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คำนำ 
 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2562)  
ได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และดำเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ     
และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร และหมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

การจัดทำหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับอัตตลักษณ์และการปรับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมสอดแทรก
เนื้อหาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพต่อไป 

 
          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

         คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
  
 



 

สารบัญ 
 

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

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
ภาคผนวก จ การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงในการจัด

กิจกรรมแต่ละวิชา 
ภาคผนวก ฉ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ภาคผนวก ช คำสั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ซ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ฌ การกำหนดรหัสและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงในการจัด

กิจกรรมแต่ละวิชา 
ภาคผนวก ญ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ    ครุศาสตร ์
สาขาวิชา   การบริหารการศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
   รหัสหลักสูตร  T20192123108937 
   ภาษาไทย   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขา 
   ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   ชื่อย่อภาษาไทย ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 
   ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Administration) 
   ชื่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Administration) 
 
3. วิชาเอก (ถ้าม)ี 
   - ไม่มี – 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบที ่1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
แบบที ่2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
    หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาเอก 
แบบ 1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
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 แบบ 1.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
        (ผู้ศึกษาสำเร็จปริญญาโท หรือเทียบเท่า) 
แบบ 2 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืน 
 แบบ 2.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืน 
        (ผู้ศึกษาสำเร็จปริญญาโท หรือเทียบเท่า) 
5.2 ภาษาที่ใช้ 
     หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน) 
5.3. การรับเข้าศึกษา 
    รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
    ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

เพียงสาขาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุมครั้งที่ 11 /.2562 วันที่ 14  

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบหลักสูตรในการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที ่3 / 2562 

เมื่อวันที่....25.... เดือน...พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและนักบริหารการศึกษา 
8.2 นักวิชาการบริหารการศึกษา 
8.3 อาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

1.นายนิรันดร์  สุธีนิรันดร์ 
3-3099-XXXX-XXXX 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 
650164) 

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

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2541 

2.นายกฤษดา  ผ่องพิทยา 
3-1005-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 
650164) 

กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
ค.บ.(อุตสาหกรรม
ศิลป์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร, 2537 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2529 

3.นางสาวพัชรา เดชโฮม 
3-4708-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 
650164) 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2545 
วิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ, 2541 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
       เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก องค์การทางการศึกษาซึ ่งเป็นองค์การแบบเปิด จึงได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
องค์การทางการศึกษาให้มีความสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหลักสูตร
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จะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนผ่านของสังคมโลก และแนวคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูง ปรับเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ประเทศไทย 4.0    
ที่ประกอบด้วย กลไกการขับเคลื่อนชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกสำคัญ คือ 1)กลไกขับเคลื่อน
ผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 2)กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) และ 3)กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบให้มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  เพ่ือ
เปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างมูลค่า ซ่ึง
ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ๆ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่ม
อุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และกลุ่ม
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2533 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็น
ร้อยละ 7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามลำดับ) เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุน
รวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วง
ปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้เมื ่อเทียบกับประเทศอื ่น ๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 - 2557 อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 4.9 ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ ประเด็นสำคัญที่ควรให้ความ
สนใจเป็นอย่างยิ่งคือความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่
สูงขึ้นกล่าวคือ แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื ่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 จะ
นามาซึ่งโอกาสที่สำคัญ ๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย และการ
เปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา
เป็นขอ้กีดกันทางการค้า 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       พัฒนาการของสังคมไทยที่เปลี่ยนไปในลักษณะของการเป็นสังคมเปิดกว้างมากขึ้น  อันเป็น

ผลทำให้สังคมมีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังขาดโอกาสที่
จะได้รับการพัฒนาและการดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึง จึงเกิดกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ขาดคุณภาพและไม่
อาจปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตส่งผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคล
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และสังคมไทย ทำให้เกิดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งระดับความยากจนที ่ส ูงขึ้น       
ปัญหาความยากจนดังกล่าวนำมาสู่ความไม่รู้ ความยากไร้ การปรับปรุงหลักสูตรจะต้องคำนึงถึงวัฒนธรรม
ที่ดีงามและวิถีชีวิตแบบไทยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกระแสของโลกาภิวัฒน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีส่วนทำให้ค่านิยมและความเชื่อของคนในสังคมไทยเบี่ยงเบนออกจากเอกลักษณ์ดั้งเดิม 
มาติดยึดกับกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
ก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
ด้านต่าง ๆ ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก อาชญากรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนในอดีตซึ่งมีความเข้มแข็งมากเริ่มมีช่องว่างห่างกันออกไปทุกที  
การศึกษาเริ่มถูกแยกออกจากบ้าน วัด และชุมชน ขาดความสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมต่อกันอย่างดีดังในอดีตของ
สังคมไทยโมเดลประเทศไทย 4.0 เน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ คือมีความสมดุลในความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนา
ที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่
ว่าเมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน ในระดับจุลภาคการ รู้จักเติม รู้จักพอ
รู้จักปัน จะทำให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  เกิดสังคมที่เกื้อกูล
และแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา
ในระดับมหภาค การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปันจะทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
พลวัตโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึกกำลังของทุกภาค
ส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็นระบบคุณค่าใหม่ที่จะสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง 
ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด ประกอบกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่า 1)โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัยเนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว 
มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง โดย
กำลังแรงงานของไทยมีจานวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 กำลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่านอกจากนี้กาลังแรงงานร้อยละ  27 ของประชากรในปี 2553 มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและ
อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคตกลุ่มผู้สูงอายุ กล่าวคือวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น (เพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล้านคน ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน ในปี 2583) สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 2)คนไทยยังมี
ปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปีเพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
จากโรคและการบาดเจ็บ เนื ่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามคนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จาก
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คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่าง ๆ พบว่า 
ปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน 3)ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคน 
กล่าวคือสถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้สัดส่วน
คนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร 
ระหว่างเขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาค และ 4)วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย กล่าวคือ
สังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความ
สะดวกสบาย ละเลยเรื ่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู ้จักเสียสละ ไม่เอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ และขาดความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้การเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนำเอาวัฒนธรรมต้นทางมาผสมผสาน
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 11.2 และ11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
       จากผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้อง

กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามโมเดลประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศใน
โลกที่หนึ่งได้นั้นจำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกด้าน แต่ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่เป็นปกติ 
และไม่มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ดังที่คาดหวังไว้เนื่องจากยังคงประสบกับ
ปัญหาที่สะสมเรื้อรังในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความขัดแย้งรุนแรงปัญหาความเหลื่อมล้ำของ
คนใน สังคมและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จึงเป็นไปเพื่อผลิตผู้บริหารสถานศึกษาและนัก
บริหารการศึกษาตลอดจนสามารถจัดการศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง  สามารถใช้การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการสร้างคนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนการแข่งขันของประเทศโดยยึดความรู้เป็นฐาน   
อีกทั้งใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของสังคมและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  
สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้เพื่อขจัดความไม่รู้ และสร้างค่านิยมความเชื่อที่ดีงามเพื่อขจัดกระแสวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
       การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) สอดคล้องกับพันธกิจ    

“การจัดการเรียนการสอน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
     - ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
     - ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ในสาขาวิชา อาจารย์

ต่างคณะวิชา อาจารย์พิเศษ และวิทยากร ที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การสอบ และการทำวิทยานิพนธ์ อีกทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือแสดงถึงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
     มุ่งผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง และนักวิจัยการบริหารการศึกษา            ให้

มีความรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษาในระดับสากล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบริหารจัดการและ
แสวงหาองค์ความรู ้ใหม่ได้อย่างเป็นพลวัต และเท่าทันการเปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อความเป็นเลิ ศ 
ทางวิชาการและการบริหารการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

1.2 ความสำคัญ 
     หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) เป็นไปเพื่อผลิตผู้บริหารสถานศึกษา

และผู้บริหารการศึกษาท่ีสามารถจัดการศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างคนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนการแข่งขันของประเทศโดยยึดความรู้เป็นฐาน  อีกทั้งใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของสังคมและวัฒนธรรม โดยการสร้างงานเพื่อขจัดความ
ยากจน สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้เพื่อขจัดความไม่รู้  และสร้างค่านิยมความเชื่อที่ดีงามเพื่อการ
ดำรงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและพหุวัฒนธรรมอย่างรู้เท่าทัน 

1.3 วัตถุประสงค์ 
     หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต  

ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความพร้อมที่จะเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้สนับสนุนการศึกษา 

1.3.2 มีความรู้ความสามารถที่ลึกและกว้างทางบริหารการศึกษา ที่มีทักษะในด้านการเป็น
ผู้นำ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย 
และสารสนเทศเป็นฐาน  

1.3.3 สามารถใช้หลักการระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการบริหาร
เพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.4 สามารถใช้หลักการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และนวัตกรรมทางการบริหารอย่างสร้างสรรค์  

1.3.5 สามารถใช้หลักการวิเคราะห์สื ่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการบริหาร
การศึกษาและงานด้านต่าง ๆ ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
1.พัฒนาอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

1.1 ประชุมวางแผน ติดตาม
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 
 
1.2 อบรมสัมมนาในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ 

1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพ่ือวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับ
การอบรมสัมมนาในด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพอย่างน้อย ปีละ1 ครั้ง 

2. พัฒนาหลักสูตร 2.1 จัดทำหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
2.2 จัดทำ มคอ.3 หรือ
รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 
 
2.3 จัดทำ มคอ.7 หรือ 
รายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร (Programme 
Report) 

2.1 เอกสารหลักสูตร 
 
 
2.2 เอกสาร มคอ.3 หรือ
รายละเอียดของรายวิชา (Course 
Specification) ที่เปิด 
สอนในหลักสูตร 
2.3 เอกสาร มคอ.7 หรือ รายงาน
ผลการดำเนินการของหลักสูตร 
(Programme Report) ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

3. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

3.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาปีสุดท้าย 
 
3.2 ประเมินผลความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

3.1 สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
3.2 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน เฉลี่ย 
ตั้งแต ่3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
     ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนสามารถดำเนินการได้ในกรณีจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 สัปดาห์
หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2554 และประกาศหรือ
ข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

      ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตเ่ดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 
ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    แบบ 1.1 แผนการเรียนที่เน้นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์ 
             1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขา

อ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
             2) มีประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยทางการศึกษา หรือผลงานนำเสนองานวิจัย       ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI อย่างน้อย ฐาน 2 
            3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยากำหนด 
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            4) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ซ่ึงจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี 

            5) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 – 3 อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

    แบบ 2.1 แผนการเรียนที่เน้นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ 
            1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขา

อ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
            2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยากำหนด 
          3) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ

ประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป            
                     4) ผู ้ที ่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 - 2 อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ    
ของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
 2.3 การพัฒนานักศึกษาแรกเข้า 
 1) ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
 (1) ทักษะความรู้และกระบวนการทำวิจัยของนักศึกษา  
 (2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีและศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
 2) กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนกัศึกษาในข้อ  2.3 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 
1. ทักษะความรู้และกระบวนการทำวิจัยของนักศึกษา  1. อบรมเสริมความรู้ทักษะกระบวนการวิจัย  

2. ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและศักยภาพภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

1. อบรมเสริมความรู้วิชาด้านการใช้เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษ  

2. ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2.4 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

แบบ 1.1 แผนการเรียนที่เน้นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์ 
จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปทีี่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปทีี่ 2  2 2 2 2 
ชั้นปทีี่ 3   2 2 2 
รวม 2 4 6 6 6 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา   2 2 2 
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แบบ 2.1 แผนการเรียนที่เน้นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอื่น ๆ 
จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปทีี่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปทีี่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปทีี่ 3   60 60 60 
รวม 60 120 180 180 180 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 60 60 60 

หมายเหตุ จำนวนนักศึกษากำหนดตามแผนและต้องสอดคล้องกับศักยภาพ ด้านอาจารย ์และ   
ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
 

2.5 งบประมาณตามแผน 
 แบบ 1.1 

 2.5.1งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

- - - - - 

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

เงินบำรุงการศึกษา 300,000 600,000 -900,000 -900,000 -900,000 
รวมรายรับ 300,000 600,000 -900,000 -900,000 -900,000 
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2.5.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบดำเนินการ 
- ค่าตอบแทน 

 
120,000 

 
240,000 

 
360,000 

 
360,000 

 
360,000 

- ค่าใช้สอย 60,000 120,000 180,000 180,000 180,000 
- ค่าวัสดุ 60,000 120,000 180,000 180,000 180,000 
- ค่าดำเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

60,000 120,000 180,000 180,000 180,000 

3. งบลงทุน 
-ค่าครุภัณฑ์ 

- - -   

รวมรายจ่าย 300,000 600,000 -900,000 -900,000 -900,000 
จำนวนนักศึกษา 2 4 -6 -6 -6 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

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

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

  
แบบ 2.1 

 2.5.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

- - - - - 

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

เงินบำรุงการศึกษา 5,250,000 10,500,000 15,750,000 15,750,000 15,750,000 
รวมรายรับ 5,250,000 10,500,000 15,750,000 15,750,000 15,750,000 
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 2.5.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบดำเนินการ 
- ค่าตอบแทน 

 
3,600,000 

 
7,200,000 

 
10,800,000 

 
10,800,000 

 
10,800,000 

- ค่าใช้สอย 1,800,000 3,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 
- ค่าวัสดุ 1,800,000 3,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 
- ค่าดำเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

1,800,000 3,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

3. งบลงทุน 
-ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

รวมรายจ่าย 9,000,000 18,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 
จำนวนนักศึกษา 60 120 180 180 180 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

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

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ใช้แบบชั้นเรียนเป็นหลัก สำหรับแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และแบบทางไกล

ทางอินเตอร์เน็ต จะใช้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยเน้นหลักการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ 

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

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
      แบบ 1.1 48 หน่วยกิต  
      แบบ 2.1 48 หนว่ยกิต 
   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
      แบบ 1.1 จำนวน 48 หน่วยกิต 
      1) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ ์48 หน่วยกิต 
      รวม 48 หน่วยกิต 
      แบบ 2.1 จำนวน 48 หน่วยกิต 
      1) หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
      2) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
      3) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ ์36 หน่วยกิต 
      รวม 48 หน่วยกิต 
 

หมวดวิชา 
โครงสร้าง 

แบบ 1.1   แบบ 2.1 
1. หมวดวิชาบังคับ  - 9 
2. หมวดวิชาเลือก - 3 
3. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 36 

รวมหน่วยกิต 48 48 
 
3.1.3 รายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506101 ทฤษฎีการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21     2 (2-1-4) 
  Theories of Educational Administration in the 21st Century 

1506102 ภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา    2 (2-1-4) 
  Leadership for Educational Change Management  

1506103 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับการบริหารการศึกษา    2 (2-1-4) 
  Advanced Research Methodology for Educational 
  Administration  
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1506104 สัมมนาบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21    3 (2-2-5) 
  Seminar in Educational Administration Digital Technology 
  in the 21st Century  

 

หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1506105 การบริหารและการจัดการองค์การเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา   3 (2-2-5) 

  Administration and Management in Educational  
  Technology Digital Organization 

1506106 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  3 (3-0-6) 
  Human Resource Development for Educational Digital 
  Organizations  

1506107 คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล   3 (3-0-6) 
  Quality in Education and Knowledge Management on 
  Digital Technology 

1506108 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา    3 (3-0-6) 
  Educational Strategic Plan Development  

1506109 การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในและภายนอกสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21    3 (3-0-6) 
  Development of Internal and External Relationship 
  Educational Institutions in the 21st Century  

 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1  
หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1506110 ดุษฎีนิพนธ์         48 (0-0-48) 

  Dissertation  
วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1  

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506111 ดุษฎีนิพนธ์         36 (0-0-36) 
  Dissertation 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
       แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506110 ดุษฎีนิพนธ์ 8 (0-0-40) 
รวม 8 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506110 ดุษฎีนิพนธ์ 8 (0-0-40) 
รวม 8 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506110 ดุษฎีนิพนธ์ 8 (0-0-40) 
รวม 8 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506110 ดุษฎีนิพนธ์ 8 (0-0-40) 
รวม 8 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506110 ดุษฎีนิพนธ์ 8 (0-0-40) 
รวม 8 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506110 ดุษฎีนิพนธ์ 8 (0-0-40) 
รวม 8 

 
แบบ 2.1  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506101 ทฤษฎีการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 2 (2-1-4) 
1506102 ภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 2 (2-1-4) 

รวม 4 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506103 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับการบริหารการศึกษา 2 (2-1-4) 
1506*** วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

รวม 5 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506104 สัมมนาบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21   3 (2-2-5) 
1506111 ดุษฎีนิพนธ์ 6 (0-36-18) 
 การสอบประมวลความรู้  

รวม 9 
 
 



19 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506111 ดุษฎีนิพนธ์ 6 (0-36-18) 
รวม 6 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506111 ดุษฎีนิพนธ์ 12 (0-36-18) 
รวม 12 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1506111 ดุษฎีนิพนธ์ 12 (0-36-18) 
รวม 12 

หมายเหตุ ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกได้ตามความสนใจ 
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3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ รายละเอียด 
1 สามารถประเมินความรู้โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัด การทำ

รายงาน การสอบข้อเขียน และคุณภาพผลงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินกระบวนการ
เรียนรู้ และการนำเสนอผลงานในรายวิชา และสามารถในการสรุป การอภิปรายจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2 สามารถประเมินกระบวนการ และการนำเสนอผลการศึกษาในรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
ประกอบด้วย วิธีสอนแบบกรณีศึกษา (Case-Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) การประเมินจากกระบวนการกลุ่มและความสำเร็จของงานที่
ได้รับมอบหมาย 
การประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และความพึงพอใจของชุมชนและสถาน
ประกอบการ การประเมินจากความสำเร็จของงาน และความถูกต้องทางวิชาการ การ
ประเมินทักษะการใช้สารสนเทศ การคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

3 ดำเนินการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
3.1.6 คำอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ 

1506101 ทฤษฎีการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21    2 (2-1-4) 
  Theories of Educational Administration in the 21st Century 
  วิเคราะห์หลัก ทฤษฎีทางการบริหาร และการบริหารการศึกษา ระบบและกระบวนการบริหาร

จัดการศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 การจัดระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์การกับการบริหาร
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การบริหารการศึกษา และการใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารงาน รวมทั้งการใช้หลักการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

  Analysis of administration and educational administration principles and theories 
including system and process of educational management in the 21st century, 
management of internal control system, environment and facilities. Paradigms in 
organization theories the application of organization theories with educational 
administration in the 21st century, including a study and analysis of various changes 
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affecting administration. Using moral and ethical principles including good governance for 
management 
 

1506102 ภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา    2 (2-1-4) 
  Leadership for Educational Change Management 
  ความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำของผู้บริหารเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษา ทฤษฎีภาวะผู้นำต่าง ๆ คุณลักษณะของผู้นำเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้นำด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาวิสัยทัศน์ การคิดแบบสร้างสรรค์ ศิลปะการ
สร้างแรงจูงใจ การประสานงาน การสร้างทีมงาน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในหน่วยงาน ทักษะ
การสื่อสารและการนำเสนอความคิด การตัดสินใจ และวิเคราะห์ปัญหาภาวะผู้นำทางการศึกษาของไทย
ในปัจจุบันรวมทั้งการวิเคราะห์ และใช้ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษาของไทยเพื่อพัฒนา
ภาวะผู้นำ 

  Meaning and importance of leadership for educational change management, 
leadership theories and characteristics of efficient leadership for educational change 
management, strategies for leadership development in the areas of good governance, 
change management, plans for changes, development of leadership skills including vision 
formulation, creative thinking, motivation and cooperation building, team building, conflict 
solution, communication, presentation and decision making. An analysis of current 
problems of Thai educational leadership and application of research results for 
educational leadership development in Thailand 
 

1506103 ระเบียบวิธีการวิจัยข้ันสูงสำหรับการบริหารการศึกษา    2 (2-1-4) 
  Advanced Research Methodology for Educational Administration  
  การออกแบบวิธีการวิจัยขั้นสูง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวัดตัวแปร และการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเลือกใช้เทคนิคสถิติที ่เหมาะสมกับการออกแบบ  ชนิดของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การตีความค่าสถิติ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการเขียน 
โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และวิเคราะห์หลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา 

  Advanced research design, sampling techniques, variables measurement, data 
analysis, selection of statistics appropriate for research design, data types, use of computer 
program for data analysis, statistical result interpretations, principles and techniques of 
educational measurement and evaluation and writing high quality research proposals and 
reports and Analysis of moral and ethical principles for educational administration 
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1506104 สัมมนาบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21    3 (2-2-5) 
  Seminar in Educational Administration Digital Technology  
  in the 21st Century  
  สัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ของภาวะผู้นำผู้บริหาร

เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในขอบข่ายงานการบริหารนโยบายและกลยุทธ์ทาง
การศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารงบประมาณและ
การเงิน การบริหารอาคารสถานที่ การบริหารงานทั่วไป รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำใน
การบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา การดูงานและแสวงหาประสบการณ์ ด้านการบริหาร
การศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่นำประสบการณ์เหล่านั้นมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาการบริหาร
การศึกษาของไทย 

  Seminar in educational administration digital technology in the 21st century. 
leadership for educational change management in the range of administration of policies 
and strategies, academic affairs, human resource, budget and finance, buildings and 
facilities, general affairs, leadership promotional activities, building collaboration between 
schools, educational offices and faculty members, a local or overseas study trip to explore 
and gain experience in educational management and to be able to organize a seminar 
related to the topics concerning in educational management 
 

หมวดวิชาเลือก 
1506105 การบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  3 (2-2-5) 

  Administration and Management in Educational Digital Technology  
  Organization 
  หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการองค์กร  ลักษณะองค์กรทางเทคโนโลยี

การศึกษา สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารหน่วยงานทางเทคโนโลยีการศึกษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการองค์ความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษา และฝึกปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ทั้งกายและใจ การเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เพื่อน
ร่วมงาน นักเรียนและนักศึกษา 

  Principles and theories on the administration and management in educational 
technology organizations, vital competencies of administrators in educational technology 
organizations. An application of educational technology as knowledge management to 
create an excellent learning organization to technology digital organization and  a practice 
of those principles both body and mind as a model for colleagues students 
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1506106 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 3 (3-0-6) 
  Human Resource Development for Educational Digital Organizations  
  ความหมาย ความสำคัญและหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับหน่วยงานทาง

การศึกษา ภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หลักการบริหารงานบุคคล
การวิเคราะห์แผนการศึกษาชาติ นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาพและปัญหา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการแสวงหาและใช้ทรัพยาการทางการศึกษารวมทั้ง
การจัดการแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ วิเคราะห์และการนำผลการวิจัย
ไปใช้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทางการศึกษาในองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 

  Meaning, importance and principles of human resource development for 
educational organizations, missions in managing basic, vocational and higher education 
including principles of personnel management. An analysis of the national education plan 
and policies, and social and economic development plan, the background and current 
problems in human resource development of educational organizations in Thailand 
including, analysis of factors affecting human resource development, promoting the 
process of acquiring educational resources for use along with effective management of 
learning resource,  environment  and energy, and analysis of research results related as 
the application for development of both human resource as well as educational resource, 
human resource development for educational digital organizations 

 

1506107 คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  3 (3-0-6) 
  Quality in Education and Knowledge Management on 
  Digital Technology  
  ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และทฤษฎีการจัดการความรู ้ในองค์การ

ประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของทฤษฎีการบริหารคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพกับทฤษฎีการจัดการความรู้และทฤษฎีการบริหารการศึกษาอ่ืน ๆ วิพากษ์การบริหารการควบคุม
คุณภาพการศึกษาโดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มคุณภาพการศึ กษาที ่สัมพันธ์กับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย               
การเปรียบเทียบการจัดการความรู้ขององค์การทางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ เพ่ือนำเสนอเป็นตัวแบบ
ในการบริหารคุณภาพ การควบคุมและการจัดการความรู้ในสถานศึกษาของประเทศไทย ในยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

  Theories on quality management, quality control, and knowledge management. 
An analysis and synthesis of the relationship between quality management, quality 
control, and knowledge management theories and other educational management 
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theories. A judgement of the quality control management in education with an emphasis 
on problem analysis and prediction of trends of quality in education related to basic 
education, vocational education, higher education, non-formal education and informal 
education. A comparison of knowledge management in educational organizations and 
institutions in other countries for a selection as a good model of quality management, 
quality control, and knowledge management for Thai institutions, in digital technology  

 

1506108 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา    3 (3-0-6) 
  Educational Strategic Plan Development  
  ความหมาย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบหลัก ระบบและทฤษฎีการวางแผนคุณลักษณะ

ของแผนยุทธศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา          การ
วิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ปัจจัยถ่วงและปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบายและ
แผนการจัดการศึกษาของรัฐ สภาพแวดล้อมภายในและนอกหน่วยงานและแนวโน้มของความต้องการ
ทางการศึกษา รวมทั้งการศึกษาวิธีการกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย การกำหนดเกณฑ์และตัวชี ้วัด
ความสำเร็จของแผน เทคนิคการนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0   

  Meaning, importance, principles and core elements of system and theories of 
strategic plans, characteristics of strategic plan, strategic administration, process of strategic 
planning for organizing educational programs. An analysis of issues concerned such as 
unsupportive and supportive factors for implementing strategic plans, government’s 
policies and plans of education, internal and external environment of organizations and 
trends of educational needs, including a practice of vision formulation, goal setting, 
successful criteria and indicator setting for strategic plan, plan implementation techniques, 
monitoring and evaluation of strategic plan in Thailand 4.0 
 

1506109 การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในและภายนอกสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21    3 (3-0-6) 
  Development of Internal and External Relationship 
  Educational Institutions in the 21st Century  
  ความสำคัญและหลักการของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษากับ

หน่วยงานและบุคคลภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 สภาพและปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษากับหน่วยงาน และบุคคลภายนอก
ในปัจจุบันนโยบายและแผนการจัดศึกษาของรัฐระดับต่าง  ๆ การศึกษาขั้นพื ้นฐาน อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ที ่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง
การศึกษา วิเคราะห์ และนำผลการวิจัยที่เก่ียวข้องไปใช้กับการพัฒนาความสัมพันธ์นอกสถานศึกษา  
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  The importance and principles of development of positive relationships between 
the office and other offices in the institution (internal relationship) and between the office 
and the others outside the institution (external relationship). An analysis of the support 
factors in setting up the cooperation for educational provisions in the 21st century. the 
current conditions and problems between the office and other offices in the institution 
and between the office and the others outside the institution, and the governmental 
policies and educational plans of basic, vocation and higher education in order to 
determine the effective model of relationship development including an application of 
the research results related 
 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
รายวิชาวิทยานิพนธ์ หลักสูตร แบบ 1.1 

1506110 ดุษฎีนิพนธ์           48 หน่วยกิต 
   Dissertation  

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย และสถิติที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อกำหนด 
กรอบแนวความคิด หัวข้อและแนวทางการศึกษา หลักทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง         
เขียน หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย เมื่อได้รับการตอบรับการตีพิมพ์หรื
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ TCI ฐาน 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ
สอบ จัดทำรูปเล่มแล้วส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่ออนุมัติต่อไป   

A study of research methodologies and related statistics and a consultation time 
with thesis advisors for the thesis process including the identification of conceptual 
framework and research title, the selection of theories, scope of literature reviews and the 
writing process for proposing the thesis title and the draft of the body of research  an 
examination of the final thesis defense after completing the process of article publication 
in an academic journal either getting permission of publishing or fully being published and 
the presentation of such results in the article at an academic national TCI level 2, including 
the process of thesis report improvement with the comments from the final thesis 
examination committee in order to submit the completed thesis report for an official 
approval 
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รายวิชาวิทยานิพนธ์ หลักสูตร แบบ 2.1 
1506111 ดุษฎีนิพนธ์         36 หน่วยกิต 
   Dissertation 

  ศึกษาค้นคว้าเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม วิธีการ ก ำหนด
กรอบความคิดในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนหัวข้อและ เค้าโครงการวิจัย จัดสัมมนาหัวข้อและเค้าโครงการวิจัย  สอบหัวข้อ
และเค้าโครงการวิจัย ลงมือทำการวิจัยให้แล้วเสร็จภายใต้การควบคุมดูแลของ อาจารย์ที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ สรุปผลการวิจัย เตรียมการเผยแพร่ผลการวิจัยเมื่อได้รับการตอบรับการตีพิมพ์หรือย่างน้อย
ดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ TCI ฐาน 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบ  
จัดทำรูปเล่มแล้วส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่ออนุมัติต่อไป   

A study of the research process including finding the related literatures, referencing, 
determining conceptual framework, selecting population, using sampling techniques, 
designing research instruments, collecting and analyzing data, writing the research title and 
framework, and organizing the academic seminar for thesis title presentation and discussion; 
an examination for thesis proposal defense and a further practice of conducting the research 
with the advice from the committee under the supervision of thesis advisors  and writing the 
article with the research results for presenting, then writing the complete paper for publishing 
in an academic national TCI level 2, including the process of thesis report improvement with 
the comments from the final thesis examination committee in order to submit the completed 
thesis report for an official approval 
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

*1. นายนิรันดร์   
สุธีนิรันดร ์
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 อนุ
สาขาวิชาการบริหาร
ศึกษา 

650164) 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541 

*2. นายกฤษดา   
ผ่องพิทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 อนุ
สาขาวิชาการบริหาร
ศึกษา 

650164) 

กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2537 
 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2529 

*3. นางสาวพัชรา  เดช
โฮม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 อนุ
สาขาวิชาการบริหาร
ศึกษา 

650164) 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 
วิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ, 2541 

4.นายวิเชียร  
อินทรสมพันธ์ 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 อนุ
สาขาวิชาการ
ประเมินผลและการวิจัย
ทางการศึกษา 

650102) 

กศ.ด.(การวิจัยและการ
พัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

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

5. นายวิโฬฏฐ์  
วัฒนานิมิตกูล 
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501) 
 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2530  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2525 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

6. นางภิญญาพัชญ์  
ปลากัดทอง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 อนุ
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
650107) 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ,2551 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ,2536 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ สงขลา,2531 

7. นายจิตตวิสุทธิ์ 
วิมุตติปัญญา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 อนุ
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
650107) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์, 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์, 2551 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
2549 

8. นายอัครเดช  
 เกตุฉ่ำ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 อนุ
สาขาวิชาการ
ประเมินผลและการวิจัย
ทางการศึกษา 
650102) 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2543 

9.นายสรายุทธ์ 
เศรษฐขจร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501) 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2539 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2529 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร,2520 

10.นางสาวธัชกร  
สุวรรณจรัส 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 
650102) 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2540 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 
ราช,2539 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

บธ.บ.(การเงินการ
ธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2527 

11.นายพิษณุ  
บางเขียว 
 

ผู้ชวยศาสตราจารย์ 
(ภาษาไทย 7101) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา,2561 
จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย
,2539 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2531 

12.นางสาวชลลดา  
พงศ์พัฒนโยธิน 

รองศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์ 
6301) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา,2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2536 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2530 

13.นางสาวอารี  
ผสานสินธุวงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสนศาสตร์ 
6102) 

รป.ด.(นโยบาย 
สาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ)  
รป.ม.(การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล,2561 
 
 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 
2542 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2537 

14.นางสาวบูรณจิตร  
แก้วศรีมล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสนศาสตร์ 
6102) 

ปร.ด. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ.  
(นโยบาย สาธารณะ)  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2561 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2548 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์,2546 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

*1. นายนิรันดร์   
สุธีนิรันดร ์
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 
650164) 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541 

*2. นายกฤษดา   
ผ่องพิทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 
650164) 

กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2537 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2529 

*3. นางสาวพัชรา  
เดชโฮม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650164) 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 
วิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ, 2541 

4.นายวิเชียร 
อินทรสมพันธ์ 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
ประเมินผลและการ
วิจัยทางการศึกษา 
650102) 

กศ.ด.(การวิจัยและการ
พัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

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

5.นายวิโฬฏฐ์  
วัฒนานิมิตกูล 
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501) 
 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2530  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2525 

6.นางภิญญาพัชญ์  
ปลากัดทอง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชา

กศ.ด.(การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ,2551 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรและการ
สอน 
650107) 

กศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา) 
กศ.บ.(การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ,2536 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา,2531 

7.นายจิตตวิสุทธิ์  
วิมุตติปัญญา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชา
หลักสูตรและการ
สอน 
650107) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ,์ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ,์ 2551 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2549 

8.นายอัครเดช   
เกตุฉ่ำ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
ประเมินผลและการ
วิจัยทางการศึกษา 
650102) 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2546 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี,2543 

9.นายสรายุทธ์ 
เศรษฐขจร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501) 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2539 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2529 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร,2520 

10. นางสาวธัชกร  
สุวรรณจรัส 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 
650102) 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2554 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร,2540 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช
,2539 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2527 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

11.นายพิษณุ  
บางเขียว 
 

ผู้ชวย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาไทย 7101) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา,2561 
จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย
,2539 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร,2531 

12.นางสาวชลลดา  
พงศ์พัฒนโยธิน 

รองศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์ 
6301) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา,2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2536 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2530 

13.นางสาวอารี  
ผสานสินธุวงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสน
ศาสตร์ 6102) 

รป.ด.  
(นโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ)  
รป.ม. 
(การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล,2561 
 
 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 
2542 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2537 

14.นางสาวบูรณจิตร  
แก้วศรีมล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสน
ศาสตร์ 6102) 

ปร.ด. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ.  
(นโยบาย สาธารณะ)  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2561 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2548 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์,2546 

15.นางสาวอารีวรรณ  
เอ่ียมสะอาด 
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุสาขาวิชา
หลักสูตรและการ
สอน 650107) 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการ
สอน) 
ศษ.ม.(การ
ประถมศึกษา) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2545  
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2537  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน,2524 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

16.นางลินดา  
เกณฑ์มา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษไทย 7101) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา,2553  
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ
ประสานมิตร,2533  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2525 

17.นางกุลสิรินทร์  
อภิรัตน์วรเดช 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(สาขาภาษาจีน 
7115) 

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

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

18.นายคณกร   
สว่างเจริญ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา,2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2545 
 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ,์2539 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

1. นายบัญชา   
ชลาภิรมย ์

รองศาสตราจารย ์
(การศกึษา 6501  
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 
650164) 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2532 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2525 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2522 

2.นายสมบูรณ์  
ศิริสรรหิรัญ 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศกึษา 6501  
อนุสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
ร.ม. (การบริหารรัฐกิจ) 
ศษ.บ. (บริหาร
การศึกษา) 
ศศ.บ. (สารนิเทศ
สำนักงาน) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2535 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2544 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2539 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
 
ศบ. (เศรษฐศาสตร์การ
คลัง) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2529 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2527 

3. นายวิสุทธิ์  
วิจิตรพัชราภรณ์ 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศกึษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 
650164) 

ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ค.บ.(สุขศึกษา) 
ค.บ. (การบริหาร
โรงเรียน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2536 
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร,2526 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 
2529 

4. นางอัจฉรา  
นิยมาภา 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศกึษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 
650164) 

ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
ค.ม. (นิเทศการศกึษา
และพัฒนาหลักสูตร)  
ค.บ. (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2539 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
,2526 

6. นางพิมลพรรณ  
เพชรสมบัติ 

รองศาสตราจารย ์
(การศกึษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 
650164) 

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

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น,2556 
 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2551 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2545 

5. นายธีระวัฒน์  
มอนไธสง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 
650164) 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
,2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2546 
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
,2541 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
-ไม่มี 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
นักศึกษาจะต้องทำการวิจัยค้นคว้าในหัวข้อเรื ่องที ่ได้ตกลงกำหนดให้เป็นการวิจัยปัญหาที่

เกี่ยวข้องทางการบริหารการศึกษาเป็นรายบุคคล 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้ได้องค์ความรู้

ใหม่และเขียนรายงานสรุปผลการศึกษาได้ 
5.3 ช่วงเวลา 
แผนการศึกษาแบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที ่1  
แผนการศึกษาแบบ 2.1 ต้องผ่านรายวิชาก่อนลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 

1 ถึง ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
5.4 จำนวนหน่วยกิต 
แผนการศึกษาแบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
แผนการศึกษาแบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
คณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ได้รับการแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยจะทำหน้าที่ในการกำกับ

ดูแลความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์ และยังอาจทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบหรือเข้าร่วมพิจารณา
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ กรรมการในคณะกรรมการต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกใน
สาขาที่ตนถนัด และสามารถทำหน้าที่อ่านวิทยานิพนธ์ ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง และเข้าร่วมการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ผลการสอบวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.มีทักษะการเป็นผู ้นำในการประยุกต์ใช ้และ
สร้างสรรค์งานวิจัยด้านการบริหารการศึกษา 

- จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศาสตร์บริหาร
การศึกษานอกสถานที่ 
- จัดสัมมนากลุ่มเพ่ือสังเคราะห์ปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาทางการบริหารการศึกษา 
- ศึกษาดูงานเพ่ือนำมาสังเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวทางแก้ไขทางการบริหารการศึกษา 
- จัดสัมมนาส่งเสริมสมรรถนะของผู้บริหาร
การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้นการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการเขียน
บทความวิชาการและบทความวิจัย 
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการเสนอ
ความคิดเห็นในรูปแบบรายงานผลจากการศึกษา
ค้นคว้าการศึกษาดูงานการสัมมนา 
และการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหาร
การศึกษา 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรณยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ 
- จัดสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) สามารถจัดการกับปัญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดย
คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนบน
หลักการของเหตุผลและความ
สมานฉันท์ 

(2) สามารถจัดปัญหาที่เกิดข้ึน
เมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณ
หรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ
เพียงพอก็สามารถวินิจฉัยอย่าง
ผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน
มีหลักฐาน ตอบสนองปัญหาตาม
หลักการเหตุผลและค่านิยมท่ีดี
งาม 

 (3) สามารถให้ข้อสรุปของ
ปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึก
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดย
เคารพสิทธิ์และความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) มีความคิดริเริ่มเชิงบวกใน
การยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ี
มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
สามารถสังเคราะห์ผลกระทบ
จากการบริหารการศึกษาต่อ
บุคคล องค์กร และสังคม 

 (5) สนับสนุนอย่างจริงจังให้
ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ

(1) ให้ความสำคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา และการส่งงาน
ภายในเวลาที่กำหนด 
 (2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 
กรุณา และความเสียสละ 
 (3) สอดแทรกความชื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและสังคม 
 (4) จัดกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตร/สถาบัน/ชุมชน 
 (5) เน้นเรื่องการแต่งกายและ
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ
สถาบัน 
 (6) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 (7) สอดแทรกสาระและ
กรณีศึกษาที่เป็นปัญหารวมถึง
ผลกระทบของการขาดคุณธรรม 
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
รายวิชา 
 (8) อาจารย์ที่สอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตร/สาขาวิชา 
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมทุกท่าน 
 (9) ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (10) ใช้กรณีศึกษาและการ
อภิปรายควบคู่ไปกับองค์ความรู้
ในแต่ละรายวิชา 

(1) การให้คะแนนการเข้า
ห้องเรียน การส่งงานตรงเวลา 
และการเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
 (2) พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษา 
 (3) สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
 (4) สร้างแบบประเมิน
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 (5) ประเมินจากแบบทดสอบ 
 (6) ประเมินจากบุคลิกภาพ
ภายนอก เช่น การแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ การ
แสดงออกท่ีถูกกาละเทศะ 
รวมถึงมารยาทในการเข้าสังคม 
 (7) ประเมินผลจากกรณีศึกษา
และการอภิปรายด้านความรู้
และความรับผิดชอบ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  (6) สามารถ
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำและผู้ตาม
ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทำงาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

 

 (11) เชิญวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้นำทาง
ศาสนาต่าง ๆ มาบรรยายพิเศษ 
 (12) ให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 
 (13) ผู้สอนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 (14) ใช้หลักคุณธรรมนำความรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศ 
 

 

2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 (1) มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎี
สำคัญในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ รวมถึงสามารถ
วิเคราะห์ระบบการศึกษาตาม
บริบทต่าง ๆ ได้ 
 (2) มีความเข้าใจทฤษฎีการ
วิจัยขั้นสูงและการปฏิบัติทาง
วิชาชีพบริหารการศึกษาอย่าง
ลึกซึ้งหรือในกลุ่มวิชาเฉพาะใน
ระดับแนวหน้า สามารถบริหาร
การวิจัยและบริการวิชาการได้ 
 (3) สามารถทำการวิจัยหรือ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือ

(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดย
เน ้นหล ักทางทฤษฎ ีและการ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
(2) มอบหมายให้ทำรายงานและ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
(3) จ ั ด ให ้ ม ี ก า ร เ ร ี ย นร ู ้ จ า ก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งาน 
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(5) จัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการส ัมมนาเพื ่อเสร ิมการ
เรียนรู้ 
(6) นักศึกษาทุกคนศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรงจากหน่วยงาน
ทางการศ ึกษาท ั ้ งภาคร ัฐและ
เอกชน 

 (1) ประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติ 
 (2) การทดสอบย่อย 
 (3) พิจารณาจากรายงานที่
ได้รับมอบหมาย 
  (4) ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 
 (5) ประเมินด้านความรู ้จาก
กิจกรรมของผู้เรียนและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 ( 6)  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ลกา ร
ปฏิบัติงาน 
 (7) ประเมินผลจากการสอบ
โครงร่าง ความก้าวหน้า และ
งานวิทยานิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
วิชาชีพได้อย่างลึกซ้ึง โดยการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือ
การประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ 
สำหรับการศึกษายุคดิจิทัลได้ 
 (4) มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาความรู้ใหม่หรือการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพในปัจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต 
 (5) มีความรู้ในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎข้อบังคับ กฎหมาย
และพระราชบัญญัติการศึกษา 
รวมถึงข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
สามารถสังเคราะห์นโยบายและ
แผนการศึกษาระดับต่าง ๆ ได้
  
 

   (8) ผลการฝึกประสบการณ์
จากหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
 (9) ประเมินผลจากการเขียน
บทความ และการนำเสนอ
ผลงานระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
 

3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 (1)  ส ามารถใช ้ ความร ู ้ ท า ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
จัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
ว ิชาการและว ิชาช ีพ สามารถ
พัฒนาแนวคิดอย่างเป็นระบบ คิด
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และคิดเชิง
บูรณาการเพื ่อแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

 (1) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก ้ป ัญหา  (Problems-Based 
Instruction) 
 (2) ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
 (3) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 (1) ประเมินจากการรายงานผล
ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
แก้ปัญหา 
 (2) ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
 (3) ประเมินผลงานที่มอบหมาย 
 (4) ประเมินจากกรณีศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 (2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีข้อมูลไม่
เพียงพอเพ่ือการบริหารการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
หรือรายงานวิชาชีพและพัฒนา
แนวคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้
เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอ
เป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
 (4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือ
เฉพาะทาง ในการวิ เ ค ร าะห์
ส ั ง เคราะห ์ประเด ็นป ัญหาที่
ซ ับซ ้อนได ้อย ่ า งสร ้ างสรรค์  
ร ว มถ ึ ง พ ัฒนาข ้ อ ส ร ุ ป แ ล ะ
ข ้อเสนอแนะท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้ อง ใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
 ( 5)  ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ดำเนินการโครงการสำคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ทั้งความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอด
ถึงการใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั ้นสูง
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติใน
ว ิชาช ีพท ี ่ม ีอย ู ่ เด ิมได ้อย ่า งมี
นัยสำคัญ 

 (4) กรณีศึกษา (Cases-Based 
Approach) 
 (5) มอบหมายงานโครงการโดย
ใช้หลักระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 
 (6)  การศ ึกษาค ้นคว ้ า  การ
รายงานทางเอกสาร และการ
รายงานหน้าชั้นเรียน 
 

 (5) ประเมินจากผลงานผลการ
เร ียนรายวิชาระเบียบวิธ ีว ิจัย
หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ 
 (6) ประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลิตผลการดำเนินงานโครงการ
หร ือการว ิจ ัยเพื ่อนำเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ 
บทความวิชาการ และสื่อต่าง ๆ 
 (7) ประเมินคุณลักษณะดุษฎี
บัณฑิตโดยผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
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2.4 ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ความซ ับซ ้อนหร ือความ
ยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการ
และวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
 (2) สามารถตัดสินใจในการ
ดำเนินงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้ 
ร ว ม ท ั ้ ง ว า ง แ ผ น ใ นกา ร
ป ร ั บ ป ร ุ ง ต น เ อ ง ใ ห ้ มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 (3) มีความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของตนเองและ
ร่วมมือกับคนอื่นอย่างเต็มที่
ในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่าง ๆ 
 (4) สามารถแสดงออกทักษะ
การเป็นผู ้นำและผู ้ตามได้
อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทำงาน
ขององค์กร 
 

 (1) กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู ้นำ การเป็น
สมาช ิกกล ุ ่ มและผล ัดก ัน เป็น
ผู้รายงาน 
 (2) ให้คำแนะนำในการเข้าร ่วม
ก ิจกรรมสโมสร ก ิจกรรมของ
สถาบันฯ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
 (3) ให ้ความสำค ัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
 (4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
 (5)  ส ่ ง เสร ิมให ้น ักศ ึกษากล้ า
แสดงออกและเสนอความคิดเห็น 
โดยการจัดอภิปรายและเสวนางาน
ที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 
 (6) ใช้วีธีการสอนแบบเปิดโอกาส
ใ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม ค ิ ด เ ห็ น 
( Brainstorming) เ พ ื ่ อ ฝ ึ ก ก า ร
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
เหตุผล 
 (7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

 (1) ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั ้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
 ( 2)  ป ร ะ เ ม ิ น พ ฤ ต ิ ก ร ร ม
ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
 (3)  พ ิ จ า รณาการ เข ้ า ร ่ วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
 ( 4)  ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก แ บ บ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
 (5) ติดตามการทำงานร่วมกับ
สมาชิกกลุ ่มของนักศึกษาเป็น
ระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล 
 (6) ประเม ินจากผลงานการ
อภิปรายและเสวนา 
 (7) สังเกตพฤติกรรมการระดม
สมอง 
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพ่ือ
นำมาใช ้ในการศึกษาค้นคว้า
ต่างๆ 
 (2)มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับ
ผู้บริหาร สามารถสรุปปัญหา
และให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 (3)  สามารถส ื ่อสารอย ่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม
กับกลุ ่มบุคคลต่าง ๆ ทั ้งในวง
ว ิชาการและว ิชาช ีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไป 
 (4) สามารถนำเสนอรายงานทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
ว ิชาการและว ิชาช ีพรวมทั้ ง
ว ิ ทยาน ิพนธ ์หร ื อ โครงการ
ค้นคว้าที่สำคัญ 

 (1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
 (2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น 
 (3) มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยี
ส ารสน เทศในการนำ เสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (4) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบ
เรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู ้อ่ืน
เ ข ้ า ใ จ ไ ด ้ ถ ู ก ต ้ อ ง  แล ะ ใ ห้
ค ว ามสำค ัญ ในการอ ้ า ง อิ ง
แหล่งที่มาของข้อมูล 
 

 (1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
ด ้านความม ี เหต ุผลและการ
บันทึกเป็นระยะ 
 (2) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานวิจัยเชิงปริมาณ 
 (3) ประเมินจากประสิทธิภาพ
และความพ ึงพอใจของการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยี 
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2.6 ด้านทักษะการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 (1)  สามารถนำหล ักว ิชา ไป
ประย ุกต ์ ใช ้ ในงานด ้านการ
บริหารสถานศึกษาและบริหาร
การศ ึกษาได ้หลากหลายรูป
แบบอย่างมีวิจารณญาณ 
 (2) สามารถบูรณาการความรู้
ในวิชาชีพเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษาและบริหาร
การศึกษา รวมถึงการสรุป
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือ
แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ทาง
การศึกษา 
 (3)  สามารถส ื ่อสารอย ่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม
กับบร ิบทของแผนการศึกษา
แห่งชาติ ทั ้งในวงวิชาการและ
ว ิ ช า ช ี พ ด ้ า น ก า ร บ ร ิ ห า ร
การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไป 
 (4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ในการบริหารสถานศึกษาและ
บริหารการศึกษา เพื ่อส่งเสริม
สมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มคีวามสามารถแตกต่างกัน 
 

 (1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจ
จากป ัญหาด ้ านการบร ิหาร
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า แ ล ะ บ ร ิ ห า ร
การศึกษา 
 (2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
และนักศึกษานำเสนอหน้าชั้น 
และต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
 (3)  ม ี ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการ
ด้านการบริหารสถานศึกษาและ
บริหารการศึกษาในการนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (4) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบ
เรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู้อ่ืน
เ ข ้ า ใ จ ไ ด ้ ถ ู ก ต ้ อ ง  แล ะ ใ ห้
ค ว ามสำค ัญ ในการอ ้ า ง อิ ง
แหล่งที่มาของข้อมูล 
 

 (1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
ด้านความสามารถในการบริหาร
จัดการ และการบันทึกเป็นระยะ 
 (2) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
 (3) ประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้บริหาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคำนึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นบนหลักการของเหตุผลและความสมานฉันท์ 
 2. สามารถจัดปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอ
ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาตามหลักการ
เหตุผล และค่านิยมท่ีดีงาม 
 3. สามารถให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเคารพ
สิทธิ์และความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 4. มีความคิดริเริ่มเชิงบวกในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
สามารถสังเคราะห์ผลกระทบจากการบริหารการศึกษาต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
 5. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 6. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทำงานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น  
 
 2. ด้านความรู้ 
 1. มีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
รวมถึงสามารถวิเคราะห์ระบบการศึกษาตามบริบทต่าง ๆ ได้ 
 2. มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยขั้นสูงและการปฏิบัติทางวิชาชีพบริหารการศึกษาอย่างลึกซึ้ง
หรือในกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า สามารถบริหารการวิจัยและบริการวิชาการได้ 
 3. สามารถทำการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ สำหรับการศึกษายุคดิจิทัลได้ 
 4. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 5. มีความรู้ในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎข้อบังคับ กฎหมายและพระราชบัญญัติการศึกษา รวมถึง
ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถ
สังเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาระดับต่าง ๆ ได้ 
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 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ สามารถพัฒนาแนวคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และคิดเชิงบูรณาการ
เพ่ือแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที ่ข้อมูลไม่เพี ยงพอเพื ่อการบริหาร
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานวิชาชีพและพัฒนา
แนวคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
  4. สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
 5. สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ทั้งความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงและให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ 
 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
 1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
 2. สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 3. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและร่วมมือกับคนอื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
 4. สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร 
 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ 
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร สามารถสรุป

ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการ

และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
4. สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าทีส่ำคัญ 
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 6. ด้านทักษะการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา 
 1. สามารถนำหลักวิชาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษาได้
หลากหลายรูปแบบอย่างมีวิจารณญาณ 
 2. สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาชีพเพื่อการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา รวมถึง
การสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ทางการศึกษา 
 3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้ง
ในวงวิชาการและวิชาชีพด้านการบริหารการศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไป 
 4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ในการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา เพื ่อส่งเสริม
สมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการบริหาร
สถานศึกษาและ
บริหารการศึกษา 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ  
1) หมวดวิชาบังคับ 

                            

1506101 ทฤษฎีการบริหารการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 

                            

1506102 ภาวะผู้นำการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

                            

1506103 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
สำหรับการบรหิารการศึกษา 

                            

1506104 สัมมนาบริหารการศึกษายุค
เทคโนโลยีดิจิทลัในศตวรรษที่ 21                               
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการบริหาร
สถานศึกษาและ
บริหารการศึกษา 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2) หมวดวิชาเลือก                             

1506105 การบริหารและการจัดการองค์กร
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 

                            

1506106 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 

                            

1506107 คุณภาพการศึกษาและการจดัการ
ความรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

                            

1506108 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษา 

                            

1506109 การพัฒนาความสัมพันธภ์ายในและ
ภายนอกสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21    

                            

หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย                             

1506110  ดุษฎีนิพนธ ์                             

1506111  ดุษฎีนิพนธ ์                             
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยผู้สอนแต่ละรายวิชาติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 

จัดประชุมกลุ่มผู้เรียน พิจารณาจากผลประเมินการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู ้ของ
นักศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั ้ง และพิจารณาจากผลการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาก่อนสำเร็จ
การศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
2.2.1 ประเมินจากความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ 
2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอ  

ทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน  และภายนอกสถาบันและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  

3.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันและคณะตลอดจนใน

หลักสูตรที่สอน 
1.2 ประชุมเพ่ือติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ ด้วยการทางานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ ด้วยการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ ด้วยการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้กำหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                       
ที่ประกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ และจำนวนครบตามเกณฑ์ 
  1.2 แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหน้าที ่หลักในการวางแผน กำกับติดตาม                        
การดำเนินงานต่าง ๆ ของหลักสูตร รวมถึงงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
และข้อกำหนด 
  1.3 การจัดประชุมชี้แจงในประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตลอดจนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  1.4 มีกระบวนการจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด            โดย
ดำเนินการตามคู่มือการจัดทำหลักสูตร โครงสร้าง หลักสูตร และเนื้อหาสาระรายวิชา ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.5 กำหนดแผนงาน การจัดทำงบประมาณ และดำเนินการที่สอดคล้องกับการบริหารของ    
บัณฑิตวิทยาลัย และจัดทำแผนงานด้านงบประมาณ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องต่อแผนการเรียนการสอนประจำ
หลักสูตรและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
  1.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และดำเนินการครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
2. บัณฑิต 
  2.1 มีการประเมินบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามต้องการ
ของสถานประกอบการ/นายจ้าง โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
เป็นที่ 
  2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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3. นักศึกษา 
  3.1 การรับนักศึกษา 
   3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชุมวางแผนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่และกำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามแผนการรับที่กำหนดไว้ใน 
มคอ.2 รวมทั้งกำหนดกรอบแนวทางการสอบ ข้อเขียนและการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อนำเสนอและขอ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
   3.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา แผ่นพับ และงานประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ 
หลักสูตรฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของหลักสูตรฯ 
   3.1.3 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จัดสอบข้อเขียนตามระบบ แต่งตั้งอาจารย์ควบคุมการสอบคัดเลือกของหลักสูตรฯ โดยจัดสอบ
วัดความรู้ความสามารถ การสัมภาษณ์ และแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับทราบ 
   3.14 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
  3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาให้แก่นักศึกษา และสำรวจผลการเรียนและคุณลักษณะของนักศึกษา  
   3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ให้แก่นักศึกษา โดยแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจำ อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา  
   3.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อมีการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา เพื่อเสริมความรู้ทักษะกระบวนการวิจัย ทักษะด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี 
รวมทั้งการสร้างทศันคติที่ดีต่อการเรียนในหลักสูตรและการปฏิบัติตนในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
   3.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดโครงการ/กิจกรรมให้รุ ่นพี่พบรุ่นน้องใน
หลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
   3.3 การควบคุมดูแล และการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีกระบวนการควบคุมและดูแลนักศึกษา เพื่อให้
มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคงที่เช่นเดียวกับจำนวนรับเข้าศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จตาม
แผนการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยหลักสูตรมีการจัดระบบการดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโดยจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาประจำหมู่เพื่อให้คำปรึกษาทั้งด้านแผนการเรียน ทักษะการเรียน ทักษะการทำงาน และการใช้
ชีวิตและให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่จัดช่องทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ 
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   3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้คำปรึกษาผ่าน
ทาง โซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทั้งกลุ่มใหญ่และส่วนตัว และประกาศตารางเวลา (Office hour) ให้
นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์เพ่ือให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา 
   3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดระบบการดูแลให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ ง
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การจัดกิจกรรมเสริม การจัดคลินิกให้คำปรึ กษา และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ำเสมอ 
  3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   3.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา และสำรวจความต้องการและ
คุณลักษณะของนักศึกษา 
   3.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดทำโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 
วิเคราะห์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
    3.4.3 ดำเนินการตามแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    3.4.4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานมีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนในปีการศึกษา
ถัดไป 
  3.5 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
   3.5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาแจ้งข้อร้องเรียนผ่ าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ กล่องรับความคิดเห็น และร้องเรียนโดยตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป เป็นต้น 
   3.5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนจากนักศึกษา จะต้อง
ดำเนินการสอบสวน สืบหารายละเอียดข้อเท็จจริงเบื้องต้นและข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา      
แจ้งและประชุมร่วมกับ ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริง สาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข เพ่ือจัดการ
กับข้อร้องเรียน แล้วจึงแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนให้ทราบ  
   3.5.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการ
จัดการข้อร้องเรียน ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา และนำผลการสำรวจมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานของ หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
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4. อาจารย ์
  4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีกระบวนการในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
     4.1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง เพ่ือจัดทำแนวทางในการดูแลจำนวนอาจารย์ให้เพียงพอ 
ต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในหลักสูตร โดยประชุมอาจารย์ใน
หลักสูตรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อใช้ในการพิจารณาสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา และ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของหลักสูตร เพ่ือหาความเหมาะสมกับทิศทางความชำนาญ
ของอาจารย์ใหม่ตามความต้องการของหลักสูตร 
   4.1.2 กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ในสาขาที่ต้องการ โดยสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด นอกจากนั้นยังกำหนดให้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจำ และมีความสามารถใช้สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมข้ัน
พ้ืนฐาน เป็นต้น 
   4.1.3 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
   4.1.4 สืบค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื ่อถือได้อย่างเป็น
ระบบและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม  
   4.1.5 ทดสอบความสามารถเกี ่ยวกับหลักสูตร การสอน และการวิจ ัย ทดสอบ
ความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
   4.1.6 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   4.1.7 มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ หลักสูตรดำเนินการคัดเลือกอาจารย์     พ่ี
เลี้ยง และจัดอบรมให้ความรู้กับอาจารย์ใหม่ โดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และ
ประเมินผลกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และผลการเรียนรู้      ของ
นักศึกษา 
  4.2 การบริหารอาจารย์ 
   4.2.1 จัดทำแผนบริหารอาจารย์ โดยประชุมร่วมกับคณะบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรเพื่อกำหนด แผนการบริหารอาจารย์ ประชุมชี้แจงภาระหน้าที่และบทบาทอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยกำหนดแบ่ง
หน้าที่อาจารย์ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามภาระงานของอาจารย์ 
      4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
และออกคำสั่งแต่งตั้ง 
   4.2.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินอาจารย์ รวมทั้งพิจารณาให้คำยกย่องให้
อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นโดยการประชุมร่วมกัน  
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   4.2.4 ประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินของคณะครุศาสตร์
ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และผลการประเมินจากนักศึกษาท่ีอาจารย์เป็นผู้สอน 
   4.2.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อร่วมประเมินกระบวนการ
บริหารอาจารย์ 
  4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทำแผนบริหารอาจารย์          โดย
กำหนดทิศทางความชำนาญของอาจารย์ในหลักสูตร และสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
    4.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในด้าน
ที่ต้องการ เช่น การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย เช่น การจัดการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 
   4.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
   4.3.4 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร  
   4.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัยในสาขาที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตร
และสนับสนุนให้คิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน  
   4.3.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์จัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำ 
องค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน 
   4.3.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการส่งเสริม และ
พัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ได้มีการวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจำปี
เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสมในปีถัดไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
  5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย โดยคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ ่งทุกรายวิชามีการออกแบบสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรที่เน้นให้มีการปฏิบัติงานจริงบูรณาการในศาสตร์ทางด้านหลักสูตรและการสอน สามารถสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่องานทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีใช้วิธีการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ และมีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
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  5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยประชุมทบทวน 
วางแผนการเปิดรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา จัดอาจารย์ผู ้สอนในแต่ละรายวิชาของแต่ละภาคเรียน โดย
พิจารณาจากความเชี่ยวชาญภาระงานอาจารย์ ผลงานวิจัย ผลงานการบริการวิชาการ และความต้องการสอน
ของอาจารย์ กำกับติดตามการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เสนอต่อที่ประชุม
หลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน พิจารณารายวิชาที่สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
เข้ากับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และร่วมเสนอแนวทางแก้ไข และมีการประเมิน
ผู้สอน โดยนักศึกษาประเมินผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยปรับปรุงกระบวนการจัดผู้สอนจากการพิจารณา
ผลการประเมินประสิทธิภาพ การสอนในแต่ละรายวิชาเป็นรายบุคคลจากนักศึกษาและผลการเรียนรู ้ของ
นักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันพิจารณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินการสอนในปีถัดไป โดยระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงไว้ใน มคอ.3 
  5.3 มีการประเมินผู้เรียน มีกระบวนการในการกำหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และกำหนดการวัดและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู ้สอนกำหนดแนวทางการ ประเมินผลการเรียนรู้      
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ใน มคอ.2 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
โดยระบุลงในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และกำหนดให้ส่งข้อสอบวิชาแกน และวิชาเฉพาะของสาขา    
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อสอบและนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงต่อไป 
ดำเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียนภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา รวบรวมรายวิชาที่
ผ่านการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบการ
ประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน รายงานผลการศึกษาของนักศึกษาเสนอ ต่อประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  5.4 จัดระบบการดูแลวิทยานิพนธ์ ทั้งการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารย์      
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กำกับ และติดตามการทำวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดรายวิชาที่สอดคล้องบูรณา
การสู่การวิจัย จัดคลินิกเสริมทักษะวิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่ นักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาทำแผนการทำวิทยานิพนธ์ 
  5.5 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร กำหนดให้อาจารย์
ผู้สอนดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนส่งตามกำหนดเวลา กำหนดให้ผู้เรียน
ประเมินประสิทธิภาพการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นรายบุคคล แล ประเมินการทวนสอบโดยผู้เรียน เมื่อสิ้นปี
การศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมผลการประเมินผลการ เรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร และดำเนินการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปี
การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อประเมินผลการดำเนินการของ
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หลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา ปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร และวางแผนการปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรในปี
การศึกษาถัดไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการดำเนินงานเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมทางกายภาพและ 
ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
  6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
        มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณการแสวงหารายได้ การจัดหาครุภัณฑ์ 
  6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
         หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่จำเป็น ซึ่งเป็นทรัพยากร       
การเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
 

ลำดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวน 
ที่มีอยู่ 

จำนวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย 12 6 บัณฑิตวิทยาลัย 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 2 คณะครุศาสตร์

และสำนัก
คอมพิวเตอร์  

3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 2 คณะครุศาสตร์
และสำนักวิเทศ

สัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน  
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จำนวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ 
จำนวนหนังสือ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1.  หลักการบริหาร 335 เล่ม 45 เล่ม 
2.  ภาวะผู้นำ 459 เล่ม 33 เล่ม 
3.  การบริหารการศึกษา 1,008 เล่ม 80 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.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลสำเร็จรูป ซีดีรอม 
วิดีโอเพ่ือการศึกษา  

9 ฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูล 

 
  6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการสำรวจและติดตามประเมินความ
ต้องการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ตลอดจนจัดหาจัดซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเรียน 
  6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  หลักสูตรมีการประชุมคณาจารย์ สำรวจ และประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในการทำงาน และ
การจัดการเรียนการสอนทั้งห้องเรียน เอกสาร สื่อในการศึกษาค้นคว้า  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้  
(ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื ่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงาน หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

√ √ √ √ √ 

3. ม ีรายละเอ ียดของรายว ิช า และรายละเอ ียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่(ถ ้ามี) ทุกคนได้ร ับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. คณาจารย์ประจำทุกคนได้ร ับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

√ √ √ √ √ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  √ √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   √ √ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การสอนในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นการ

จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย จะดำเนินการทั้งโดยคณาจารย์ 
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง และนักศึกษา คือ 

1) การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา เป็นการประเมินการเรียน
การสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ด้วยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรยีน
การสอนโดยนักศึกษาจากการประชุม/สัมมนา เช่น การสัมมนาการบริหารการศึกษาเพื ่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ปฐม/ มัชฌิม/ ปัจฉิมเทศนักศึกษา เป็นต้น 

2) การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย์ เพื ่อแลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน ผลประเมินกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์การสอน   
ใหม ่ๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3) การส่งเสริมให้คณาจารย์ ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ประเมินจากกลวิธีการสอน ผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน การตรงต่อเวลา 

และคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน ในทุกรายวิชา โดยใช้การประเมินจากนักศึกษา ประเมินโดยตัวอาจารย์เอง
และเพ่ือนร่วมงาน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดำเนินการทุก ๆ ปี เพ่ือนำผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร 
และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 

1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ 
ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจ
มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

2) จัดประชุมสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3) ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานผู ้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และ
ประสิทธิภาพของดุษฎีบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพื่อนำผลการประเมินมาประกอบการพัฒนา
หลักสูตร และพัฒนาเรียนการสอนต่อไป 
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 3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดำเนินการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวน
ผลการดำเนินการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการการเรียนการสอนหลักสูตร สรุปผลการดำเนินการ
หลักสูตรประจำปี และข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อทบทวนประสิทธิภาพการ
เปิดหลักสูตรที ่ผ่านมา และนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและกลยุทธ์การเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายนิรันดร์  สุธีนิรันดร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2552 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชนบทศึกษา)  
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

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

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

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

 

งานวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยา.  

นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จ

เจ้าพระยา. 
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บทความวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร.  ปาริชาติ, 1 
(เมษายน – กันยายน), 165 - 173. 

นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษท่ี 21. ครุศาสตร์สาร, 1 (มกราคม – มิถุนายน),  
147-171. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสารนิพนธ์ 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาทฤษฎีการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21   
3) วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  
4) วิชาคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  
5) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายกฤษดา  ผ่องพิทยา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2547 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ.2537 การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2529 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) คณะวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
วิทยาลัยครูพระนคร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2560). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 1 – 62. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2560). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 18 – 33, 46 – 63, 64 - 89. 

 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2559). การจัดการข้อมูลการวัดและ

ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม), 1 – 149. 

 
บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม  ศุทธณี. (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยา
ร่วมสมัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 109-
120. 
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วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2561). การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 245-266. 

พรทิพย์ เหลียวตระกูล, กฤษดา ผ่องพิทยา, ชิษณุทัศน์ บันลือโชคชัย และณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ. (2561). 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย. วารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 80-93. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
3) วิชาการพัฒนาทีมงาน 
4) วิชาสารนิพนธ์ 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้    
1) วิชาภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา      
2) วิชาการบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา    
3) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพัชรา  เดชโฮม 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2560). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2560). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 64 – 89. 

 
ตำรา 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า. 
 
งานวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา. สำนักวิจัยและพัฒนา. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั ้นสูงของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. สำนักวิจัย
และพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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พัชรา  เดชโฮม. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็น

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

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2561). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั ้นสูงของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร . วารสาร
สังคมศาสตร์บูรณาการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). 

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

 
ประสบการณ์สอน 

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

 1) วิชาภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา      
 2) วิชาการบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา    
 3) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
 4) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายนิรันดร์  สุธีนิรันดร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2552 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชนบทศึกษา)  
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

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

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

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

 

งานวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยา.  

นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จ

เจ้าพระยา. 
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บทความวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. ปาริชาติ, 1 
(เมษายน – กันยายน), 165 - 173. 

นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษท่ี 21. ครุศาสตร์สาร, 1 (มกราคม – มิถุนายน),  
147-171. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสารนิพนธ์ 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาทฤษฎีการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21   
3) วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  
4) วิชาคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  
5) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายกฤษดา  ผ่องพิทยา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2547 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ.2537 การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2529 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) คณะวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
วิทยาลัยครูพระนคร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2560). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 1 – 62. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2560). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 18 – 33, 46 – 63, 64 - 89. 

 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2559). การจัดการข้อมูลการวัดและ

ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม), 1 – 149. 

 
บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม  ศุทธณี. (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยา
ร่วมสมัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 109-
120. 
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วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2561). การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 245-266. 

พรทิพย์ เหลียวตระกูล, กฤษดา ผ่องพิทยา, ชิษณุทัศน์ บันลือโชคชัย และณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ. (2561). 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย. วารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 80-93. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
3) วิชาการพัฒนาทีมงาน 
4) วิชาสารนิพนธ์ 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้    
1) วิชาภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา      
2) วิชาการบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา    
3) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพัชรา  เดชโฮม 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2560). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2560). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 64 – 89. 

 
ตำรา 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า. 
 
งานวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา. สำนักวิจัยและพัฒนา. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั ้นสูงของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. สำนักวิจัย
และพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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พัชรา  เดชโฮม. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ โครงงานเป็น

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

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2561). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั ้นสูงของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสาร
สังคมศาสตร์บูรณาการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). 

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

 
ประสบการณ์สอน 

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

 1) วิชาภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา      
 2) วิชาการบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา    
 3) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
 4) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายวิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2542 การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2526 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, สุภาพร ศรีหามี, เพ็ญพร ทองคำ

สุก และอัครเดช เกตฉ่ำ. (2559). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มกราคม), 89 – 106. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ, สุภาพร 
ศรีหาม,ี เพ็ญพร ทองคำสุก และอัครเดช เกตฉ่ำ. (2559). การวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. 
กรุงเทพฯ :  21 เซ็นจูรี จำกัด. (กรกฎาคม), 124 – 127. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2559). เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : บริษัท 
สหธรรมิก จำกัด. 

 

งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคณะ. (2561). การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 139 หน้า. 

________ . (2559). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวจิตวิทยาร่วมสมัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 139 หน้า. 

________ . (2558). การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อมูล ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 149 หน้า. 



79 
 

บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม  ศุทธณี. (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยา
ร่วมสมัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 109-
120. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคณะ. (2561). การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี . วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561) หน้า 156-
166. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2561). การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 245-266. 

รุ่งนภา จำปาเทศ. วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรดับ
ชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . 29 กรกฎาคม 
2560. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 337. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนด้วย Active Learning กรณีศึกษา: การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2. รายงานรวมบทความ
วิจัย สืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการรดับชาติ  “การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7”. 1 มีนาคม 2562. หน้า 759-767. 

 
ประสบการณ์การสอน  

1) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและการบริการวิชาการ 
2) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
3) วิชาสารนิพนธ์ 
4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับการบริหารการศึกษา       
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     

 3) วิชาวิทยานิพนธ์  
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ชื่อ-สกุล    นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2541 ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2530 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

สาขาที่เชี่ยวชาญ  หลักสูตรและการสอน, การบริหารการศึกษา 
 

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

โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มีนาคม), 1 – 274. 
_______. (2559). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการศึกษา. พิมพ์ครั้ง

ที ่1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มกราคม), 1 – 355. 
_______. (2559). เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เครื ่องมือสำคัญของผู ้สอนและ

ผู้เรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มิถุนายน), 1 – 72. 
 
ตำรา 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2558). สัมมนาหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด. (มีนาคม), 1 – 274. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตาม
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ) 

 
งานวิจัย 
สุพัตรา วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล . (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศ ึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ธันวาคม 2558 – มกราคม 
2559), 1-345. 
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วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพี่เลี ้ยงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. (พฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2560), 1-352. 

 

บทความวิจัย 
สุพัตรา วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 
1 (มกราคม – มิถุนายน), 27 - 38. 

รุ่งนภา จำปาเทศ วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรดับ
ชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . 29 กรกฎาคม 
2560. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 337. 

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

 

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด              คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

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

  

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัย, การพัฒนาหลักสูตร, จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิชญา ผิวคำ กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง กุลธิดา ทุ่งคาใน วราภรณ์ ศรีอยุธย์ และ 
 สุภาเพ็ญ เตชะเพ่ิมผล.  (2558).  หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.  หน้า 69-90. 
อโนทัย แทนสวัสดิ์ แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ศุนิสา ทดลา จุติมา รัตนพลแสนย์ กาญจนา สุทธิเนียม พัชรา 

เดชโฮม, ชลพร กองคำ ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์.  (2558).  ปรัชญา
การศึกษาเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.  หน้า 113-149. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา แฝงกมล เพชรเกลี้ยง วราภรณ์ ศรีอยุธย์ อโนทัย แทนสวัสดิ์ พัชรีภรณ์ บางเขียว  
 กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ วิชญา ผิวคำ และภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง.  (2558).  การพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.  หน้า 151-169. 
ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง จุติมา รัตนพลแสนย์ อโนทัย แทนสวัสดิ์ วิชญา ผวิคำ วราภรณ์ ศรีอยุธย์ ณัฐมน  
 พันธุ์ชาตรี กาญจนา สุทธิเนียม ศุนิสา ทดลา กุลธิดา ทุ่งคาใน ชลพร กองบคำ พัชรีภรณ์ บาง

เขียว และพัชรา เดชโฮม.  (2558).  การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: 
สหธรรมมิก.  หน้า 118-149. 

กุลธิดา ทุ่งคาใน ขวัญทิชา เชื้อหอม กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ภิญญาพัชญ์ ปลากัด
ทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์.  (2561).  หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา.  พิมพ์ครั้ง
ที่ 1.กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก. หน้า 57-79. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ธนภัทร จันทร์เจริญ ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง จิตตวิสุทธิ์ 
วิมุตติปัญญา และฐิติวรดา พลเยี่ยม.  (2561).  การพัฒนาหลักสูตร.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  
กรุงเทพฯ:  สหธรรมมิก. หน้า 55-70. 
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ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง กุลธิดา ทุ่งคาใน ฐิติวรดา พลเยี่ยม พัชรีภรณ์ บางเขียว ธนภัทร จันทร์เจริญ 
แฝงกมล เพชรเกลี้ยง กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ จิตตวิสุทธิ์ วมิุตติปัญญา ณัฐมน พันธุ์ชาตรี 
และวราภรณ์ ศรีอยุธ์.  (2561).  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้.  พิมพ์ครัง้
ที่ 1. กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.  หน้า 111-133. 

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

บทความวิจัย 
ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง.  (2561).  การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิต คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 11(1). หน้า 212-225. 
 
ประสบการณ์การสอน 

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับการบริหารการศึกษา       
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     

 3) วิชาดุษฎีนิพนธ์  
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ชื่อ-สกุล นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา  
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
พ.ศ. 2551 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
พ.ศ. 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน  สถิติวิจยั (LISREL) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). ก้าวล้ำงานวิจัย ก้าวไปด้วย STEM ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพ ฯ : 
 โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1 - 55 หน้า. 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). ด๊อกเตอร์จากก้อนดิน. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1 - 125 หน้า. 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2561). โรงเรียนของหนู (3 ภาษา, ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น). กรุงเทพ ฯ :      

โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1 - 130 หน้า. 
 
งานวิจัย 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). การประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 1 - 120 หน้า. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
1 - 101 หน้า. 

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

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ. (2561). แนวคิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  1 - 65 หน้า. 
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บทความวิจัย 
Jittawisut Wimuttipanya. (2015). Causal Factors Affecting Instructional Model  Based on 

Constructivism Integrated with the Philosophy of Sufficiency Economy. 
Interdisciplinary Approach to Sustainable Research and Development, 5(1), 
115 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2017). The Development of 3D Animation of Atomic Structure of 
Students of General Science. Journal of Simulation and Gaming Association 
(ThaiSIM), 1 (9), 38 

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

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

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

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายอัครเดช  เกตุฉ่ำ  
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
                                          คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
                                          คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

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

มัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  กรุงเทพมหานคร. 

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

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

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

ชลธิรา เรียงคำ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, อัครเดช  เกตุฉ่ำและอภิรดี  ศรีวิจิตรกมล. (2559). ความแตกฉาน
ด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง อายุ และความสามารถในการมองเห็น ใน
การทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารพยาบาลศาสตร์,  34(4): 
35-46.  
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วิชาสถิติเพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
3) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัย 
4) วิชาสถิตินอนพาราเมตริก 
5) วิชาการวิจัยในชั้นเรียน 
6) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
7) วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
8) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาเต็มรูป 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับการบริหารการศึกษา       
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     

 3) วิชาดุษฎีนิพนธ์  
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ชื่อ – นามสกุล   นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา 

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

พ.ศ. 2529 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ธีรพงษ์ จันทรังและสรายุทธ์ เศรษฐขจร. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัด
นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3. นำเสนอในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 
ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย 25 มีนาคม 2562 หน้า 97-109. 

ธีรชิต พาสุกรี  สรายุทธ์  เศรษฐขจร. (2562). การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักศึกษาของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยทุมธานี. นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 22 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
หน้า 392-400. 

นรเศรษฐ์ ชุมวงศ์  สรายุทธ์  เศรษฐขจร. (2562). รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงหวัดนนทบุรี. นำเสนอในการ 
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.256 
วันที่ 22 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 171-180. 

ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง  พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ สรายุทธ์  เศรษฐขจร  อัลชลี  ประกายเกียรติ์  สุทธิพจน์   
จิรถิรพรสิทธิ์ สมใจ สืบเสาะ. (2562). การพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
รายวิชาอาเซียนศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 18-
19 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา หน้า 797-
806.  

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ  สรายุทธ์ เศรษฐขจร ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ์. (2562).  
ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการใช้ระบบไอซีทีเพื่อการ 
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ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 14 สิงหาคม 2562  
หน้า 1280-1287. 

Pongsak Phagamas, Sarayuth Sethakhajorn, Chaiwat Prasongsang, Udomvit Chaisakulkiet,  
and George E. Griener. (2019). Knowledge Management Strategies : Key Issues 
of the Digital  Economy and Society. Proceedings in Nation and National 
Conference (NICs), Pathumthani University, Thailand. 22 Jan 2019. pp. 162-171. 

 
ประสบการณ์การสอน 

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

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) การวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา 
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21   
3) วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  
4) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ- นามสกุล  นางสาวธัชกร  สุวรรณจรัส 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีการศึกษา) 
สังกัด   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2554 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2540 การศึกษามหาบัณฑิต  (การวัดผลการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2539 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2527 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    และการวิจัยทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
ธัชกร สุวรรณจรัส. (2562). การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที ่1.   
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด. 1 - 263. 
ดิเรก อัคฮาด, ศักดิ์คเรศ ประกอบผล, สุธัญญา ภู่รัตนาพิชญ์, ธัชกร สุวรรณจรัส, ธันยกรณ์ จันทรวิจิตร,  

และจริยา วิชัยดิษฐ. (2558). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 89-117, 151-169 (ได้รับ 

          การตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ). (สิงหาคม/2559)  

 
งานวิจัย 
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2560). รูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะแบบผสมผสาน 4.0 โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน 

 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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ธัชกร สุวรรณจรัส, ดิเรก  อัคฮาด, จริยา  วิชัยดิษฐ และรวยทรัพย์  เดชชัยศรี. (2560). การพัฒนาทักษะ 
 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและ 
 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
  ทุนวิจัยแบบบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (งบประมาณแผ่นดิน 2560).  
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2559). พัฒนาการเรียนด้วย e-Learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี  
 Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
 เจ้าพระยา.        
 
บทความวิจัย 
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2562). รูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะแบบผสมผสาน 4.0 โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ

ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University (Humanities, 
Social Science and Arts). 12(4), 1001-1020.  

_______. (2559). พัฒนาการเรียนด้วย e-Learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented  
   Reality (AR) เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช 
 ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร. 10(1), 79-91.   
ธัชกร  สุวรรณจรัส, ดิเรก อัคฮาด, จริยา วิชัยดิษฐ, และรวยทรัพย์ เดชชัยศรี. (2562). การพัฒนาทักษะ 

 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือส่งเสริมการตลาดและ
อนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 13(1), 63-71. 

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

บทความวิชาการ 
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2558). เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) กับการจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21. “ไอซีทีเพื่อการศึกษา”คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,1(2), 32-37. 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3) วิชาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร่วัฒนธรรม 
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4) วิชาการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน 
   5) วิชาการใช้วัสดุท้องถิ่นเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
   6) วิชาจรรยาบรรณสำหรับนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   7) วิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   8) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
   9) วิชาการวัดและประเมินผลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   10) วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
   11) วิชาการจัดการเรียนรู้ 
   12) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
   13) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
   14) วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 
   15) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชือ่ –  นามสกุล นายพิษณุ  บางเขียว 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.  2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ.  2539 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.  2531 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พิษณุ บางเขียว ลินดา เกณฑ์มา อัควิทย์ เรืองรอง อภิวัฒน์ สุธรรมดี สิริชัย เอี่ยมสอาด ธรรณปพร หงษ์

ทอง ปาณิสรา เบี้ยมุกดา ชาญวิทย์  เยาวฤทธา สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชัชศรัณย์ จิตคง
คา ทัศนี ทองสมบุญ วิโรจน์ กองแก้ว อนุสรา ดีไหว้. (2559). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. 
(พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก. 

พิษณุ   บางเขียว. (2561). การเขียนสารคดี.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก.  
 
บทความวิจัย 
พิษณุ   บางเขียว. (2561). การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา 

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

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2) วิชาการเขียนสารคดี 
 3) วิชาเทคนิคบรรณาธิกรกิจ 
 4) วิชาอรรถศาสตร์เบื้องต้น 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการศึกษา  
   พ.ศ. 2554  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 พ.ศ. 2536  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2530  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, การพัฒนาท้องถิ่น,  
การประกันคุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2560). สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
 
งานวิจัย 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิร ินทร์  อภิร ัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์  

กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2561).  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
 

บทความวิจัย 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์   

กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2562). การพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้สำหรับผู้นำชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21.  วารสารวิจัย สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 12(1) (มกราคม-มิถุนายน 2562), 29-43. 

 
 บทความวิชาการ 

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน. (2561).  ถอดบทเรียนหลักการบริหารงานจากการเนรเทศสู่ป่า ในละครโทรทัศน์ 
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี, 1(1) (มกราคม-มิถุนายน 2561), 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. 

 
ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

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

 
ประสบการณ์การสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอารี  ผสานสินธุวงศ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วุฒิการศึกษา 

พ.ศ. 2561  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

     พ.ศ. 2542  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
     พ.ศ. 2537  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ Human Resource Management 
  Organization Theory and Management 
  Public Policy 
  Public Administration 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
อารี ผสานสินธุวงศ์. (2561). จริยธรรมกับการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด.  
 

งานวิจัย 
อารี  ผสานสินธุวงศ์. (2560). แนวทางการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 302 หน้า 

พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอารี ผสานสินธุวงศ์. (2560). การพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ : สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 323 หน้า  

 
บทความวิจัยตีพิมพ์ 
อารี  ผสานสินธุวงศ์. (2559). ความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. 
วารสารมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 กันยายน-ธันวาคม 2559. หน้า 41-52.  
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อารี  ผสานสินธุวงศ์. (2559). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่สำเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2557.รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” ภายใต้ชื่อ“การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญา ในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของ
ชุมชน” การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์. 

ประสบการณ์สอน 
1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
2) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
3) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
4) ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
5) ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 
6) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวบูรณจิตร แก้วศรีมล 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ.2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง  

พ.ศ.2548 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
พ.ศ.2546  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)  คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารราชการไทย   
 
ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย 
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน, บูรณจิตร แก้วศรีมล และคณะ. (2560). การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้นำ

ชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพมหานคร. 

 
บทความวิชาการ 
บูรณจิตร แก้วศรีมล. (2559). การแสวงหาและปรัชญาแห่งความรู้ของกลุ่มปทัสถานและปฏิฐานนิยม 

มรดกทางปัญญาจากการถกเถียงกันของ Dwight Waldo และ Herbert A. Simon.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35(1): 146-154. 

บูรณจิตร แก้วศรีมล. (2562). การจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในระบบรถไฟฟ้าขนส่งของ
ไทย.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 38(6): 32 - 43. 

 
หนังสือ 
บูรณจิตร แก้วศรีมล. (2558). รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัท

สหธรรมิก จำกัด. 
อุทัย เลาหวิเชียร, สุวรรณี แสงมหาชัย, บูรณจิตร แก้วศรีมล, และคณะ. (2561). การบริหารงานภาครัฐ

ในมิติต่าง ๆ ของไทย. กรุงเทพฯ: นราธิป พริ้นติ้ง.(81-96). 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
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2) วิชาการวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
3) วิชาการบริการพัฒนา 
4) วิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
5) วิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
6) วิชาการคลังสาธารณะและงบประมาณ  
7) วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
8) วิชานโยบายสาธารณะ 
9) วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย 
10) วิชานวัตกรรมและการจัดการเปลี่ยนแปลง 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
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ชื่อ-สกุล    นายนิรันดร์  สุธีนิรันดร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2552 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชนบทศึกษา)  
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

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

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

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

 

งานวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยา.  

นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จ

เจ้าพระยา. 
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บทความวิจัย 
นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร.  ปาริชาติ, 1 
(เมษายน – กันยายน), 165 - 173. 

นิรันดร์  สุธีนิรันดร์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษท่ี 21. ครุศาสตร์สาร, 1 (มกราคม – มิถุนายน),  
147-171. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสารนิพนธ์ 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาทฤษฎีการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21   
3) วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  
4) วิชาคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  
5) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายกฤษดา  ผ่องพิทยา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2547 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ.2537 การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2529 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) คณะวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
วิทยาลัยครูพระนคร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2560). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 1 – 62. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2560). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 18 – 33, 46 – 63, 64 - 89. 

 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2559). การจัดการข้อมูลการวัดและ

ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม), 1 – 149. 

 
บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม  ศุทธณี. (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยา
ร่วมสมัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 109-
120. 
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วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2561). การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 245-266. 

พรทิพย์ เหลียวตระกูล, กฤษดา ผ่องพิทยา, ชิษณุทัศน์ บันลือโชคชัย และณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ. (2561). 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย. วารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 80-93. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
3) วิชาการพัฒนาทีมงาน 
4) วิชาสารนิพนธ์ 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้    
1) วิชาภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา      
2) วิชาการบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา    
3) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
4) วิชาวิทยานิพนธ์ 

  



106 
 

ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพัชรา  เดชโฮม 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2560). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2560). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 64 – 89. 

 
ตำรา 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า. 
 
งานวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา. สำนักวิจัยและพัฒนา. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั ้นสูงของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. สำนักวิจัย
และพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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พัชรา  เดชโฮม. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็น

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

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2561). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั ้นสูงของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร . วารสาร
สังคมศาสตร์บูรณาการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). 

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

 
ประสบการณ์สอน 

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

 1) วิชาภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา      
 2) วิชาการบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา    
 3) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
 4) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายวิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2542 การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2526 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, สุภาพร ศรีหามี, เพ็ญพร ทองคำ

สุก และอัครเดช เกตฉ่ำ. (2559). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มกราคม), 89 – 106. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ, สุภาพร 
ศรีหาม,ี เพ็ญพร ทองคำสุก และอัครเดช เกตฉ่ำ. (2559). การวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. 
กรุงเทพฯ :  21 เซ็นจูรี จำกัด. (กรกฎาคม), 124 – 127. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2559). เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : บริษัท 
สหธรรมิก จำกัด. 

 

งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคณะ. (2561). การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 139 หน้า. 

________ . (2559). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวจิตวิทยาร่วมสมัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 139 หน้า. 

________ . (2558). การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อมูล ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 149 หน้า. 
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บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม  ศุทธณี. (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยา
ร่วมสมัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 109-
120. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคณะ. (2561). การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี . วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561) หน้า 156-
166. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2561). การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 245-266. 

รุ่งนภา จำปาเทศ. วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรดับ
ชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . 29 กรกฎาคม 
2560. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 337. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนด้วย Active Learning กรณีศึกษา: การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2. รายงานรวมบทความ
วิจัย สืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการรดับชาติ  “การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7”. 1 มีนาคม 2562. หน้า 759-767. 

 
ประสบการณ์การสอน  

1) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและการบริการวิชาการ 
2) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
3) วิชาสารนิพนธ์ 
4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับการบริหารการศึกษา       
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     

 3) วิชาวิทยานิพนธ์  
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ชื่อ-สกุล    นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2541 ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2530 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

สาขาที่เชี่ยวชาญ  หลักสูตรและการสอน, การบริหารการศึกษา 
 

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

โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มีนาคม), 1 – 274. 
_______. (2559). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการศึกษา. พิมพ์ครั้ง

ที ่1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มกราคม), 1 – 355. 
_______. (2559). เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เครื ่องมือสำคัญของผู ้สอนและ

ผู้เรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มิถุนายน), 1 – 72. 
 
ตำรา 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2558). สัมมนาหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด. (มีนาคม), 1 – 274. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตาม
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ) 

 
งานวิจัย 
สุพัตรา วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล . (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศ ึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ธันวาคม 2558 – มกราคม 
2559), 1-345. 
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วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพี่เลี ้ยงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. (พฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2560), 1-352. 

 

บทความวิจัย 
สุพัตรา วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 
1 (มกราคม – มิถุนายน), 27 - 38. 

รุ่งนภา จำปาเทศ วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรดับ
ชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . 29 กรกฎาคม 
2560. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 337. 

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

 

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด              คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

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

  

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัย, การพัฒนาหลักสูตร, จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิชญา ผิวคำ กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง กุลธิดา ทุ่งคาใน วราภรณ์ ศรีอยุธย์ และ 
 สุภาเพ็ญ เตชะเพ่ิมผล.  (2558).  หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.  หน้า 69-90. 
อโนทัย แทนสวัสดิ์ แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ศุนิสา ทดลา จุติมา รัตนพลแสนย์ กาญจนา สุทธิเนียม พัชรา 

เดชโฮม, ชลพร กองคำ ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์.  (2558).  ปรัชญา
การศึกษาเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.  หน้า 113-149. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา แฝงกมล เพชรเกลี้ยง วราภรณ์ ศรีอยุธย์ อโนทัย แทนสวัสดิ์ พัชรีภรณ์ บางเขียว  
 กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ วิชญา ผิวคำ และภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง.  (2558).  การพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.  หน้า 151-169. 
ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง จุติมา รัตนพลแสนย์ อโนทัย แทนสวัสดิ์ วิชญา ผวิคำ วราภรณ์ ศรีอยุธย์ ณัฐมน  
 พันธุ์ชาตรี กาญจนา สุทธิเนียม ศุนิสา ทดลา กุลธิดา ทุ่งคาใน ชลพร กองบคำ พัชรีภรณ์ บาง

เขียว และพัชรา เดชโฮม.  (2558).  การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: 
สหธรรมมิก.  หน้า 118-149. 

กุลธิดา ทุ่งคาใน ขวัญทิชา เชื้อหอม กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ภิญญาพัชญ์ ปลากัด
ทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์.  (2561).  หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา.  พิมพ์ครัง้
ที่ 1.กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก. หน้า 57-79. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ธนภัทร จันทร์เจริญ ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง จิตตวิสุทธิ์ 
วิมุตติปัญญา และฐิติวรดา พลเยี่ยม.  (2561).  การพัฒนาหลักสูตร.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  
กรุงเทพฯ:  สหธรรมมิก. หน้า 55-70. 
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ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง กุลธิดา ทุ่งคาใน ฐิติวรดา พลเยี่ยม พัชรีภรณ์ บางเขียว ธนภัทร จันทร์เจริญ 
แฝงกมล เพชรเกลี้ยง กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ จิตตวิสุทธิ์ วมิุตติปัญญา ณัฐมน พันธุ์ชาตรี 
และวราภรณ์ ศรีอยุธ์.  (2561).  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้.  พิมพ์ครั้ง
ที่ 1. กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.  หน้า 111-133. 

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

บทความวิจัย 
ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง.  (2561).  การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิต คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 11(1). หน้า 212-225. 
 
ประสบการณ์การสอน 

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับการบริหารการศึกษา       
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     

 3) วิชาดุษฎีนิพนธ์  
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ชื่อ-สกุล นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา  
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
พ.ศ. 2551 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
พ.ศ. 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน  สถิติวิจยั (LISREL) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). ก้าวล้ำงานวิจัย ก้าวไปด้วย STEM ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพ ฯ : 
 โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1 - 55 หน้า. 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). ด๊อกเตอร์จากก้อนดิน. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1 - 125 หน้า. 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2561). โรงเรียนของหนู (3 ภาษา, ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น). กรุงเทพ ฯ :      

โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1 - 130 หน้า. 
 
งานวิจัย 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). การประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 1 - 120 หน้า. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2559). การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
1 - 101 หน้า. 

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

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

 
 



115 
 

บทความวิจัย 
Jittawisut Wimuttipanya. (2015). Causal Factors Affecting Instructional Model  Based on 

Constructivism Integrated with the Philosophy of Sufficiency Economy. 
Interdisciplinary Approach to Sustainable Research and Development, 5(1), 
115 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2017). The Development of 3D Animation of Atomic Structure of 
Students of General Science. Journal of Simulation and Gaming Association 
(ThaiSIM), 1 (9), 38 

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

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

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

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายอัครเดช  เกตุฉ่ำ  
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
                                          คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
                                          คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

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

มัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  กรุงเทพมหานคร. 

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

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

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

ชลธิรา เรียงคำ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, อัครเดช  เกตุฉ่ำและอภิรดี  ศรีวิจิตรกมล. (2559). ความแตกฉาน
ด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง อายุ และความสามารถในการมองเห็น ใน
การทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารพยาบาลศาสตร์,  34(4): 
35-46.  
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วิชาสถิติเพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
3) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัย 
4) วิชาสถิตินอนพาราเมตริก 
5) วิชาการวิจัยในชั้นเรียน 
6) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
7) วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
8) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาเต็มรูป 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับการบริหารการศึกษา       
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     

 3) วิชาดุษฎีนิพนธ์  
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ชื่อ – นามสกุล   นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา 

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

พ.ศ. 2529 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ธีรพงษ์ จันทรังและสรายุทธ์ เศรษฐขจร. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัด
นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3. นำเสนอในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 
ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย 25 มีนาคม 2562 หน้า 97-109. 

ธีรชิต พาสุกรี  สรายุทธ์  เศรษฐขจร. (2562). การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักศึกษาของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยทุมธานี. นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 22 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
หน้า 392-400. 

นรเศรษฐ์ ชุมวงศ์  สรายุทธ์  เศรษฐขจร. (2562). รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงหวัดนนทบุร.ี นำเสนอในการ 
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.256 
วันที่ 22 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 171-180. 

ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง  พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ สรายุทธ์  เศรษฐขจร  อัลชลี  ประกายเกียรติ์  สุทธิพจน์   
จิรถิรพรสิทธิ์ สมใจ สืบเสาะ. (2562). การพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
รายวิชาอาเซียนศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 18-
19 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา หน้า 797-
806.  

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ  สรายุทธ์ เศรษฐขจร ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ์. (2562).  
ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการใช้ระบบไอซีทีเพื่อการ 
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ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 14 สิงหาคม 2562  
หน้า 1280-1287. 

Pongsak Phagamas, Sarayuth Sethakhajorn, Chaiwat Prasongsang, Udomvit Chaisakulkiet,  
and George E. Griener. (2019). Knowledge Management Strategies : Key Issues 
of the Digital  Economy and Society. Proceedings in Nation and National 
Conference (NICs), Pathumthani University, Thailand. 22 Jan 2019. pp. 162-171. 

 
ประสบการณ์การสอน 

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

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) การวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา 
2) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21   
3) วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  
4) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ- นามสกุล  นางสาวธัชกร  สุวรรณจรัส 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีการศึกษา) 
สังกัด   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2554 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2540 การศึกษามหาบัณฑิต  (การวัดผลการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2539 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2527 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    และการวิจัยทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
ธัชกร สุวรรณจรัส. (2562). การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที ่1.   
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด. 1 - 263. 
ดิเรก อัคฮาด, ศักดิ์คเรศ ประกอบผล, สุธัญญา ภู่รัตนาพิชญ์, ธัชกร สุวรรณจรัส, ธันยกรณ์ จันทรวิจิตร,  

และจริยา วิชัยดิษฐ. (2558). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 89-117, 151-169 (ได้รับ 

          การตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ). (สิงหาคม/2559)  

 
งานวิจัย 
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2560). รูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะแบบผสมผสาน 4.0 โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน 

 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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ธัชกร สุวรรณจรัส, ดิเรก  อัคฮาด, จริยา  วิชัยดิษฐ และรวยทรัพย์  เดชชัยศรี. (2560). การพัฒนาทักษะ 
 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและ 
 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
  ทุนวิจัยแบบบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (งบประมาณแผ่นดิน 2560).  
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2559). พัฒนาการเรียนด้วย e-Learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี  
 Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
 เจ้าพระยา.        
 
บทความวิจัย 
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2562). รูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะแบบผสมผสาน 4.0 โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ

ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University (Humanities, 
Social Science and Arts). 12(4), 1001-1020.  

_______. (2559). พัฒนาการเรียนด้วย e-Learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented  
   Reality (AR) เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช 
 ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร. 10(1), 79-91.   
ธัชกร  สุวรรณจรัส, ดิเรก อัคฮาด, จริยา วิชัยดิษฐ, และรวยทรัพย์ เดชชัยศรี. (2562). การพัฒนาทักษะ 

 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือส่งเสริมการตลาดและ
อนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 13(1), 63-71. 

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

บทความวิชาการ 
ธัชกร  สุวรรณจรัส. (2558). เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) กับการจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21. “ไอซีทีเพื่อการศึกษา”คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,1(2), 32-37. 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3) วิชาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร่วัฒนธรรม 
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4) วิชาการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน 
   5) วิชาการใช้วัสดุท้องถิ่นเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
   6) วิชาจรรยาบรรณสำหรับนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   7) วิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   8) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
   9) วิชาการวัดและประเมินผลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   10) วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
   11) วิชาการจัดการเรียนรู้ 
   12) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
   13) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
   14) วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 
   15) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ –  นามสกุล นายพิษณุ  บางเขียว 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.  2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ.  2539 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.  2531 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พิษณุ บางเขียว ลินดา เกณฑ์มา อัควิทย์ เรืองรอง อภิวัฒน์ สุธรรมดี สิริชัย เอี่ยมสอาด ธรรณปพร หงษ์

ทอง ปาณิสรา เบี้ยมุกดา ชาญวิทย์  เยาวฤทธา สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชัชศรัณย์ จิตคง
คา ทัศนี ทองสมบุญ วิโรจน์ กองแก้ว อนุสรา ดีไหว้. (2559). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. 
(พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก. 

พิษณุ   บางเขียว. (2561). การเขียนสารคดี.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก.  
 
บทความวิจัย 
พิษณุ   บางเขียว. (2561). การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา 

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

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2) วิชาการเขียนสารคดี 
 3) วิชาเทคนิคบรรณาธิกรกิจ 
 4) วิชาอรรถศาสตร์เบื้องต้น 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการศึกษา  
   พ.ศ. 2554  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 พ.ศ. 2536  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2530  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, การพัฒนาท้องถิ่น,  
การประกันคุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2560). สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
 
งานวิจัย 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิร ินทร์  อภิร ัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์  

กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2561).  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
 

บทความวิจัย 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์   

กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2562). การพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้สำหรับผู้นำชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21.  วารสารวิจัย สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 12(1) (มกราคม-มิถุนายน 2562), 29-43. 

 
 บทความวิชาการ 

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน. (2561).  ถอดบทเรียนหลักการบริหารงานจากการเนรเทศสู่ป่า ในละครโทรทัศน์ 
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี, 1(1) (มกราคม-มิถุนายน 2561), 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. 

 
ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

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

 
ประสบการณ์การสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอารี  ผสานสินธุวงศ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วุฒิการศึกษา 

พ.ศ. 2561  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

     พ.ศ. 2542  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
     พ.ศ. 2537  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ Human Resource Management 
  Organization Theory and Management 
  Public Policy 
  Public Administration 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
อารี ผสานสินธุวงศ์. (2561). จริยธรรมกับการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด. 
 

งานวิจัย 
อารี  ผสานสินธุวงศ์. (2560). แนวทางการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 302 หน้า 

พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอารี ผสานสินธุวงศ์. (2560). การพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ : สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 323 หน้า  

 
บทความวิจัยตีพิมพ์ 
อารี  ผสานสินธุวงศ์. (2559). ความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. 
วารสารมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 กันยายน-ธันวาคม 2559. หน้า 41-52.  
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อารี  ผสานสินธุวงศ์. (2559). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่สำเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2557.รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” ภายใต้ชื่อ“การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญา ในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของ
ชุมชน” การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์. 

ประสบการณ์สอน 
1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
2) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
3) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
4) ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
5) ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 
6) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวบูรณจิตร แก้วศรีมล 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ.2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง  

พ.ศ.2548 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
พ.ศ.2546  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)  คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารราชการไทย   
 
ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย 
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน, บูรณจิตร แก้วศรีมล และคณะ. (2560). การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้นำ

ชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพมหานคร. 

 
บทความวิชาการ 
บูรณจิตร แก้วศรีมล. (2559). การแสวงหาและปรัชญาแห่งความรู้ของกลุ่มปทัสถานและปฏิฐานนิยม 

มรดกทางปัญญาจากการถกเถียงกันของ Dwight Waldo และ Herbert A. Simon.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35(1): 146-154. 

บูรณจิตร แก้วศรีมล. (2562). การจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในระบบรถไฟฟ้าขนส่งของ
ไทย.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 38(6): 32 - 43. 

 
หนังสือ 
บูรณจิตร แก้วศรีมล. (2558). รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัท

สหธรรมิก จำกัด. 
อุทัย เลาหวิเชียร, สุวรรณี แสงมหาชัย, บูรณจิตร แก้วศรีมล, และคณะ. (2561). การบริหารงานภาครัฐ

ในมิติต่าง ๆ ของไทย. กรุงเทพฯ: นราธิป พริ้นติ้ง.(81-96). 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
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2) วิชาการวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
3) วิชาการบริการพัฒนา 
4) วิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
5) วิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
6) วิชาการคลังสาธารณะและงบประมาณ  
7) วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
8) วิชานโยบายสาธารณะ 
9) วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย 
10) วิชานวัตกรรมและการจัดการเปลี่ยนแปลง 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวอารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด 
ตำแหน่งทางวิชาการ 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 เทคน ิ คการสอนภาษาอ ั งกฤษ การพ ัฒนาหล ั กส ูตรภาษาอ ั งกฤษ  
   การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม สถิติวิจัย  
   การวิจัยในชั้นเรียน  
  
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด. (2561). การพัฒนาบุคคลในองค์กรอย่างย่ังยืน:การฝึกอบรมและการพัฒนา.  
            กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ธนภัทร จันทร์เจริญ, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, จิตตวิสุทธิ์  

วิมุตติปัญญา, และฐิติวรดา พลเยี่ยม. (2561). การพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด. หน้า 39 – 53. 

 
ตำรา 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด. (2559). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ :  บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์เปอ

เรชั่น. 
 
งานวิจัย 
ลินดา เกณฑ์มา,อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, สุริยา พันธ์โกศล และ หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์. (2562). 
        การประเมินโครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ        
        ตนเองและผู้อ่ืน.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, 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,  
 อัจฉราแก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี,  

ชัชศรัณย์  จิตคงคา, วาปี คงอินทร์, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
งานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. (มกราคม – ธันวาคม 2558), 1 - 91. 

 
บทความวิชาการ 
อารีวรรณ  เอี ่ยมสะอาด.(2561). การจัดการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา.

วารสารวิชาการราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. 
 
บทความวิจัย 
อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล, อัจฉราแก้ว

น ้อย, พน ัส  จ ันทร ์ศร ีทอง, ไพร ัช ถ ิตย ์ผาด, ร ัชน ี  ธรรมสโรช, ณัฐมน  พ ันธ ุ ์ชาตรี ,  
ชัชศรัณย์  จิตคงคา, วาปี คงอินทร์, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
เพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงาน
รวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
3 ประจำปี 2559 เล่มท่ี 2 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี, (16 กรกฎาคม 2559), หน้า 330 – 335. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์  ฐ ิตารีย ์. (2561) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื ่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสารสนเทศสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม -มิถุนายน 2561). หน้า 199 - 212. 

ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารศรี
สมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปี 2561 หน้า 40 – 49. 
 

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

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล  นางลินดา  เกณฑ์มา 
ตำแหน่งทางวิชาการ 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 
ตำรา 
ลินดา เกณฑ์มา. (2559). ภาษาไทยเพื ่อการสื ่อสาร (Thai for Communication). ผู ้เขียนร่วม. 

กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์. 
 

หนังสือ 
ลินดา  เกณฑ์มา . (2560). รูปแบบการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : สถาบันการสร้างชาติ (NBI). 
_______. (2561). ภาพสะท้อนความรุนแรงในครอบครัวจากละครโทรทัศน์ไทยช่วงปี 2559 –  
               2560. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
งานวิจัย 
ลินดา เกณฑ์มา. (2560). รูปแบบการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ลินดา เกณฑ์มา, อารีรรณ เอี่ยมสะอาด, สุริยา พันธ์โกศล และหนึ่งฤทัย เอกรรมทัศน์. (2562). การ

ประเมินโครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อ่ืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรีทอง
ลักษณา เกยุราพันธ์ และวาปี คงอินทร์. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
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ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน". วันที่ 29 กรกฎาคม 2561.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

ลินดา  เกณฑ์มา, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, พนัส จันทร์ศรี
ทอง, ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560).รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิชาการ 
ลินดา เกณฑ์มา. (2561). University's Roles and Guidelines for International Standardization.

บทความนำเสนอในที่ประชุมเครือข่ายอธิการบตีนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์
เทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีน . ว ันที่8 กันยายน 2561 ในงาน 60" Aniversary of 
Tanjin Normal University Commemorative Celebration. 

ลินดา เกณฑ์มา. (2560). ภาพสะท้อนความรุนแรงในครอบครัวผ่นละครโทรทัศนีไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559 -
2560. วารสารที่ทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน ). หน้า 141 - 163.  

ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสาร
ศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปี 2560 หน้า 40 – 49 

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

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

 
ประสบการณ์การสอน 

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

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     

 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล   นางกุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

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

พ.ศ. 2545   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541   ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนสำหรับแรงงานในต่างประเทศ  
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

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

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

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

กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช. (2561). การบูรณาการเรียนรู้วิชาวัฒนธรรมจีนตามแนวคิดห้องเรียนกลับดา้น
เพื ่อผลสัมฤทธิ ์ในการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 , การประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ ICMS 2018 Conference on Media Studies 2018. 30-31 
August& 1 September. 

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน, กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช, บูรณจิตร แก้วศรีมล, ทชชยา วนนะบวรเดชน์, กัน
ยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย. (2562). การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สำหรับ
ผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน). หน้าที่ 29-43. 
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ประสบการณ์สอน 
1) วิชาภาษาจีนระดับต้น 1 
2) วิชาทฤษฎีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
3) วิชาระบบเสียงภาษาจีน 
4) วิชาภาษาจีนสำหรับแรงงานในต่างประเทศ 
5) วิชาวัฒนธรรมจีน 
6) วิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวทางการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นายคณกร  สว่างเจริญ 
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ. 2545   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2539   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
 

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

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

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

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

 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2) วิชาการสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21     
 2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ภาคผนวก ง 

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

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

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

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ปรดี  ประทุมสุวรรณ์ และบัญชา  ชลาภิรมย์. (2559). กลยุทธ์การบริหารความเสี ่ยงของโรงเรียน

มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก . กรุงเทพฯ : จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ศุภศิร ิ บ ุญประเวศ ,บัญชา  ชลาภิรมย์และพฤทธิ ์  ศิร ิบรรณพิทักษ์. (2559). ระบบคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ . กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
บทความวิจัย 
ปรดี  ประทุมสุวรรณ์และบัญชา  ชลาภิรมย์.  (2559). กลยุทธ์การบริหารความเสี ่ยงของโรงเร ียน

มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก. วารสารครุศาสตร์. ปีที่46 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม – ธันวาคม. 2561. 

ศุภศิร ิ  บ ุญประเวศ ,บ ัญชา ชลาภิรมย์  และพฤทธิ ์   ศ ิร ิบรรณพิท ักษ์. (2559). ระบบคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ. วารสารวิจัย มสด 
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต . ปีที่ 15 ฉบับที่ 1  มกราคม – 
พฤษภาคม, 2562. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
2) วิชาดุษฎีนิพนธ์  
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ชื่อ – นามสกุล นายสมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะสังคมสาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2548 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2535 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจ)  

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

    คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาที่เชี่ยวชาญ Organization Management, Strategic Planning,  
 Human Resource Management 
 

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

งานวิจัย 
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ. (2558). การนำยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ความ

เป็นประชาคมอาเซียนไปปฏิบัติ : กรณศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 _______. (2558). แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาส่วนท้องถิ่น :กรณีศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. 

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ. (2559). การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : กรณศึกษาเปรียบเทียบ
การดำเนินนโยบายแท็บเล็ตพีซีในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กับห้องเรียนนวัตกรรมชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชานโยบายทางการศึกษา 
2) วิชาการบริหารองค์การ 
3) วิชาสารนิพนธ์ 
4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
2) วิชาดุษฎีนิพนธ์  
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ชื่อ – นามสกุล นายวิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ ์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการศึกษา 

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

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

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

งานวิจัย 
สินธะวา คามดิษฐ์ วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ และกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์. "การนำเสนอนโยบายการส่งเสริม

การวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน", (2558). วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 79, 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2558), หน้า 91-108. 

วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์. "แบบการเรียนของนิสิตในโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", (2560). วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 11, (มกราคม - มิถุนายน 2560), หน้า 25-34. 

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

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชานโยบายทางการศึกษา 
3) วิชาสารนิพนธ์ 
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4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
2) วิชาดุษฎีนิพนธ์  
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ชื่อ – นามสกุล นางอัจฉรา  นิยมาภา 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการศึกษา 

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

สาขาที่เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา, ภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
อัจฉรา นิยมาภา. (2560). ภาวะผู้นำทางวิชาการ. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อัจฉรา นิยมาภา. (2561). การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
หนังสือ 
อัจฉรา นิยมาภา. (2559). ภาวะผู้นำทางวิชาการ ศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

งานวิจัย 
อัจฉรา นิยมาภา. (2559). รูปแบบการพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

อัจฉรา นิยมาภา. (2559). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาภาวะผู้นำทางวิชาการ 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
3) วิชาสารนิพนธ์ 
4) วิชาวิทยานิพนธ์ 



149 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาด้านการบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21      
2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
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ชื่อ – สกุล    นางพิมลพรรณ     เพชรสมบัติ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประวัติการศึกษา  

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

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวิจัย  การบริหารการศึกษา  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
  
ผลงานทางวิชาการ 
บทความ  
พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ (2561)  ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทความวิชาการวารสาร 

มจร.การพัฒนาสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน พ.ศ. 2560 
พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ (2561)  ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา บทความ

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

      
งานวิจัย 
ศรัญญา  น้อยพิมาย และพิมลพรรณ  เพชรสมบัติ. (2562). ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2563. 

พัสวีพิชญ์ ศิลาสุวรรณ และพิมลพรรณ เพชรสมบัติ. (2562). การทำงานเป็นทีมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี.  ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2563. 

วรัญญา หามา และพิมลพรรณ เพชรสมบัติ. (2562). คุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครนายก. วารสารวิชาการ  
มหาวิทยาลัยปทุมธานี . ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2563.  

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

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

 

ประสบการณ์การสอน   

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

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

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 

สังกัด     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2546    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (สังคมศึกษา)     

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541    ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา)       

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา   
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ    สังคมศึกษา, การบริหารการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ  

ธีระวัฒน์  มอนไธสง. (2561).  การบริหารสถานศึกษาอย่างผู้บริหารมืออาชีพ.กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์
ปอเรชั่น. 

 
บทความวิจัย 

ธีระวัฒน์  มอนไธสง, ปิยะ  มีอนันต์ และทวีศักดิ์  จริตควร. (2562).  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำ
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 (MCU101 
CONGRESS I) "พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน" วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยสงฆร์้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 1276-
1288. 

ธีระวัฒน์  มอนไธสง และแสน  สมนึก (2562).  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น”(หน้า 
142- 147). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ธีระวัฒน์  มอนไธสง และสวัสดิ์  เพชรบูรณ์. (2562).  การติดตามผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา. การ
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ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 10 “วิจัย นวัตกรรม
นำการพัฒนาท้องถิ่น”(หน้า148 – 152). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม. (86-95). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.  

ฉัตรภัทร์ อุปธิ, ธีระวัฒน์  มอนไธสง และปฤษณา ชนะวรรษ. (2561). ปัจจัยองค์การที่สัมพันธ์กับผลการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย. Veridian E-Journal,SilpakornUniversity ISSN 1906 - 
3431 ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(1) , 1484 -1502.  

สุภัคจิรา อ่อนสัมฤทธิ์, ธีระวัฒน์  มอนไธสง และนริสานันท์  เดชสุระ. (2561). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ
ดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วารสาร Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ISSN 1906 – 3431, ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์                          
สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(3) , 1193 -1210. 

พรรณิษา ชาวหงษา, พรเทพ  รู้แผน และธีระวัฒน์  มอนไธสง. (2562). การศึกษาสภาพและ 
  ปัญหาการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2. วารสารวิชาการแสงอีสาน. ปีที่ 16 ฉบับ 
  ที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน : (31-42). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย  
  วิทยาเขตอีสาน. 
สนธยา  สำรวยผล, พรเทพ  รู้แผน และธีระวัฒน์  มอนไธสง. (2562). แนวทางการดำเนินการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2. วารสารวิชาการแสงอีสาน. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม (178-191). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน. 

มินดา เรืองทอง, พรเทพ รู้แผน, และ.ธีระวัฒน์ มอนไธสง. (2562). การศึกษาปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการดำเนินงานอาเซียนศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2. วารสารวิชาการแสงอีสาน. ปีที่ 16 ฉบับ ที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม (298-312). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน. 

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

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

 
ประสบการณ์สอน   

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

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
2) การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) ภาวะผู้ทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
4) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
6) วิชาสารนิพนธ์ 
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ภาคผนวก จ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานผลการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
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รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุม ๓๐๐๘๐๕ อาคาร ๓๐ สาขาการบริหารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมสาขา
การบริหารการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา   ประธานกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒. ผู้ช่วยตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์   กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่อยู่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เบอร์ติดต่อ ๐๘๖-๖๕๓-๙๖๕๑ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมกูล ถาวรกิจ  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
เบอร์ติดต่อ ๐๘๑-๘๖๙-๙๓๒๙ 

๔. นางกรรณิการ์ บารมี    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่อยู่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
เบอร์ติดต่อ ๐๘๑-๖๒๘-๘๕๒๕ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์  กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์  กรรมการ คณบดีที่หลักสูตรสังกัด 
๗. อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม กรรมการและเลขานุการ       ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีประเด็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 1.จุดประสงค์ของหลักสูตร ควรเน้นให้ไปในแนวทาง
เดียวกัน และปรับปรุงโดยใช้ภาษาท่ีสื่อความหมายได้ง่าย
และชัดเจนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ (พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน)  
2.หล ักส ูตรต ้องสามารถสร ้างจ ุดเด ่นให ้ก ับบ ัณฑิต 
(Branding) ให้ผู ้ใช้บัณฑิตรู้ได้ทันทีว่าคุณลักษณะเด่น
ของบัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องสร้างจุดเด่นให้ได้ เพื่อดึงดูด
นักศึกษา 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 1.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรกำหนดรายละเอียดและ
เงื ่อนไขให้ชัดเจน เช่น ประสบการณ์การทำงาน การ
สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื ่น ๆ การมีใบประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารเป็นต้น 

3. งบประมาณ 1.งบประมาณตามแผนควรคำนวณและกำหนด
รายละเอียดในหลักสูตรให้ชัดเจน สอดคล้องกับรอบปี 
ในการพัฒนาหลักสูตรโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ธรรมชาติของผู้เรียน และสาระวิชาในหลักสูตร 

4. โครงสร้างหลักสูตร 1.การกำหนดหน่วยกิตในหลักสูตร ควรกำหนดให้ชัดเจน
และสอดคล้องกันทั้งเอกสาร 
2.แผนการศึกษา ตามแผน ก แบบ ก2 และ ข ควรแจก
แจงให ้ช ัดเจนและเหมาะสม ในแต ่ละภาคและปี
การศึกษา รวมทั้งการกำหนดรายวิชาเลือกท่ีเป็นรายวิชา
ที่จัดการศึกษาโดยบัณฑิตศึกษา ให้ชัดเจน  

5. รายวิชา 1.รายวิชาในหลักสูตร ควรเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด โดยให้ปรับเปลี่ยน 
เพ่ิมเติม รายวิชา 
2.คำอธิบายรายวิชา ควรเขียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และเขียน
ให้มีเนื้อหาคำอธิบายในทุกๆรายวิชาให้เท่าๆกัน ไม่มาก
ไปไม่น้อยไป 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.แผนที ่การกระจายความร ับผิดชอบ (curriculum 
mapping) รายว ิชา ให ้ดำเน ินการกำหนด ความ
รับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ให้ชัดเจนและ
ไม่เกินภาระที่ควรทำเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินและไม่
ซับซ้อน 

6. หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 1.หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนนั้น การให้คะแนน
ควรกำหนดให้ชัดเจนและละเอียด รวมทั้งเพิ่มระดับการ
ให้คะแนน ในวิชาที่เป็น S, U โดยไม่นับรวมหน่วยกิต
ด้วย 

7. ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 1.ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
แรกเข้า ควรมีการดำเนินการที่ชัดเจน เป็นระบบ และมี
กลไกในแก้ไขปัญหาตามกระบวนการที่ควรวางแผนหรือ
เตรียมการไว้ 

8. อ่ืน ๆ 1.ตรวจสอบประกาศ /ระ เบ ี ยบ /หล ั ก เกณฑ ์ของ
มหาวิทยาลัย และของบัณฑิตวิทยาลัยให้ชัดเจน และให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสกอ.ที่กำหนด  

2.หลักส ูตรต ้องสามารถสร ้างจ ุดเด ่นให ้ก ับบ ัณฑิต 
(Branding) ให้ผู ้ใช้บัณฑิตรู้ได้ทันทีว่าคุณลักษณะเด่น
ของบัณฑิตเป็นอย่างไร 
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ภาคผนวก ช 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

รายงานผลการประชุม 
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุม ๓๐๐๘๐๕ อาคาร ๓๐ สาขาการบริหารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมสาขา
การบริหารการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา  ประธานกรรมการ ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตร 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่อยู่ คณะสังคมศษสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เบอร์ติดต่อ ๐๙๘-๙๑๖-๕๖๒๔ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่อยู่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เบอร์ติดต่อ ๐๘๔-๓๖๐-๒๒๕๓ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนุรี 
เบอร์ติดต่อ ๐๘๑-๘๐๒-๔๓๑๘ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์  กรรมการ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์  กรรมการ คณบดีที่หลักสูตรสังกัด 
๗. อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม    กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีประเด็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 1. หลักสูตรต้องสามารถสร้างจุดเด่นให ้ก ับบัณฑิต 
(Branding) ให้ผู ้ใช้บัณฑิตรู้ได้ทันทีว่าคุณลักษณะเด่น
ของบัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องสร้างจุดเด่นให้ได้ เพื่อดึงดูด
นักศึกษา 
2. หลักสูตรต้องมีความโดดเด่น เน้นที่การเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 และ
ยุคไทยแลนด์ 4.0 และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต้องเน้นไปในเชิงการใช้งาน (Application)  

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรกำหนดรายละเอียดและ
เงื ่อนไขให้ชัดเจน เช่น ประสบการณ์การทำงาน การ
สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื ่น ๆ การมีใบประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารเป็นต้น เนื่องจากคุณสมบัติของผู ้เข้า
ศึกษาต่อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
อยู่แล้ว และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความ
สนใจมีคุณสมัต ิสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ท ั ้งนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอ 

3. งบประมาณ 1. งบประมาณตามแผนควรคำนวณและกำหนด
รายละเอียดในหลักสูตรให้ชัดเจน สอดคล้องกับรอบปี 
ในการพัฒนาหลักสูตร โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ธรรมชาติของผู้เรียน และสาระวิชาในหลักสูตร 

4. โครงสร้างหลักสูตร 1. การกำหนดหน่วยกิตในหลักสูตร ควรกำหนดให้
ชัดเจนและสอดคล้องกันทั้งเอกสาร 
2. แผนการศึกษา ตามแผน ก แบบ ก2 และ ข ควรแจก
แจงให ้ช ัดเจนและเหมาะสม ในแต ่ละภาคและปี
การศึกษา รวมทั้งการกำหนดรายวิชาเลือกที่เป็นรายวิชา
ที่จัดการศึกษาโดยบัณฑิตศึกษา ให้ชัดเจน  

5. รายวิชา 1. รายวิชาในหลักสูตร ควรเพิ ่มเติมให้สอดคล้องกับ
สังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 การเป็นสังคมแห่งยุคดิจิทัล 
และการ เปล ี ่ ยนแปลงในศตวรรษท ี ่  21  โดยให้
ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม รายวิชาตามข้อเสนอแนะ 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.คำอธิบายรายวิชา ควรเขียนให้สอดคล้องกับรายวิชาที่
ม ีการเปลี ่ยนแปลง และเนื ้อหาที ่เป ็นประโยชน์แก่
นักศึกษา และเขียนให้มีเนื้อหาคำอธิบายในทุกๆรายวิชา
ให้เท่าๆกัน ไม่มากไปไม่น้อยไป 
3.แผนที ่การกระจายความร ับผิดชอบ (curriculum 
mapping) รายว ิชา ให ้ดำเน ินการกำหนด ความ
รับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ให้ชัดเจนและ
ไม่เกินภาระที่ควรทำเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินและไม่
ซับซ้อน 

6. อ่ืน ๆ 1.เพ่ิมเติมรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตร
มีความน่าเชื ่อถือ และเพิ ่มเติมผลงานทางวิชาการที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด  
2.หลักส ูตรต ้องสามารถสร ้างจ ุดเด ่นให ้ก ับบ ัณฑิต 
(Branding) ให้ผู ้ใช้บัณฑิตรู้ได้ทันทีว่าคุณลักษณะเด่น
ของบัณฑิตเป็นอย่างไร 
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ภาคผนวก ฌ 

การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงในการจัดกจิกรรมแตล่ะวิชา 
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ภาคผนวก ญ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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