะ (2558)  การสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้กรอบ
 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  
เรณุมาศ มาอุ่น (2558) การเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภูมิปัญญา
 นักวิชาการอาวุโส เพื่อเตรียมความพ้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558. ส านักงาน
 คณะกรรมการวิจัยแห่ชาติ.  
เรณุมาศ มาอุ่น (2558) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความ
 พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เสนอผลงานวิจัยใน
 การเสนอแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  WSKW Western Society for 
 Kinesiology and Wellness 58th Annual Conference ที่ Harrah’s Hotel Convention 
 Center รัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2559  
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เรณุมาศ มาอุ่น, สมบัติ กาญจนกิจ และ สุจิตรา สุคนธทรัพย์ (2558) การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรม
 การท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558. ส านักงานกองทุน
 สนับสนุนการวิจัย : สกว.) เสนอผลงานวิจัยในการเสนอแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับ
 นานาชาติ  WSKW Western Society for Kinesiology and Wellness 58th Annual 
 Conference ที่ Harrah’s Hotel Convention Center รัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2557 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวิจัยขั้นสูงทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 
2) วิชาการวิจัยเชิงปริมาณทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 
3) วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
4) วิชาการวิจัยแบบผสมวิธี 
5) วิชา Trend and Paradigm in Research 
6) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาวิธวีิทยาการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
2) วิชาการจัดการการเรียนรู้สมัยใหม่ 
3) วิชาสัมมนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4) วิชาสัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน     
5)  วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก  ง 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ฉ 
การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมง 

ในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
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ภาคผนวก  ช 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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