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ค าน า 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาโดยมีความสอดคล้องกับ
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พ.ศ.2558 เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การ
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 การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้  ได้ด าเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนผ่านการพิจารณา ตรวจสอบ วิพากษ์ และประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชา มาให้ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สมบูรณ์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทุกประการ 
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(หลักสตูรพหุวิทยาการ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
  

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  XXXXXXXXX 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational Management and Learning  
                              Management Innovation 
 

2. ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้) 
ชื่อย่อภาษาไทย ค.ม. (การจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Management and Learning 

Management Innovation) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Management and Learning Management Innovation) 
 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก (แบบ ก2) และแผน ข 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้เพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตร  

ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวิสามัญ 

ครั้งที ่3/2562 วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 คร ู/ อาจารย์ ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.2 ผู้จัดการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
8.3 นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.4 บุคลากรฝ่ายจัดอบรมด้านการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน   
 

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

1 นางณัฐมน พนัธุ์ชาตร ี
37006XXXXXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501  

อนุสาขาวชิา 
การบริหารการศึกษา 

650165) 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
 
ค.บ. (พลศึกษา-นนัทนาการ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2560 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2553 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2547 
วิทยาลัยครูนครปฐม, 2535 

2 นายธนภัทร จันทร์เจริญ 
37006XXXXXXXX 

อาจารย ์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 
บธ.ม. (การบริหารและการ
พัฒนาองค์กร) 
ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์, 
2559 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั, 2552 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2546 

3 นางสาวประไพ  ศรีดามา 
31104XXXXXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 0107) 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(นานาชาต)ิ 
 
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี- 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2558 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
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ที่ 
ชื่อ - นามสกุล 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

2549 
สถาบนัราชภัฏธนบุรี, 2541 

4 นายคณกร  สวา่งเจริญ 
35399XXXXXXXX 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ-
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2545 
สถาบนัราชภัฏอุตรดิตถ์, 2539 

 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ก 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานในต่างประเทศ ปัญหาด้านเทคโนโลยีและข่าวสารไร้พรมแดน 
ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้  ยังคงเน้นกระบวนการพัฒนาโดยน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง 
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีความเหมาะสมที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข และ
พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การจัดการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนา
ในทุกภาคส่วน เพราะสังคมต้องการองค์ความรู้ใหม่ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสร้าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัด 
การเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
การศึกษาจึงเป็นภารกิจส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้ง
สังคมไทยก าลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจที่มีนโยบายยกระดับความสามารถที่สูงขึ้น ดังนั้น ประชาชนจึงควรได้รับ
การศึกษาที่ดีและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนของสังคมต้องทุ่มเท
และให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือให้ระบบการศึกษาให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตามเจตนารมณ์ 
ของนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือให้ประชาชนของประเทศเป็นประชากรที่มีคุณภาพแรงงานและ 
มีความเป็นผู้น าทางการจัดการศึกษาภายใต้กระบวนการสร้างนวัตกรรมได้อย่างชาญฉลาด ทั้งนี้ ในการ 
จัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการการพัฒนาเพ่ือให้สามารถน าความรู้ 
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญ 
ในการสร้างและผลิตผู้น าทางการศึกษา รวมถึงนักการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ในการการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาและ
สร้างศักยภาพการจัดการศึกษาให้มีความเป็นผู้น าทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวในข้อ 11.1 กอรปกับสถานการณ์ที่โดดเด่นทางวัฒนธรรมของสังคมไทย
ที่ เน้นคุณลักษณะของประชากรที่ มีความเป็นสุภาพชน ฉลาดหลักแหลม มี ไหวพริบ  มีความรอบ  
รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรมมีจริยธรรมสูงซึ่งต้องด ารงชีวิตอยู่ ซ่ึงในศตวรรษที่ 21 
เป็นโลกของดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และเครือข่ายการติดต่อสื่อสารท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างองค์ความรู้และการติดต่อสื่อสาร  
อย่างรวดเร็วเพ่ือให้ประชาชนด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องมี 
การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
จึงมีความจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาบุคคลให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม รวมถึงแนวคิดการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องตระหนัก 
ในการบริหารจัดการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นสถาบันการศึกษา โรงเรียนและพ้ืนที่เป็นฐานและมุ่งเน้น 
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้าง
นวัตกรรมการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้เหมาะสมกับบริบทและ
วิถชีีวิต ควบคู่กับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมความเป็นคนดี และเป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีความเป็นผู้น าทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
จากสถานการณ์และบริบทของสังคมไทยดังกล่าวในข้อ 11 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน และในมิติของแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวว่า “การศึกษา” เป็นกลไก 
ที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ “การจัดการศึกษา” คือ หัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ 
สถานการณ์และบริบททางสังคมดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นที่จะต้อง 
ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องมีการวางแผนตั้งแต่ 
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นที่ จะต้องมี 
การจัดหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ จึงได้พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการศึกษาขึ้น มีแนวคิด
พ้ืนฐานส าคัญ คือ 1) การจัดการศึกษา (Educational Management) หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบที่มีองค์ประกอบหลายประการ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ  ฯลฯ เพ่ือท าให้สังคมมี 
ความมั่นคง สงบสุข เจริญก้าวหนา สามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกันได ้ 
อย่างสมานฉันท์ และสามารถแข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้ และ 2) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
(Learning Management Innovation) ซ่ึงหมายถึง การปฏิบัติหรือน าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเคยท ามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ให้ทันสมัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซ่ึงอาจจะเป็นเทคโนโลยี ความคิด การกระท า 
วิธีการ กระบวนการ เป็นต้น การน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้นั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังจะช่วยให้สามารถประหยัดเวลาและแรงงานได้อีกด้วย โดยจะมีการบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาสู่การสร้าง
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ผู้น าทางการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องพัฒนารายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
หลักการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งเน้นด้านการจัดการศึกษาสู่ความเป็นผู้น า
ทางนวัตกรรมการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการคุณภาพในสถานศึกษา 
หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป็นกระบวนการการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนสู่การเป็นผู้น าทางการศึกษา สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องเป็นจัดการเรียน 
การสอนเชิงรุกที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน การสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม การเรียนรู้จากสภาพจริง
ของสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้มีความเป็นผู้น าทางการศึกษา สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในการจัดการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการจัดการศึกษาและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จึงมีแนวทางในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการน าการปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือที่เรียกว่า “นวัตกรรม” มาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาคุณภาพมนุษย์อย่าง
เป็นระบบ ซ่ึงเป็นกระบวนการจัดการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้ในการน านวัตกรรมมา
ช่วยในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีความแตกต่างจากหลักสูตรการบริหารการศึกษา 
(Educational Administration) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้กระบวนการทางการบริหารและการจัดการ 
ของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งทิศทางเพ่ือการควบคุมและการจัดการภารกิจทางการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นไปที่การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และ
ความเป็นคนด ี

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งได้น้อมน าพระราโชบาย 

ด้านการศึกษาของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีพันธกิจส าคัญคือ การพัฒนา
องค์ความรู้บนพ้ืนฐานการวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นศูนย์กลางการบริการ
วิชาการและน าความรู้สู่ชุมชนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นี้  ได้ให้ความส าคัญกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยร่วมด้วย การจัดท าหลักสูตรจึงมีจุดเน้นด้านความเป็นผู้น าทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างผู้จัดการศึกษา นักการศึกษา นักวิชาการ ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถรับมือกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น และจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 -ไม่มี- 

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
-ไม่มี- 
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13.3 การบริหารจัดการ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน จะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างคณะกรรมการหลักสูตรกับผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ
ครุศาสตร์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือก าหนด
เนื้อหาและกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผล เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ได้
บรรลุผลการเรียนตามวัตถุประสงค์ชองหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  

1.2 ความส าคัญ 
      การพัฒนาระบบการศึกษาตามพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 คือ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ดังค ากล่าวที่ว่า การศึกษา คือความมั่นคงของ
ประเทศ ผู้บริหารและผู้จัดการการศึกษา นักวิชาการ นักการศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
ให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย กล่าวคือ มีทักษะการคิด ทักษะการท างาน ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้องค์ประกอบการจัดการศึกษา และการพัฒนาให้เป็นบุคคล  
ที่มีภาวะผู้น า เพื่อให้การพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและบริบทของสังคมในปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ในด้านการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จึงได้จัดท าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ขึ้น เป็นการจัดการศึกษา/หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและความต้องการของผู้บริหาร นักวิชาการ นักจัดการการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในบริบทของศตวรรษที่ 21 ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
โดยสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีวิสัยทัศน์ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนมี
ความสามารถพัฒนาองค์ความรู้น าไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีความมั่นคง 
เข้มแข็ง และยั่งยืน   

1.3 วัตถุประสงค์  
      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ดังนี้ 

1) มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมโดยไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการคัดลอกผลงานของผู้อื่น 

2)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระของหลักสูตร มีทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท าวิจัย ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

3) มีความสามารถในการคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน มีความสามารถคิดริเริ่ม พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
ความรู้จากการท าวิจัยและหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
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4) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีภาวะผู้น า 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  

5) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช้การสื่ อสาร 
หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.แผนการพั ฒ นาหลั กสู ต ร ให้
ส อด ค ล้ อ งกั บ ม าต รฐ าน ข อ ง
ประ เท ศ  (Compliance to the 
Thai Qualification Framework) 

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

หลักฐาน 
เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งมีความ
สอดคล้ อ งกับ ม าตรฐานของ
ป ร ะ เท ศ (Compliance to the 
Thai Qualification Framework) 
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-3, 5 ในหมวดที่ 7 

2 .แผน การติ ด ต ามผลก ารน า
หลั กสู ตรไป ใช้  พร้อมทั้ งสร้ าง
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ 
เป็นต้น 

1. จัดกิจกรรมประกันคุณภาพส าหรับ
ข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 
2. จัดกิ จกรรมประกัน คุณ ภาพ
ส าหรับรายวิชาที่คัดเลือก 
3. ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นระยะๆ ทุก 5 ปี 

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

3.แผนงานการพัฒนาและประเมิน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 
3. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
4. จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มี
ความรู้ เรื่ อ งนวัตกรรมใหม่ๆ /ใช้
กระบวนการ PLC ในการพัฒนา
อาจารย์ร่วมกัน 

หลักฐาน 
1. รายงานการด าเนินการการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
3. ราย งาน ผลการฝึ ก อบ รม / 
การน าไปใช้ 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4,6-10 ในหมวดที่ 7 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สามารถด าเนินการได้ในกรณีจ าเป็น  โดยขึ้นอยู่กับ 

การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตต้องมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร และ

ต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามประกาศหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 

2) ผ่านกระบวนการการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3) หลักเกณฑ์และคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
4) หลักเกณฑ์และคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ประกอบด้วย 
1) ทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2)  ทักษะความรู้ด้านกระบวนการวิจัย 
3) ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
4)  ทักษะทางภาษาไทย (กรณีนักศึกษาชาวต่างชาติ) 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

1) ทักษะทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางหลักสูตรจัดให้มีรายวิชาเสริม
พ้ืนฐาน คือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา
ซ่ึงเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิตร่วมด้วย 
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ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีเพ่ือให้นักศึกษา 
มีความช านาญมากข้ึน 
- จัดให้มีห้องส าหรับสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และ 
มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า  เป็นต้น 

2)  ทักษะทางกระบวนการวิจัย - หลักสูตรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัย  
- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษา
เกี่ยวกับการวิจัย 
- น านักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัย เป็นต้น 

3) ทักษะทางภาษาอังกฤษ - นักศึกษาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับ 
หน่วยกิตร่วมด้วย 
- จั ดนั กศึ กษาเข้ าร่ วมการอบรมทั กษะภาษาอั งกฤษ 
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เป็นต้น 

4) ทักษะทางภาษาไทย  
    (กรณีนักศึกษาชาวต่างชาติ) 
 

กรณีนักศึกษาชาวต่างชาติที่ ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตรที่ ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการเรียน 
การสอน และสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่สาขาวิชาก าหนด  
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
เชิงวิชาการ ซึ่งเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิต 
ร่วมด้วย เป็นต้น 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน ก (แบบ ก2) 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
2562 5 - 5 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตลอดหลักสูตรปีละ 5 คน  
เริ่มส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

2563 5 5 10 
2564 5 5 10 

2565 5 5 10 

2566 5 5 10 
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แผน ข 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
2562 30 - 30 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตลอดหลักสูตรปีละ 30 คน  
เริ่มส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

2563 30 30 60 

2564 30 30 60 

2565 30 30 60 

2566 30 30 60 
 

หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เรียน สังคมและตลาดแรงงาน 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) แผน ก (แบบ ก2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  แผน ก (แบบ ก2) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. งบบุคลากร      

เงินเดือนและค่าจ้าง - - - - - 

2. งบด าเนินการ      

- ค่าตอบแทน  108,000 216,000 216,000 216,000 216,000 

- ค่าใช้สอย 54,200 108,400 108,400 108,400 108,400 

- ค่าวัสดุ 54,200 108,400 108,400 108,400 108,400 
- ค่าด าเนินการ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
54,100 108,200 108,200 108,200 108,200 

3. งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2563 2564 2565 2566 2567 

งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

- - - - - 

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ค่าบ ารุงการศึกษา 270,500 541,000 541,000 541,000 541,000 

รวมรายรับ 270,500 541,000 541,000 541,000 541,000 
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

รวมรายจ่าย 270,500 541,000 541,000 541,000 541,000 

จ านวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 
 

2.6.3 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) แผน ข 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2.6.4 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) แผน ข 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. งบบุคลากร      

เงินเดือนและค่าจ้าง - - - - - 

2. งบด าเนินการ      

- ค่าตอบแทน 689,000 1,378,000 1,378,000 1,378,000 1,378,000 

- ค่าใช้สอย 284,900 569,800 569,800 569,800 569,800 

- ค่าวัสดุ 284,900 569,800 569,800 569,800 569,800 

- ค่าด าเนินการระดับมหาวิทยาลยั 382,200 764,400 764,400 764,400 764,400 

3. งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมรายจ่าย  1,641,000 3,282,000 3,282,000 3,282,000 3,282,000 

จ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 
 
 
 
 

รายละเอียดรายรับ 
 ปีงบประมาณ  

2563 2564 2565 2566 2567 

งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

- - - - - 

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ค่าบ ารุงการศึกษา  1,914,500 3,282,000 3,282,000 3,282,000 3,282,000 

รวมรายรับ  1,914,500 3,282,000 3,282,000 3,282,000 3,282,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
                 แบบชั้นเรียน  
                 แบบอ่ืนๆ (ระบุ) แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระบบออนไลน์ 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และ

ต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีการศึกษาและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ทั้งแผน ก (แบบ ก2) และแผน ข 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก (แบบ ก2) และ แผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
         หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

โดยจัดการเรียนการสอนจ านวนสองแผนการเรียน คือ แผน ก (แบบ ก2) และแผน ข และแต่ละแผนการศึกษา 
มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้   

 

 หลักสูตรแผน ก (แบบ ก2) ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรแผน ข   ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าสารนิพนธ์ 

หลักสูตรทั้ง 2 แบบ ประกอบด้วยหมวดวิชาที่ต้องเรียน 4 หมวด คือ หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาเลือก วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หมวดรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน และสอบประมวลความรู้ โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังตาราง 

 
หมวดวิชา 

แผน ก (แบบ ก2) แผน ข 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 

รวม บังคับ เลือก รวม บังคับ เลือก 

1. บังคับ 18 18 - 18 18 - 
2. เลือก 6 - 6 12 - 12 
3. วิทยานิพนธ์ 12 12 - - - - 
4. สารนิพนธ์ - - - 6 6 - 
5. สอบประมวลความรู้ สอบ สอบ 
6. เสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)* (9) (9) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 30 6 36 24 12 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) หมวดวิชาบังคับ ส าหรับแผน ก (แบบ ก2) และแผน ข                     18 หน่วยกิต          

6308101  ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษายุคใหม่ 3 (3-0-6) 
      Philosophy and Principles of Modern Educational Management  
 6308102  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา                                    3 (3-0-6) 

  Leadership in Educational Change   
 6308103  เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการศึกษา                            3 (2-2-5) 

  Digital Technology and Innovation of Educational Management                 
  6308104  หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้            3 (3-0-6) 
                  Curriculum and Innovation of Learning Management 

6308105  วิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
  Methodologies of Educational Management Research and Learning  
  Management Innovation 

6308201  สัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
 Seminar in Educational Management and Learning Management 

Innovation 
 

2) หมวดวิชาเลือก 
แผน ก (แบบ ก2) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
แผน ข  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 6308211  กระบวนทัศน์ใหม่ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา  3 (2-2-5) 
 New Paradigm in Educational Measurement and Evaluation 

 6308212  การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล      3 (3-0-6)
      Management of Educational Change in Digital Era 

 6308213  กลยุทธ์การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3 (3-0-6)
              Educational Management Strategy and Learning Management  

                        in the 21st Century 
 6308214  การจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 3 (3-0-6) 

   Educational Management through a Network of Community 
   Participation 

6308215  การพัฒนานวัตกรรมการจัดการคุณภาพในสถานศึกษา 3 (3-0-6) 
 Development of Quality Management Innovation in Education Institution 

6308216  นวัตกรรมการจัดการความรู้ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3 (3-0-6) 
 Innovation of Educational Knowledge Management for Development 

6308217  การจัดการความคิดเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 3 (3-0-6) 
    Management of Ideas for Sustainable Educational Management 
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6308218  การจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 3 (2-2-5) 
 Comparative Educational Management 
 6308219  นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 3 (3-0-6) 

  Innovations of Educational Resources and Environmental Management 
 

 (3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
แผน ก (แบบ ก2) 12 หน่วยกิต 

6308202  วิทยานิพนธ์                                                                   12 หน่วยกิต 
 Thesis  

แผน ข 6 หน่วยกิต 
6308203  สารนิพนธ์                                                                     6 หน่วยกิต 
     Minor Thesis 

 

 (4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
1. นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิต- 

วิทยาลัยก าหนด ต้องเรียนรายวิชา 
 

6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา           3(2-2-5) 
  Information Technology for Graduate Studies 

 

 6310202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
  English for Graduate Studies 
 

2. นักศึกษาชาวต่างชาติที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทย 
เป็นสื่อการเรียนการสอน ต้องเรียนรายวิชา 

 

 6308001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
  Thai for Academic Communication 
 

3.1.4 แผนการศึกษา  
 1) แผน ก (แบบ ก2)  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6308101 ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษายุคใหม ่ 3 (3-0-6) 
6308102 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3 (3-0-6) 
6308103 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 3 (2-2-5) 
*6310202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) * 
*6308001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 3 (2-2-5) * 

รวม (ไม่นับรวมรายวิชา *) 9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6308104 หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 
6308105 วิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
6308xxx วิชาเลือก (1) 3 หน่วยกิต  
*6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) * 

รวม (ไม่นับรวมรายวิชา *) 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6308201 สัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
6308xxx วิชาเลือก (2) 3 หน่วยกิต 
6308202 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6308202 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 
 
2) แผน ข 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6308101 ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษายุคใหม ่ 3 (3-0-6) 
6308102 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3 (3-0-6) 
6308103 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 3 (2-2-5) 
*6310202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) * 
*6308001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 3 (2-2-5) * 

รวม (ไม่นับรวมรายวิชา *) 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6308104 หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 
6308105 วิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
6308xxx วิชาเลือก (1) 3 หน่วยกิต  
*6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) * 

รวม (ไม่นับรวมรายวิชา *) 9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6308201 สัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
6308xxx วิชาเลือก (2) 3 หน่วยกิต 
6308xxx วิชาเลือก (3) 3 หนว่ยกิต 
6308203 สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6308xxx วิชาเลือก (4) 3 หน่วยกิต 
6308203 สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนรายวิชาเลือกได้ตามความสนใจ 
 

3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
        หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ได้ก าหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรฯ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ดังนี้ 

 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 
1 - มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามัคคีและท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมโดยไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือ 
การคัดลอกผลงานของผู้อื่น 

- มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระของหลักสูตร มีทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท าวิจัย ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

2 - มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตาม 
ที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ 
-  มีความสามารถในการคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ 
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน มีความสามารถคิดริเริ่ม 
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
- มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช้ 
การสื่อสารหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
นวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
6308101 ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษายุคใหม่     3(3-0-6) 

 Philosophy and Principles of Modern Educational Management 
วิวัฒนาการของการศึกษา นโยบายการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ หลักการจัดการศึกษา

ยุคดิจิทัล วิกฤติและโอกาสทางการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลง ระบบการจัดการศึกษา จุดมุ่งหมายและ
รูปแบบของการจัดการศึกษาในอนาคต จริยธรรมในการจัดการศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
การจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน การประยุกต์แนวคิดการจัดการศึกษายุคใหม่และปรัชญาการศึกษาร่วมสมัย 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 Evolution of education; educational policy; national education plan; principles 
of educational management in digital era; educational crisis and opportunities in changing 
era; educational management system; aims and models of educational management in the 
future; ethics in educational management; sufficiency economy philosophy and sustainable 
educational management; applying of modern educational management concepts and 
contemporary educational philosophy to improving the quality of education 

 

6308102 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา     3(3-0-6) 
 Leadership in Educational Change 

ทฤษฎีภาวะผู้น า ผู้น าทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ บทบาทของผู้น า
ทางการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษายุคใหม่  
การแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การเสริมสร้างภาวะผู้น า
ทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสู่การจัดการศึกษาคุณภาพ 

Leadership theory; leaders in educational management and learning 
management innovation; roles of educational leaders in the changing age; environmental 
management strategies affecting modern educational management; the pursuit of academic 
excellence; self-development to academic leadership; strengthening educational leadership 
and innovations of learning management in the digital era towards quality educational 
management                       
 

6308103 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการศึกษา  3(2-2-5) 
 Digital Technology and Innovation of Educational Management 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการศึกษา การออกแบบ การพัฒนา
และการใช้โมบายแอพพลิเคชั่น ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา การใช้นวัตกรรมในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การประเมินผล และการน าผลการประเมิน 
มาใช้พัฒนาการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

Concepts of digital technology and innovation of educational management; 
design, development and use of mobile applications, artificial intelligence and digital 
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technology for promotion and development of educational management quality; using 
innovation in communication; operation, evaluation, use of the results to develop creative 
educational management 

 

6308104 หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้  3(3-0-6) 
 Curriculum and Innovation of Learning Management 

การพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มหลักสูตรในยุคการเปลี่ยนแปลง การพัฒนานวัตกรรม 
การบริหารจัดการหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่ การจัดการผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ การใช้และพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ การสร้างสื่อและการจัดการแหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  

Curriculum development; curriculum trends in the changing era; development 
of innovation for curriculum management; modern learning theory; learning mangament for 
students with special needs; design of competency-based learning management; using and 
developing mobile applications; artificial intelligence and digital technology for learning 
management; designing and developing online lessons; media creation and learning resource 
management; measurement and evaluation of learning in digital era 

 

6308105 วิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Methodologies of Educational Management Research and Learning  
      Management Innovation 

ระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ  
การวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จรรยาบรรณของนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การจัดท าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

Research methodology; research techniques; research tools; data analysis; 
research design in educational management and learning management innovation; ethics of 
researchers and related laws; research project preparation; research report writing; research 
evaluation; research criticism; use of research results in developing educational and learning 
management 
 

6308201 สัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Seminar in Educational Management and Learning Management Innovation 

การสัมมนาทางวิชาการในการระดมความคิดและประมวลผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จากประสบการณ์การศึกษา การ
ค้นคว้าความรู้  และการศึกษาดูงาน การน าความรู้ที่ ได้มาสู่การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เกี่ยวกับ 
การพัฒนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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 Academic seminars by brainstorming and processing of educational 
management innovation and learning management innovation based on the context of 
change in the 21st century from educational experiences; research and study trips; applying 
the knowledge gained to conducting thesis/minor thesis about the development of 
educational management and learning management innovation 
 

6308202 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
Thesis 
การศึกษาคนควาและวิจัยขั้นสูงในหัวขอทางดานเกี่ยวกับนวัตวกรรมการจัดการศึกษาและ

ภาวะผู้น าตามรูปแบบ และวิธีการวิจัย ภายใตการควบคุมและการใหค าปรึกษาของคณะกรรมการควบคุม 
วิทยานิพนธในระหวางท าการวิจัย การสอบหัวข้อวิจัยและสอบวัดความกาวหนาผานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  การท ารายงานวิทยานิพนธ และการสอบปองกันวิทยานิพนธผานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

Advanced Study and research in educational management innovation and 
leadership on basis of research desige and methods under the supervision of the thesis 
advisory committees during the research process, examination of topics and progression by 
advisory committee, after finishing the research, preparing thesis report and thesis defense 
examination by thesis examination committees 
 

6308203 สารนิพนธ ์  6 หน่วยกิต 
Minor Thesis 
การศึกษาคนควา การพัฒนาโครงงานเปนรายบุคคลเกี่ยวกับนวัตวกรรมการจัดการศึกษา 

และภาวะผู้น าโดยเรื่องที่ศึกษาคนควาจะอยูภายใตการดูแลและควบคุมโดยคณาจารยประจ าวิชา  
การส่งรายงานและสอบปองกันผานคณาจารยประจ าหลักสูตร 

Study and development of individual project regarding educational management 
innovation and leadership, under the supervision of the course lectures; submitting report and 
taking defense examination by curriculum committees 
 

6308211 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 New Paradigm in Educational Measurement and Evaluation 

จุดมุ่งหมาย ขอบข่าย และเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การใช้และการพัฒนา
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาในยุคดิจิทัล การประเมินผลตามสภาพจริง สถิติที่ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษา การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การออกแบบและการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา 
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Aims, scope and techniques of educational measurement and evaluation; 
using and developing tools of educational measurement and evalution in digital era; 
authentic assessment; statistics used for educational measurement and evalution 
 

6308212 การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล   3(3-0-6) 
 Management of Educational Change in Digital Era 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม 
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงบริบททางการศึกษา การยอมรับ
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและระดับองค์กร การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
องค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 

Theory of change; factors affecting social and environmental changes; state of 
educational change; technology and changing educational context; technology acceptance; 
innovation and change at the individual and organizational levels; changing organizational 
culture; change management in the digital era; factors resulting in failure of change 
management; guidelines of managing educational change in digital era 

 

6308213 กลยุทธ์การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   3(3-0-6) 
 Educational Management Strategy and Learning Management 

สภาพและบริบทการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน รูปแบบการจัดการศึกษาและการจัด 
การเรียนรู้สู่ความยั่งยืนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลยุทธ์การจัด
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 การวางแผนและออกแบบการใช้วิธีการ ทรัพยากรและเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาต้นแบบเชิงก้าวหน้า 

Current state and context of educational management; model of educational 
management and learning management to sustainability through professional learning 
community; classroom management strategies; creative educational management strategies 
and productivity; developing educational management strategies and learning management 
in the 21st century; planning and designing using methods; resources and tools to upgrade 
the quality of education; study technical visit on educational management and learning 
management in advanced educational institutions  

 

6308214 การจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน  3(3-0-6) 
 Educational Management trough a Network of Community Participation  

การท างานแบบเครือข่าย กระบวนการและการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าที่
ของชุมชนในการจัดการศึกษา รูปแบบ กลไกและการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ



22 

  

ชุมชน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การพัฒนาและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษา  

Network operation; participatory processes and operations; roles and 
responsibilities of community in educational management; model, mechanism and 
promotion of educational management through the network of community participation; 
using community-based learning management; development and use of innovations to 
promote educational management through  network of community participation in order to 
develop educational institutions and educational quality 

 

6308215 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการคุณภาพในสถานศึกษา   3(3-0-6)  
Development of Quality Management Innovation in Instutuition 
แนวคิดการจัดระบบและการจัดการองค์กร การจัดการองค์กรคุณภาพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการองค์กร นวัตกรรมการจัดการคุณภาพในยุคดิจิทัล การจัดการความเสี่ ยง การจัดการ
สถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
การจัดการคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
คุณภาพในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

Concepts of organization and organization managment; quality organization 
management; the use of information technology in organization management; innovation of 
quality management in the digital era; risk management;  institution management; Knowledge 
management; management of learning source in educational institution; development of 
learning organization; educational quality management; developing the potential of 
education personnel; and development of institutional quality management innovation in 
pursuit of excellence 

 

6308216 นวัตกรรมการจัดการความรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 
 Innovation of Educational Knowledge Management for Development 

 แนวคิดการจัดการความรู้ทางการศึกษา รูปแบบ ประเภท และแนวทางการใช้นวัตกรรม 
การจัดการความรู้ทางการศึกษาในยุคดิจิทัล การใช้และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ทางการศึกษาใน
ยุคการเปลี่ยนแปลง การก ากับติดตามและการประเมินผลการใช้นวัตกรรมการจัดการความรู้ในสถานศึกษา  
การบูรณาการนวัตกรรมในการจัดการความรู้ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

Concepts of educational knowledge management; models, type; and 
guidelines of using educational knowledge management innovations in digital era; the use 
and development of educational knowledge management innovation in the changing era; 
monitoring and evaluating of the use of knowledge management innovation in institutes; 
integration of educational knowledge management innovations for development    
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6308217 การจัดการความคิดเพื่อการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6) 
Management of Ideas in Sustainable Educational Management 
สมองกับการคิดของมนุษย์ ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการคิด กระบวนการจัดการความคิด 

การพัฒนาและเสริมสร้างการจัดการความคิด การจัดการความคิดทางการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพ จริยธรรมและความรับผิดชอบทางความคิดในการจัดการศึกษา การจัดการความคิดในการจัดการศึกษา
อย่างยั่งยืน  

Brain and human thinking; theories and principles of thinking; thinking 
management processes; development and enhancement of thought management; idea 
management for creative education management and productivity; ethics and thought 
responsibility in educational management; managing ideas in sustainable educational 
management 
 

6308218 การจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ   3(2-2-5) 
 Comparative Educational Management 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบด้านการบริหารสถานศึกษา บริบทการจัดการศึกษา หลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาเชิงก้าวหน้า บทบาทของสถานศึกษาต่อชุมชน
และสังคม ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับองค์กรภายในและภายนอกโดยการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ
และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 Comparative study of institute administration; context of educational 
management, curriculum, and learning management; lifelong learning mangament; advanced 
educational management; the role of educational institutions in the community and society; 
cooperation between institutes and internal and external organizations by researching 
academic documents and study trips both domestically and internationally 
 

6308219 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  3(3-0-6) 
 Innovations of Educational Resources and Environmental Management 

ทฤษฎีการบริหารและการจัดการองค์กร การใช้นวัตกรรม โมบายแอพพลิเคชั่น และ
ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ การจัดการ
งานบุคคล งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานทรัพยากรเทคโนโลยีและสารสนเทศ การระดมทรัพยากรใน
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาตามบริบทชุมชนและสังคม และการส่งเสริมการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษา 

Theories of administration and organization management; using innovations, 
mobile application and artificial intelligence for resource and environmental management; 
budget and equipment allocation; personnel management, building and environment 
section, technology and information resoureces section; mobilizing local resources for 
educational management based on community and social contexts and promoting 
educational management at each level of education 
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6308001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
 Thai for Academic Communication 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารตามหลักภาษาและการใช้ในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารอย่างมี
ศิลปะ การรับฟัง การดู และการอ่านอย่างรู้เท่าทัน การใช้ภาษาสื่อสารทางวิชาการ การอ้างอิง การสืบค้น
สารสนเทศและการน าเสนอข้อมูลหรือผลงานผ่านสื่อและฐานข้อมูล การพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสารที่จ าเป็น
ต่องานอาชีพทางการศึกษา 

Use of Thai for communication according to language principles and use in 
daily life; artistic communication; listening, watching, and reading literacy; using language for 
academic communication; referencing, information retrieval, and presentations of information 
or works through media and databases; speaking and writing for communication necessary for 
educational profession  
 

6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 (2-2-5) 
Information Technology for Graduate Studies 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การน าเสนองานเพาเวอร์พ้อยท์และรูปแบบอ่ืน ๆ การจัดเก็บ

ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  
ในสาขาวิชาต่าง ๆ 

Fundamental computer program; Power-Point presentation and other forms; 
data storage in various forms; data collection and statistical analysis; information retrieval in 
each field of studies through the Internet 
 

6310202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 (2-2-5) 
English for Graduate Studies 
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การสนทนา การโต้ตอบตามสถานการณ์  

การอ่านบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา การเขียนบทความ บทคัดย่อและการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

English sentence structures; listening, speaking, situational conversations, reading 
articles and research in each field of study; writing article abstract, and research result 
presentation 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

1 นางณัฐมน พนัธุ์ชาตร ี
37006XXXXXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501  

อนุสาขาวชิา 
การบริหาร

การศึกษา 650165) 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
 
ค.บ. (พลศึกษา-นนัทนาการ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2560 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2553 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2547 
วิทยาลัยครูนครปฐม, 2535 

2 นายธนภัทร จันทร์เจริญ 
37006XXXXXXXX 

อาจารย ์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
บธ.ม. (การบริหารและการ
พัฒนาองค์กร) 
ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์, 2559 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั, 2552 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2546 

3 นางสาวประไพ  ศรีดามา 
31104XXXXXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 0107) 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นานาชาต)ิ) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าพระนครเหนือ, 2558 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2549 
สถาบนัราชภัฏธนบุรี, 2541 

4 นายคณกร  สวา่งเจริญ 
35399XXXXXXXX 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ-
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2545 
สถาบนัราชภัฏอุตรดิตถ์, 2539 

5 นางสาวชลลดา พงศ์พฒันโยธนิ 
34099XXXXXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์ 

6301) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)  
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Grad. Dip. 
(Interdisciplinary Studies)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ-
เจ้าพระยา, 2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2536 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2530 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ-
เจ้าพระยา, 2550 
Edith Cowan University (ECU), 
Australia, 2549 

6 นางกุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
28534XXXXXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ภาษาจนี 7115) 

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

Yunnan University China, 2552 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 
สถาบนัราชภัฏเชียงใหม่, 2541 
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ที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

7 นางลินดา เกณฑ์มา 
31901XXXXXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(ภาษาไทย 7101) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น) 
ศษ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 
 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ-
เจ้าพระยา, 2553 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2533 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2525 

8 นางสาวอารีวรรณ  
เอ่ียมสะอาด 
36599XXXXXXXX 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501  

อนุสาขาวชิา 
หลักสูตรและ 

การสอน 650107) 

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2537 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2524 

 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ข 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
-ไม่มี- 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 รายวิชา 

หลักสูตรการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้ก าหนดแผนการศึกษาให้มีการเรียน
รายวิชา 6308105 วิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ ในแผน ก (แบบ ก 
2) จะต้องเรียนรายวิชา 6308202 วิทยานิพนธ์ และ แผน ข จะต้องเรียนรายวิชา 6308203 สารนิพนธ์ โดยมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ดังนี้ 

1) มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
2) จัดท าโครงร่างงานวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม 
3) เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม 
4) จัดท ารายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)  สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการชุดเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอีก 1 คนโดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ  ดีเยี่ยม (Excellent)  ดี (Good) ผ่าน (Pass)  ไม่ผ่าน (Fail) 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม : ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการคัดลอกผลงานของผู้อื่น 
ด้านความรู้ : มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของหลักสูตร  

มีทักษะการท าวิจัย และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา : มีความสามารถในการคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล 

สื่อสารสนเทศ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ :  
- มีภาวะผู้น าทางวิชาการ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี : มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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5.3 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก (แบบ ก 2) จ านวน  12  หน่วยกิต 
แผน ข จ านวน   6  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ

งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานวิจัยของนักศึกษา 
3) จัด เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ งอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น  คอมพิวเตอร์  

แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง จาก

การสังเกต พิจารณาผลงาน และจากการรายงานด้วยวาจา  
3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดขึ้นใน

แต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
มีความเป็นผู้น าทางการจัดการศึกษาและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

- จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
- จัด กิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานร่วมกัน เปิด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและสร้างผลงานร่วมกัน 
- จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงการมีความเป็นผู้น าโดย
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้ 
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานด้านการจัดการศึกษา
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  เป็นต้น 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มีความ
เสี ยสละ รับผิ ดชอบและซื่ อสั ตย์ต่ อ งานที่ ได้ รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้าง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ 
การเคารพสิทธิ์ ให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการ
ด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
3) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรม
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหา 
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับ
สังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัด
ฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของ
สังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการคัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืน 

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้จากกระบวน 
การกระจ่างค่านิยม 
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการ 
การปฏิบัติงานจริง 
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 
สรรสร้างนิยม 

1) ก ารสั ง เกต  เช่ น  พ ฤติ ก รรม 
การเรียน การท างานตามสภาพจริง 
การปฏิบัติตามสภาพจริง หรือใน
ห้องปฏิบัติการ และการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น
แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
อุดมการณ์ 
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2.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา
สาระด้านวิชาชีพของหลักสูตร มีทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท าวิจัย ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ 
และทักษะศตวรรษที่  21 มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาวิชา
ที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้แลเนื้อหาวิชาที่สอน
อย่ างลึกซึ้ ง  สามารถติดตามความก้าวหน้ าด้ า น
วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของหลักสูตร 
3) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์

พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้จากกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม 
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการ 
การปฏิบัติงานจริง 
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐาน 
7) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 
8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
9) การเรียนรู้แบบผสมผสาน  

โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

1) ก ารสั ง เกต  เช่ น  พ ฤติ ก รรม 
การเรียน การท างานตามสภาพจริง 
การปฏิบั ติ ต ามสภาพจริง หรือ 
ในห้องปฏิบัติการ และการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2) การประเมินกรณีศึกษา 
3)  ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้  เช่ น  
การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชา
ที่เน้นทฤษฎี 
4) การวัดผลภาคปฏิบัติ  ทั กษะ 
การปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน 
โครงงาน รายงานการศึกษาค้นคว้า  
การวิจัย 
 

 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล 
สื่ อ  ส ารสน เทศจากแหล่ งข้ อมู ลที่ ห ล ากหลาย 
อย่ า งรู้ เท่ าทั น  ส าม ารถ เผชิญ และก้ า วทั น กั บ 
การ เป ลี่ ยน แป ลงใน โลกยุ ค ดิ จิ ทั ล  เท ค โน โลยี 
ข้ามแพลทฟอร์ม และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหา และพัฒนางาน
ได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการ 
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด 
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
2) สามารถคิดริเริ่ม พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้
เป็ น ผู้ ส ร้ า งห รือ ร่ วมสร้ า งน วัต กรรม  ตลอดจน 
การถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนหรือสังคม 

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้จากกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม 
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริง 
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐาน 
7) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย 
เป็นฐาน 
8) การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 
9) การเรียนรู้แบบผสมผสาน  
โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

1) ก ารสั ง เกต  เช่ น  พ ฤติ ก รรม 
การเรียน การท างานตามสภาพจริง 
การปฏิบัติตามสภาพจริง หรือใน
ห้องปฏิบัติการ และการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2) การประเมินกรณีศึกษา 
3)  ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้  เช่ น  
การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชา
ที่เน้นทฤษฎี 
4) การวัดผลภาคปฏิบั ติ  ทั กษะ 
การปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน 
โครงงาน รายงานการศึกษาค้นคว้า 
การวิจัย 
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน คนใน
ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อ
ผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้โดยบูรณาการ 
การปฏิบัติงานจริง 
3) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
4) ก าร เรี ย น รู้ ด้ ว ย ก า รน า
ตนเอง 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

1) ก ารสั ง เกต  เช่ น  พ ฤติ ก รรม 
การเรียน การท างานตามสภาพจริง 
การปฏิบัติตามสภาพจริง หรือใน
ห้องปฏิบัติการ และการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2) การประเมินกรณีศึกษา 
3)  ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้  เช่ น  
การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชา
ที่เน้นทฤษฎี 
4) การวัดผลภาคปฏิบัติ  ทั กษะ 
การปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน 
โครงงาน รายงานการศึกษาค้นคว้า 
การวิจัย 

 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์
ข้ อมู ล เชิ งป ริม าณ และ เชิ งคุณ ภ าพ  เพื่ อ เข้ า ใจ 
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้ เกี่ ย วข้ องกลุ่ มต่ า ง ๆ  ได้ อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ  
โดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน 
หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริง 
3) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
4) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 
5) การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

1) การสั งเกต เช่น  พฤติกรรม 
การเรียน การท างานตามสภาพ
จริง การปฏิบัติตามสภาพจริง 
หรือในห้องปฏิบัติการ และการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2) การประเมินกรณีศึกษา 
3)  ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้  เช่ น  
การทดสอบความรู้ ใน เนื้ อห า
รายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
4) การวัดผลภาคปฏิบัติ ทักษะ
การปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน 
โค รงงาน  ราย งาน การศึ กษ า
ค้นคว้า การวิจัย 
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3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  

ที่ ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือการเคารพสิทธิ์ ให้ เกียรติคนอ่ืน  
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

3) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม  
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการคัดลอกผลงานของผู้อื่น 

 

3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของหลักสูตร มีทักษะ

เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท าวิจัย ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้  
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้  
ในการประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้ อหาวิชาที่ สอนอย่างลึกซึ้ ง สามารถติดตามความก้ าวหน้ าด้ านวิทยาการและน าไปประยุกต์ ใช้  
ในการพัฒนาผู้ เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ของหลักสูตร 

3) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 

3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล  

ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลท
ฟอร์ม และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานและวินิจฉัยแก้ปัญหา และพัฒนางานได้  
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่ม พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย 
และหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนหรือสังคม 
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3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน คนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม มีภาวะ

ผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้ 
แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 

3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื่ อสารกับผู้ เรี ยน  บุ คคลในชุมชนและสั งคม  และผู้ เกี่ ยวข้อ งกลุ่ มต่ าง ๆ  ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู ้

ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
หมวดวิชาบังคับ             
6308101  ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษายุคใหม่             
6308102  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา             
6308103  เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการศึกษา             
6308104  หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้             
6308105  วิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจดัการเรียนรู ้             
6308201  สัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้             
หมวดวิชาเลือก             
6308211  กระบวนทัศน์ใหม่ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา             
6308212  การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทลั             
6308213  กลยุทธ์การจัดการศึกษาและการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21             
6308214  การจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน             
6308215  การพัฒนานวัตกรรมการจัดการคุณภาพในสถานศึกษา             
6308216  นวัตกรรมการจัดการความรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา             
6308217  การจัดการความคดิเพือ่การจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน             
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู ้

ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ)             
6308218  การจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ             
6308219  นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา             
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์             
6308202  วิทยานิพนธ์             
6308203  สารนิพนธ ์             
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             
6310101  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบณัฑติศึกษา             
6310202  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา             
6308001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ             

 
 



 

 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลบัณฑิต 

1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต 
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอน 

และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งอาจประกอบด้วย การสอบข้อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่ม 
ที่มอบหมาย เป็นต้น โดยก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน 
และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมนิภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ ากว่า 3 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ 
เข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สมศ. หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ 
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ 
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการจัดปฐมนิเทศให้อาจารย์ที่เข้ามาใหม่ให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยในสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน น าเสนอบทความทั้งในและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขา  สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
สัมมนา น าเสนอบทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  
และคุณธรรม 

2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบัน 
6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/

สถาบัน 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2558 และตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังนี้ 

1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ และจ านวนครบตามเกณฑ์ 

1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีภาระงานตามเกณฑ์และ
มีผลงานทางวิชาการ 

1.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.4 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 

2. บัณฑิต 
2.1 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมพัมนา

นักศึกษา โดยด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 

3.1.1 มีการจัดระบบการรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม โดยการทดสอบ
ทั้งความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 

3.1.2 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยพิจารณาปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและ
จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา ประกอบด้วย ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ด้านทักษะกระบวนการวิจัย ตลอดจนการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในกรณีนักศึกษา
ต่างชาติ 

3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา และการควบคุมดูแล
การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

3.2.1 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า 
กลุ่มเรียนเพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งด้านแผนการเรียน ทักษะการเรียน ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิต
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และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเรียนจัดช่องทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษา 
อย่างสม่ าเสมอ 

3.2.2 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์  ทั้ งการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ การจัดคลินิกให้ค าปรึกษาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 

3.2.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3.2.4 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา รวมถึงการจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่และส าเร็จ
การศึกษา 

 

4. อาจารย ์
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับรับอาจารย์ใหม่ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์

ที่เหมาะสม โปร่งใส มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีการเพ่ิมทักษะความรู้
เพ่ือการปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดังนี้ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

นอกจากนั้นยังก าหนดให้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ า และมีความสามารถใช้สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

4.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
4.1.3 สืบค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้อย่าง 

เป็นระบบและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
4.1.4 ทดสอบความสามารถเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
4.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน 
4.1.6 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2 การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ให้มีคุณสมบัติและมีความ

เชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรการสอน การวิจัย และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

4.3 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ 

4.3.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา 
ทุกรายวิชา และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน 
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4.3.2 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษามีการประชุมอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

4.3.3 ให้อาจารย์ได้มีการวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวม 
เป็นแผนประจ าปี เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
5.3 มีการประเมินผู้ เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน 

ที่หลากหลาย 
5.4 ก าหนดให้ผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้วิธีสอน 

เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอนใหม่ๆ และเชื่อมโยงสาระจากการเรียนรู้สู่การท าวิจัย 
5.5 จัดระบบการดูแลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทั้งการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ 

สารนิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามและ  
การประเมินในการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดรายวิชาที่สอดคล้อ งบูรณาการ 
สู่การวิจัย จัดคลินิกเสริมทักษะการท าวิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาท าแผนการท าวิยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ 

5.6 ก าหนดให้ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และมีการทวนสอบ 
ทบทวนแนวทางการประเมินเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม 

5.7 ประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งแผนการจัดรายวิชาที่เอ้ือต่อการท าวิจัย การปรับ/เพิ่มเนื้อหา/ค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย 

5.8 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเพ่ือความพร้อมของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  ความพร้อม 

ทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณการแสวงหารายได้ การจัดหาครุภัณฑ์ 
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6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็น  ซึ่ งเป็น

ทรัพยากรการเรียนการสนอที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มี 
จ านวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย 1 1 บัณฑิตวิทยาลัย 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 1 ส านักคอมพิวเตอร์ 

 

รายการ จ านวน หน่วย 

1. หนังสือภาษาอังกฤษ 3,000 เล่ม 
2. หนังสือภาษาไทย 200 เล่ม 
3. วารสารภาษาอังกฤษ 14 รายการ 
4. หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2 รายการ 
5. โสตทัศนวัสดุ ประเภทต่างๆ 500 ชิ้น 
6. ฐานข้อมูลออนไลน์ 17 ฐานข้อมูล 

 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ มีการส ารวจ ติดตามและประเมินความต้องการและการใช้ทรัพยากรการเรียน 
การสอน เพ่ือจัดสรรงบประมาณตลอดจนจัดหาจัดซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ทันสมัยและจ าเป็น
ต่อการเรียนการสอน 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ มีการส ารวจการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีการขาดแคลน
ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการ เรี ยน รู้  ที่ ก าหน ด ใน มคอ .3และมคอ .4  
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินกลยุทธ์การสอนจะแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
1) ช่วงก่อนการสอน ให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 

และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  
2) ส่วนช่วงหลังการสอน ให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยบัณฑิต และ 

การวิเคราะห์ผลการเรียนของบัณฑิต ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวม
ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ประเมินจากกลวิธีการสอน ผลการสอน  การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน  

การตรงต่อเวลา และคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน ในทุกรายวิชา โดยใช้การประเมินจากนักศึกษา 
ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการทุกๆ ปี เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนา

หลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตร 

ที่ใกล้เคียงทั้ งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
ในด้านสังคมอาจมีผลกระทบต่อหลักสูตร 

2) จัดประชุมสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3) ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต  และ
ประสิทธิภาพของมหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนา
หลักสูตร และพัฒนาเรียนการสอนต่อไป 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 



43 

  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ (มคอ.5)  

โดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมรายงานผลการด าเนินการสอน (มคอ.5) แล้ว

สรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดปีการศึกษา (มคอ.7) 
3) พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยน าสัมฤทธิ์ผลของนิสิตรายงานผล

การประเมินคุณภาพภายใน ความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ มาใช้ในการวางแผนปรับปรุง
และด าเนินงาน เพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ – สกุล นางณัฐมน  พันธุ์ชาตรี    
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
สังกัด คณะครุศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

พ.ศ. 2553 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2547 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

พ.ศ. 2535 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา-นันทนาการ) 
คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูนครปฐม   

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา, การจัดการศึกษา, จิตวิทยา, วิชาชีพครู   

  
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2562). วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก. ใน ปรัชญาการศึกษา.  

พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 79 – 106. 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2562). กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู. ใน คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และ 

จิตวิญญาณความเป็นครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 149 – 167. 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2561). วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก. ใน ปรัชญาการศึกษา. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 89 – 114. 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2561). มาตรฐานวิชาชีพครูและทักษะความเป็นครู. ใน ความเป็นครู. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 67 – 87. 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2561). การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา. ใน การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

เพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 185 – 196. 

งานวิจัย 
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี ธนภัทร จันทร์เจริญ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2560). การประเมินหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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บทความวิจัย 
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2562). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการประเมินหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. วารสารครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). หน้า 63-74. 

สิรภพ เทพพิทักษ์ กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ และณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2562). การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. หน้า 587-598. 

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

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
4) วิชาความเป็นครู 
5) วิชาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
6) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
7) วิชาการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
8) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
9) วิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
10) วิชามนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาปรัชญาและหลักการจัดการศึกษายุคใหม่ 
2) วิชาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
3) วิชานวัตกรรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 
4) วิชากลยุทธ์การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
5) วิชาการจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6) วิชาการจัดการความคิดเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
7) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
8) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ชื่อ – สกุล นายธนภัทร  จันทร์เจริญ    
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์        
สังกัด คณะครุศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา  

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

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ. 2546 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (การสอนภาษาไทย)  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาไทย, วิชาชีพครู, หลักสูตร, การจัดการเรียนรู้ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ  
ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2562). มองตัวครู ดูอย่างศิษย์ วิเคราะห์แนวคิด ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ 

สินลารัตน์ใน คมความคิดการศึกษา ของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ . ทวีศักดิ์  
จินดานุรักษ์ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 202-222. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2561). การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน. ใน การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 185 – 196. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2561). การพัฒนาหลักสูตร. ใน การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท
สหธรรมิก จ ากัด. หน้า 39 – 53. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2561). EPALA Model รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างมีความหมายและการเรียนรู้อย่างมีความสุข. กรุงเทพฯ :  DPU COOL PRINT มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2560). ท าอย่างไรจึงส่งเสริมเด็กไทยก้าวสู่ที่ 1 ในอาเซียน. ใน ความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ หมี้แสน บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. หน้า 328-340. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2558). ครูชอบธรรม. ใน ครูเก้าใหม่ : ก้าวไกล ก้าวน า. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  DPU COOL PRINTมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า 83-92. 

 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ ศศิกัญชณา เย็นเอง ธนภัทร จันทร์เจริญ สิริกร โตสติ และฑิตยา สิทธิโสภาสกุล. 

(2561). การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีงบประมาณ 2560. 
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งานวิจัย (ต่อ) 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อโนทัย แทนสวัสดิ์ ศุนิสา ทดลา วาสนา วิสกฤตาภา ธนภัทร 

จันทร์เจริญ และจินตนา ปรัสพันธ์. (2561). การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุค
ดิจิทัล. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปีงบประมาณ 2560. 

ณัฐมน พันธุ์ชาตรี ธนภัทร จันทร์เจริญ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2560). การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ ศศิกัญชณา เย็นเอง ธนภัทร จันทร์เจริญ สิริกร โตสติ และฑิตยา สิทธิโสภาสกุล. 

(2561). การพัฒนายุวมัคคุ เทศก์เพ่ือการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที ่1 (มกราคม-เมษายน) หน ้า 155-166. 

ไพฑู รย์  สินลารัตน์  ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์  อโนทัย แทนสวัสดิ์  ศุนิสา ทดลา วาสนา วิสกฤตาภา  
ธนภัทร จันทร์เจริญ และจินตนา ปรัสพันธ์. (2561).การศึกษาระบบบริหารจัดการของคุรุสภาในยุค
ดิ จิทั ล (A study on the Administrative Systems of Teachers Council in the Digital Age). 
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 
(ตุลาคม–ธันวาคม). 

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

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาไทย 
2) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
3) วิชาการใช้ภาษาไทยในเชิงธุรกิจ 
4) วิชาการบันทึกและสรุปความทางธุรกิจ 
5) วิชาภาษาไทยในบริบททางสังคม 
6) วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
7) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
8) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
9) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
10) วิชาวิธีการวิจัยทางการศึกษา  
11) วิชาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาปรัชญาและหลักการจัดการศึกษายุคใหม่ 
2) วิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
3) วิชาวิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4) วิชากระบวนทัศน์ใหม่ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
5) วิชากลยุทธ์การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6) วิชานวัตกรรมการจัดการความรู้ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
7) วิชาการจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
8) วิชาการจัดการความคิดเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
9) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
10) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
11) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวประไพ  ศรีดามา 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2558   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (นานาชาติ) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
พระนครเหนือ 

พ.ศ. 2549   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2541   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏธนบุรี 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล ระบบชาญฉลาด ระบบสนับสนุน 
 การตัดสินใจ 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ป ร ะ ไพ  ศ รี ด า ม า . (2 5 6 0 ) . Modern English Grammar and Usage for Collegiate 

Learners. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ The Faro Press. (กุมภาพันธ์), หน้า 1-
201. 

งานวิจัย 
ประไพ ศรีดามา. (2560). การพยากรณ์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์โดยการหาค่าที่เหมาะที่สุดและ

การวิเคราะห์เชิงพลวัต. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ตุลาคม 
2560 – กันยายน 2561), หน้า 1 – 65. 

บทความวิจัย 
Sridama, P. (2019). Optimization of regressing analysis technique to estimate the 

number of tourists in popular provinces in tourism of Thailand. 
International Conference on Computer Science, Electrical and 
Electronic Engineering (ICCEE 2019). Kuala lumpur, Malaysia, pp. 32-39. 

Sridama, P. (2018). Web cache optimization with Bayesian and maximum likelihood 
estimation. JP Journal of Heat and  Mass Transfer. Speical Volume. India, 
2018 (2), pp. 151-156. 

Sridama, P. ( 2 0 1 8) .  Developing decision support system for customer demand 
forecasting and inventory management of perishable goods. International 
Conference RIIT2018. Bangkok, Thailand, pp. 32-36. 
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บทความวิจัย (ต่อ) 
 
Sridama, P. (2018). Developing model for customer demand forecasting and inventory 

management by the single exponential smoothing algorithm. Academicsera 
international conference. Hanoi, Vietnam, 56-61. 

Sridama, P. ( 2 0 1 7) . The decision support system by optimization and dynaminc 
analysis for transportation routing. Journal of communication. USA, 12 (2), 
123 - 129. 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 
2) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
3) วิชาคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 
4) วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
5) วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
6) วิชาระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 
7) วิชานวัตกรรมและการประกอบธุรกิจด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
8) วิชาการจัดการระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ 
9) วิชาการจัดการดิจิตอล 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
2) วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 
3) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 
4) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
5) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
6) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
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ชื่อ-สกุล นายคณกร  สว่างเจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2556   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ. 2545   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2539   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ 

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

(2560). การพัฒนาโปรแกรมค านวณวัคซีนจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับเด็ก. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 25-26 ธันวาคม 2560. หน้า B-118 – B-125. 

ชัยพิพัฒน์ ช้างเผือกโสภณ ธีรพัฒน์ จันษร ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ คณกร สว่างเจริญ และประไพ  
ศรีดามา. (2560). การท านายการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017, มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 25-26 ธันวาคม 2560. หน้า B149 – B154. 

Janson, T., Wimuttipanya, J., Hongkachern, T., Meemon, K. Issaravit, P., 
Sawangcharoen, K. & Sridama, P. (2017). A Designment of Atomic Structure 
with Computer Graphic. The 1 Nation and International Conference on 
Education for Sustainable Locality Development 2017, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. pp. 543-551. 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2) วิชาการสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
2) วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 
3) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 
4) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
5) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ – สกุล นางณัฐมน  พันธุ์ชาตรี    
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
สังกัด คณะครุศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

พ.ศ. 2553 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศกึษา) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2547 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

พ.ศ. 2535 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา-นันทนาการ) 
คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูนครปฐม   

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา, การจัดการศึกษา, จิตวิทยา, วิชาชีพครู   

  
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2562). วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก. ใน ปรัชญาการศึกษา.  

พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 79 – 106. 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2562). กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู. ใน คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และ 

จิตวิญญาณความเป็นครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 149 – 167. 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2561). วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก. ใน ปรัชญาการศึกษา. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 89 – 114. 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2561). มาตรฐานวิชาชีพครูและทักษะความเป็นครู. ใน ความเป็นครู. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 67 – 87. 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2561). การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา. ใน การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

เพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 185 – 196. 

งานวิจัย 
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี ธนภัทร จันทร์เจริญ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2560). การประเมินหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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บทความวิจัย 
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2562). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการประเมินหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. วารสารครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). หน้า 63-74. 

สิรภพ เทพพิทักษ์ กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ และณัฐมน  พันธุ์ชาตรี. (2562). การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. หน้า 587-598. 

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

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
4) วิชาความเป็นครู 
5) วิชาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
6) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
7) วิชาการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
8) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
9) วิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
10)วิชามนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาปรัชญาและหลักการจัดการศึกษายุคใหม่ 
2) วิชาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
3) วิชานวัตกรรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 
4) วิชากลยุทธ์การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5) วิชาการจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6) วิชาการจัดการความคิดเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
7) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
8) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ชื่อ – สกุล นายธนภัทร  จันทร์เจริญ    
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์        
สังกัด คณะครุศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา  

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

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ. 2546 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (การสอนภาษาไทย)  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาไทย, วิชาชีพครู, หลักสูตร, การจัดการเรียนรู้ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ  
ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2562). มองตัวครู ดูอย่างศิษย์ วิเคราะห์แนวคิด ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ 

สินลารัตน์ใน คมความคิดการศึกษา ของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ . ทวีศักดิ์  
จินดานุรักษ์ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 202-222. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2561). การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน. ใน การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 185 – 196. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2561). การพัฒนาหลักสูตร. ใน การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท
สหธรรมิก จ ากัด. หน้า 39 – 53. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2561). EPALA Model รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างมีความหมายและการเรียนรู้อย่างมีความสุข. กรุงเทพฯ :  DPU COOL PRINT มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2560). ท าอย่างไรจึงส่งเสริมเด็กไทยก้าวสู่ที่ 1 ในอาเซียน. ใน ความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ หมี้แสน บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. หน้า 328-340. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2558). ครูชอบธรรม. ใน ครูเก้าใหม่ : ก้าวไกล ก้าวน า. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  DPU COOL PRINTมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า 83-92. 

 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ ศศิกัญชณา เย็นเอง ธนภัทร จันทร์เจริญ สิริกร โตสติ และฑิตยา สิทธิโสภาสกุล. 

(2561). การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีงบประมาณ 2560. 
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งานวิจัย (ต่อ) 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อโนทัย แทนสวัสดิ์ ศุนิสา ทดลา วาสนา วิสกฤตาภา ธนภัทร 

จันทร์เจริญ และจินตนา ปรัสพันธ์. (2561). การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุค
ดิจิทัล. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปีงบประมาณ 2560. 

ณัฐมน พันธุ์ชาตรี ธนภัทร จันทร์เจริญ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2560). การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ ศศิกัญชณา เย็นเอง ธนภัทร จันทร์เจริญ สิริกร โตสติ และฑิตยา สิทธิโสภาสกุล. 

(2561). การพัฒนายุวมัคคุ เทศก์เพ่ือการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที ่1 (มกราคม-เมษายน) หน ้า 155-166. 

ไพฑู รย์  สินลารัตน์  ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์  อโนทัย แทนสวัสดิ์  ศุนิสา ทดลา วาสนา วิสกฤตาภา  
ธนภัทร จันทร์เจริญ และจินตนา ปรัสพันธ์. (2561).การศึกษาระบบบริหารจัดการของคุรุสภาในยุค
ดิ จิทั ล (A study on the Administrative Systems of Teachers Council in the Digital Age). 
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 
(ตุลาคม–ธันวาคม). 

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

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาไทย 
2) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
3) วิชาการใช้ภาษาไทยในเชิงธุรกิจ 
4) วิชาการบันทึกและสรุปความทางธุรกิจ 
5) วิชาภาษาไทยในบริบททางสังคม 
6) วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
7) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
8) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
9) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
10) วิชาวิธีการวิจัยทางการศึกษา  
11) วิชาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาปรัชญาและหลักการจัดการศึกษายุคใหม่ 
2) วิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
3) วิชาวิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4) วิชากระบวนทัศน์ใหม่ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
5) วิชากลยุทธ์การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6) วิชานวัตกรรมการจัดการความรู้ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
7) วิชาการจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
8) วิชาการจัดการความคิดเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
9) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
10) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
11) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวประไพ  ศรีดามา 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2558   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (นานาชาติ) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

พ.ศ. 2549   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2541   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏธนบุรี 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล ระบบชาญฉลาด ระบบสนับสนุน 
 การตัดสินใจ 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ป ร ะ ไพ  ศ รี ด า ม า . (2 5 6 0 ) . Modern English Grammar and Usage for Collegiate 

Learners. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ The Faro Press. (กุมภาพันธ์), หน้า 1-
201. 

งานวิจัย 
ประไพ ศรีดามา. (2560). การพยากรณ์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์โดยการหาค่าที่เหมาะที่สุดและ

การวิเคราะห์เชิงพลวัต. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ตุลาคม 
2560 – กันยายน 2561), หน้า 1 – 65. 

บทความวิจัย 
Sridama, P. (2019). Optimization of regressing analysis technique to estimate the 

number of tourists in popular provinces in tourism of Thailand. 
International Conference on Computer Science, Electrical and 
Electronic Engineering (ICCEE 2019). Kuala lumpur, Malaysia, pp. 32-39. 

Sridama, P. (2018). Web cache optimization with Bayesian and maximum likelihood 
estimation. JP Journal of Heat and  Mass Transfer. Speical Volume. India, 
2018 (2), pp. 151-156. 

Sridama, P. ( 2 0 1 8) .  Developing decision support system for customer demand 
forecasting and inventory management of perishable goods. International 
Conference RIIT2018. Bangkok, Thailand, pp. 32-36. 
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บทความวิจัย (ต่อ) 
Sridama, P. (2018). Developing model for customer demand forecasting and inventory 

management by the single exponential smoothing algorithm. Academicsera 
international conference. Hanoi, Vietnam, 56-61. 

Sridama, P. ( 2 0 1 7) . The decision support system by optimization and dynaminc 
analysis for transportation routing. Journal of communication. USA, 12 (2), 
123 - 129. 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 
2) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
3) วิชาคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 
4) วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
5) วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
6) วิชาระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 
7) วิชานวัตกรรมและการประกอบธุรกิจด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
8) วิชาการจัดการระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ 
9) วิชาการจัดการดิจิตอล 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
2) วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 
3) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 
4) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
5) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
6) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
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ชื่อ-สกุล นายคณกร  สว่างเจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2556   ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การจัดการเทคโนโลยี) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ. 2545   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2539   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ 

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

(2560). การพัฒนาโปรแกรมค านวณวัคซีนจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับเด็ก. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 25-26 ธันวาคม 2560. หน้า B-118 – B-125. 

ชัยพิพัฒน์ ช้างเผือกโสภณ ธีรพัฒน์ จันษร ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ คณกร สว่างเจริญ และประไพ  
ศรีดามา. (2560). การท านายการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017, มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 25-26 ธันวาคม 2560. หน้า B149 – B154. 

Janson, T., Wimuttipanya, J., Hongkachern, T., Meemon, K. Issaravit, P., 
Sawangcharoen, K. & Sridama, P. (2017). A Designment of Atomic Structure 
with Computer Graphic. The 1 Nation and International Conference on 
Education for Sustainable Locality Development 2017, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. pp. 543-551. 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2) วิชาการสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
2) วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 
3) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 
4) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
5) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

  พ.ศ. 2536 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

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

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, การพัฒนาท้องถิ่น,  

การประกันคุณภาพ 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ต ารา 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2562). สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
 
งานวิจัย 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2558). การพัฒนาตัวแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนตามบทบาทของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์  
กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2561). การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ส าหรับผู้น าชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
 

บทความวิจัย 
 จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์  ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เนตร โพธิ์ เขียว ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ 

วรุณรัตน์ คนซื่อ ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว และอภิญญา หนูมี. (2558). โครงการติดตามและ
ประเมินผลการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม :กรณีศึกษาโครงการห้องสมุดเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล จังหวัดนครราชสีมา. วารสารห้องสมุด (T.L.A.),  
59(1) (มกราคม-มิถุนายน 2558), หน้า 35-46. 
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ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2559). การพัฒนาตัวแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนตามบทบาทของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทย, 9(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559), หน้า 1-21.  
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์   

กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2562). การพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้ส าหรับผู้น าชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21.  วารสารวิจัย สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 12(1) (มกราคม-มิถุนายน 2562), หน้า 29-43. 

 
 บทความวิชาการ 

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน. (2561).  ถอดบทเรียนหลักการบริหารงานจากการเนรเทศสู่ป่า ในละคร
โทรทัศน์ สีดาราม ศึกรักมหาลงกา. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 1(1) (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 103-112. 

 
 การประชุมวิชาการ 

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

 
ประสบการณ์การสอน 

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

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการคุณภาพในสถานศึกษา 
2) วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 
3) วิชานวัตกรรมการจัดการความรู้ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
4) วิชาการจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
6) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
7) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

 
 



67 

  

ชื่อ-สกุล   นางกุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

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

พ.ศ. 2545   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีน) 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541   ครศุาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนส าหรับแรงงานในต่างประเทศ 
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
Aphiratvoradej, K.  (2018). Integration of flipped-classroom concept to  

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

สิริภัทร เมืองแก้ว และกุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช) .2561  .(การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 
รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมธรรมเพ่ือนบ้าน )ภาษาจีน) ส าหรับนิสิต ชั้นปี 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา .ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2(1), หน้า 18-
32. 

ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์   
กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ และวรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2562). การพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้ส าหรับผู้น าชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21.  วารสารวิจัย สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 12(1), (มกราคม-มิถุนายน 2562), หน้า 29-43. 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาภาษาจีนระดับต้น 1 
2) วิชาทฤษฎีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
3) วิชาระบบเสียงภาษาจีน 
4) วิชาภาษาจีนส าหรับแรงงานในต่างประเทศ 
5) วิชาวัฒนธรรมจีน 
6) วิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวทางการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
2) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ชื่อ-สกุล  นางลินดา  เกณฑ์มา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 พ.ศ. 2533 การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย)  
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2525 ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ภาษาไทย, วรรณคดีไทย,  การพัฒนาท้องถิ่น 
 
ผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย 
ต ารา 
ลินดา เกณฑ์มา. (2559). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication). กรุงเทพฯ : 

เรือนแก้วการพิมพ์. 
 
งานวิจัย 
ลินดา เกณฑ์มา. (2560). รูปแบบการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ลินดา เกณฑ์มา  อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด สุริยา พันธ์โกศล และหนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์. (2562). 
          การประเมินโครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ 

หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ลินดา เกณฑ์มา สมชาย พรหมสุวรรณ ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร พนัส จันทร์ศรีทอง  

  ลักษณา เกยุราพันธ์ และวาปี คงอินทร์. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   

อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด ลินดา เกณฑ์มา ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร สมชาย พรหมสุวรรณ พนัส จันทร์ศรีทอง 
          ลักษณา  เกยุราพันธ์ และวาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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บทความวิชาการ 
ลินดา เกณฑ์มา. (2561). University’s Roles and Guidelines for International Standardization.   
          บทความน าเสนอในที่ประชุมเครือข่ายอธิการบดีนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ 

เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 กันยายน 2561 ในงาน 60th Anniversary of  
Tianjin Normal University Commemorative Celebration. 

ลินดา เกณฑ์มา. (2560). ภาพสะท้อนความรุนแรงในครอบครัวผ่านละครโทรทัศน์ไทย ช่วงปี พ.ศ.  
2559 – 2560. วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม.  7(1) (มกราคม – มิถุนายน 2560), หน้า 141 – 163.  

ลินดา เกณฑ์มา อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด พนัส จันทร์ศรีทอง. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
วารสารศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์.กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  หน้า 40 – 49          

ลินดา  เกณฑ์มา และคณะ. (2560). รูปแบบการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : สถาบันการสร้างชาติ (NBI). 

ลินดา  เกณฑ์มา และคณะ. (2561). ภาพสะท้อนความรุนแรงในครอบครัวจากละครโทรทัศน์ไทยช่วงปี 
2559 – 2560. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 

บทความวิจัย 
ลินดา เกณฑ์มา ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด สมชาย พรหมสุวรรณ พนัส จันทร์ศรีทอง 

ลักษณา  เกยุราพันธ์ และวาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพมหานคร,    
หน้า 430-439. 

 

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

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาปรัชญาและหลักการจัดการศึกษายุคใหม่ 
2) วิชาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
3) วิชาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการคุณภาพในสถานศึกษา 
4) วิชานวัตกรรมการจัดการความรู้ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
5) วิชาการจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
7) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
8) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 



71 

  

ชื่อ-สกุล นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ,   การพัฒนาหลักสูตร, ภาษาอังกฤษ,  
 การจัดการเรียนรู้,  การฝึกอบรม,  สถิติวิจัย, การวิจัยในชั้นเรียน  
  
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด. (2561). การพัฒนาบุคคลในองค์กรอย่างยั่งยืน :การฝึกอบรมและ 

การพัฒนา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ธนภัทร จันทร์ เจริญ ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และฐิติวรดา พลเยี่ยม. (2561). การพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 39 – 53. 
 
ต ารา 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด. (2559). การพัฒนาหลักสูตรกรุงเทพฯ :  บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ 

เปอเรชั่น. 
 
งานวิจัย 
ลินดา เกณฑ์มา อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด สุริยา พันธ์โกศล และหนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์. (2562). 
         การประเมินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ 

หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ลินดา เกณฑ์มา สมชาย พรหมสุวรรณ ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร พนัส จันทร์ศรีทอง  
  ลักษณา เกยุราพันธ์ และวาปี คงอินทร์. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด พนัส จันทร์ศรีทอง มณี เหมทานนท์ มนัส วัฒนไชยศ สมชาย พรหมสุวรรณ  
ประไพ วีระอมรกุล ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์  ศรันย์ ธิตารี ไพรัช ถิตย์ผาด  นราวัลย์  
สุรังค์สุริยกุล ลัดดา อ่ าสอาด และวาปี คงอินทร์. (2561). การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ- 
เจ้าพระยา.  

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ พนัส จันทร์ศรีทอง. (2560). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน วาปี คงอินทร์ และ คณกร สว่างเจริญ . (2560).  
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด ลินดา เกณฑ์มา ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร สมชาย พรหมสุวรรณ พนัส จันทร์ศรีทอง 
           ลักษณา  เกยุราพันธ และวาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี  ณุ ศณี  มีแก้วกุญชร พีระพงษ์  กุลพิศาล  
อัจฉรา  แก้วน้อย พนัส  จันทร์ศรีทอง ไพรัช ถิตย์ผาด รัชนี ธรรมสโรช ณัฐมน พันธุ์ชาตรี 
ชัชศรัณย์ จิตคงคา วาปี คงอินทร์ และ พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหาร 
งานบุคคลเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . (มกราคม – ธันวาคม 
2558), 1 - 91. 

 
บทความวิชาการ 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กาญนา สุทธิเนียม ชลพร กองค า วาปี คงอินทร์. (2562). ศาสตร์พระราชา 

กับการศึกษาแบบ Active Learning. วารสารศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์: กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
หน้า 71 – 80 
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อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2562). การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาและความรับผิดชอบในหน้าที่พร้อม
ช่วยเหลือสังคม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ด้วยระบบ PLC.  
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้
หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นาการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 
22-23 สิงหาคม 2562. หน้า 825. 

อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด.(2561). การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา.
วารสารวิชาการราชภัฏบุรีรัมย์. 10(1) (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

 

บทความวิจัย 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี  ณุ ศณี  มีแก้วกุญชร พีระพงษ์  กุลพิศาล  

อัจฉรา แก้วน้อย พนัส  จันทร์ศรีทอง ไพรัช ถิตย์ผาด รัชนี ธรรมสโรช ณัฐมน พันธุ์ชาตรี 
ชัชศรัณย์ จิตคงคา วาปี คงอินทร์ และ พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหาร 
งานบุคคลเพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่  3 ประจ าปี 2559 เล่มที่  2 กลุ่ม สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. (16 กรกฎาคม 2559). 330 – 335.  

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสารสารสนเทศ
ส าน ักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 17(1) (มกราคม – มิถุนายน 2561), หน้า 199-212. 

ลินดา เกณฑ์มา อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด พนัส จันทร์ศรีทอง. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
วารสารศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพ :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 40-49. 

         
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2) วิชาการศึกษาเอกเทศ 
3) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ 
4) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษ 
5) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
6) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
7) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
8) วิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
9) วิชาสัมมนาวิจัยหลักสูตรและการสอน 
10) วิชาการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 
11) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 
12) วิชาวิธีวิทยาการวิจัย 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาวิทยวิธีการวิจัยทางการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
3) วิชานวัตกรรมการจัดการความรู้ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา     
4) วิชาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 

5) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
6) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ได้จัดให้มีการวิพากษ์
หลักสูตร ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์  อาคาร 11 ชั้น 5  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์  อภิรัตน์วรเดช กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผลการวิพากษ์หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
รูปแบบของหลักสูตร : การรับนักศึกษาเข้า รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่

สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจใน
ภาษาไทย และ/หรือภาษาต่างประเทศ 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา แก้ไขจากผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหาร
การศึกษาเป็น ผู้จัดการศึกษา 

ปรัชญา แก้ไขเป็น มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น า
ทางนวัตกรรมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 

แผนการรับนักศึกษา พิจารณาจ านวนรับให้สอดคล้องกับคณาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฉ 
การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
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ภาคผนวก ช 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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