
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : 
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology and Innovation Management 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Technology and Innovation Management) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Technology and Innovation Management) 
 

3. วิชาเอก 
-ไม่มี- 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
4.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโท มี 2 แบบ 
 แผน ก แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า            

24 หน่วยกิต 
 แผน ข ท าสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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5.2 ภาษาที่ใช ้
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจ ใช้ภาษาไทย และ/หรือ

ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพของหลักสูตร 
      6.1.1  หลักสูตรใหม่ 

      6.1.2 ☐ หลักสูตรปรับปรุง  
 6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

     ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564   
     สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอ

หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2562  วันท่ี 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 

วันท่ี 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหนว่ยงานภาครัฐ หรือเอกชน  
8.2 เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและปพี.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายพงศ์ หรดาล 
3-1005-XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ 
(บริหารธุรกิจ 

6802  
อนุสาขาวิชา 
การจัดการ 
680201) 

Ph.D. (Industrial 
Technology) 
M.A. Ed (Educational 
Administration) 
M.S. (Industrial 
Education) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 

Kent State University 
U.S.A, 2530 
The University of 
Akron U.S.A, 2530 
Bemidji State 
University U.S.A, 2522 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2517 

2 นางสาวกิตติรัตน์  
ฐานสุวรรณศรี 
3-1021-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(คหกรรมศาสตร์ 

9156) 
 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
ศษ.ม. (บริหาร
การศึกษา) 
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2554
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2542 
วิทยาลัยครูธนบุรี, 2524 

3 นางศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
3-5019-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
อ.ม. (บรรณารักษ 
ศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์) 
ศศ.บ. (บรรณารักษ 
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2555 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2528 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ก 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้และต่อยอด
ภาคการผลิตและบริการ เพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการขับเคล่ือนประเทศ
ไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมท่ีขับเคล่ือนด้วยการพัฒนา
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ประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ( Innovation driven 
economy) โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์อันน าไปสู่การเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ดังนั้นจึงต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใหม้ีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 สถานการณ์โลกในปัจจุบันเปล่ียนแปลงจากอดีตอย่างรวดเร็วในทุ กมิ ติ  และทุกมิ ติของ           
การเปล่ียนแปลงเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท้ังทางตรงและทางอ้อม จนท าให้เกิดปัญหา             
การด ารงชีวิตของบุคคลท่ีไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ เช่น ระบบธุรกิจ อุตสาหกรรม 
การเงิน การขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนใหญ่เกิดใน
ต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยน าเข้าเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงขาดความมั่นคงทางเทคโนโลยี ประเทศ
ไทยจึงสมควรสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบและจริงจัง ในการสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารและด าเนินโครงการระดับสูง
อย่างเพียงพอ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และการเรียนรู้
ดังนั้นการพัฒนาคนนอกจากพัฒนาให้มีความรู้และทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องมีจิตส านึก
ท่ีดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค านึงถึงผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนท่ีเกิดจาก
การพัฒนาเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นต้องใช้นักบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีความเข้าใจในการปรับปรุง 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้น  ท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชา
สังคม 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การน าเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลายและทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี             
ด้านการบริหารและด้านการวิจัย การผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถหลากหลายเชิงพหุวิทยาการ
ทางด้านการบริหารและศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ถือเป็นส่ิงเร่งด่วนท่ีต้องรีบ
ด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นระบบ การผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์
ความรู้ขั้นสูงท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศจึงเป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญของสถาบันการศึกษา                
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการด าเนินการ
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน สังคม ท้องถิ่น และประเทศไทย   
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12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21 และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เน้นให้มีคุณธรรม มีสุขภาพ
อนามัยดี มี ทักษะวิชาการ  มีทักษะทางภาษา  และเทคโนโลยี  มี จิตอาสา  และมี ทักษะการท างาน                        
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพงาน สังคมท่ีเปล่ียนแปลง และบริบทของอาเซียนและนานาชาติ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีตอบสนองความต้องการประเทศ 
และมุ่งเน้นการเรียนการสอนท่ีพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรอบรู้ มีทักษะการวิจัย พร้อมให้บริการทาง
วิชาการทางสังคม 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น   
           - ไม่มี – 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน   

               - ไม่มี – 
13.3 การบริหารจัดการ 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันก าหนดขั้นตอนและแนวทางในการบริหารจัดการ

ตลอดจนกระบวนการในการจัดการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การให้ค าปรึกษา การเตรียมอาจารย์ผู้สอน 
ตลอดจนการแต่งต้ังท่ีปรึกษาให้กับผู้เรียนในการดูแลและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาจนจบ
หลักสูตร โดยคณะกรรมการใช้หลักการสร้างเครือข่ายและการประสานความร่วมมือในการท างาน  

 ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน เน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยกิจกรรม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามเป้าหมาย มีการวาง
แผนการเรียนการสอนโดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยครอบคลุมการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้           
ยังรวมถึงคุณลักษณะท่ีเป็นจุดเน้นของหลักสูตร ได้แก่ ความเป็นผู้น าทางด้านสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
และนวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถท่ีผสมผสานระหว่างความรู้ทาง 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยี และด้านนวัตกรรม เพื่อน าไปใช้ในการเลือกเทคโนโลยี การจัดหา
เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยี ส าหรับการบริหารหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพ 

1.2 ความส าคัญ 
 ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจภาคใหม่ (new economy) ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีการน ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม     
และบริการ ท าให้ศักยภาพการแข่งขันท้ังภาครัฐและเอกชนไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในเวทีการค้าโลก    
มากขึ้น โดยจะเห็นได้จากสภาพของการแข่งขันแบบเดิมท่ีอาศัยความได้เปรียบทางด้านแรงงานหรือวัตถุดิบ
ราคาถูกมาสู่การแข่งขันทางด้านความรู้และทักษะการจัดการท่ีดีและมีคุณภาพเป็นหลัก ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการไทยจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและด้านการบริหารขั้นสูง  
 การเปล่ียนแปลงสภาพการแข่งขันดังกล่าวได้ส่งผลต่อการด าเนินงานของท้ังภาครัฐและเอกชน   
ผู้บริหารหน่วยงานจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นข้างต้น การยกระดับความสามารถ
ในการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  จ าเป็นต้องขับเคล่ือนด้วย
บุคลากรท่ีมีศักยภาพ โดยบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถหลากหลายเชิงบูรณาการของศาสตร์ทางด้าน 
การบริหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ดังนั้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีหลากหลายทันสมัย
มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพของการด าเนินงานดังกล่าว จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใน          
การบริหารงานขั้นสูง และแก้ปัญหาในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะความรู้และทักษะ
ทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีครอบคลุมการด าเนินงานอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ดังกล่าว    
 การผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้   ความสามารถหลากหลาย  โดยการบูรณาการของศาสตร์                    
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการบริหารการจัดการเข้าด้วยกัน จะท าให้สามารถเข้าใจถึง
ภาพรวมของการจัดการด้านต่างๆ ของการด าเนินงาน และลดปัญหาความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นลงได้ การพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเป็นการวางแผนการผลิต
บุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ และความสามารถดังกล่าว  เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
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           1.3 วัตถุประสงค ์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพในด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   2) มีความรู้ ความเข้าใจ ทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ใช้ใน              
การด าเนินงานทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานทางด้านการบริหาร   
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                        4) มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการบริหาร   
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม  

 5) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารท้ังการพูดและการเขียน และการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ในงานทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1) แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ   

1) ด าเนินการทบทวนข้อก าหนดเฉพาะ
ของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ 
2) ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร 
และรายวิชาให้สอดคล้องกับผล 
การเรียนรู้ 

หลักฐาน 
เอกสารหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานของประเทศ 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 1-3, 5 ในหมวดท่ี 7 

2) แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ พร้อมท้ังสร้าง
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
คณาจารย์ นักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต 
เป็นต้น 

1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2) ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
3) ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้
ในทางวิชาชีพของตนเอง 

หลักฐาน 
1) รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
2) รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 11-12 ในหมวดท่ี 7 

3) แผนงานการพัฒนาและประเมิน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 
 
 

หลักฐาน 
1) รายงานการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2) รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และจัด
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ 

3) รายงานผลการฝึกอบรมอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 4, 6-10 ในหมวดท่ี 7 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 

ปกติ  1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 9 
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนท่ี 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
 ภาคเรียนท่ี 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน

เทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จากคณะกรรมกสถาบันการศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  

2) มีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม หรือ
การท างานอย่างอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี   

3) มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
4) ผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ประกอบด้วย 
1) พื้นฐานความรู้และความสามารถทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมแตกต่างกัน 
2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลระดับสากล  
3) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร และความรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทาง  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1)  จัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมความรู้ความสามารถทาง           

การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2)  จัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลระดับ

สากล 
 3)  จัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร โดยเฉพาะ     

ศัพท์เฉพาะทางเพิ่มเติมก่อนเรียนในรายวิชา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 แผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
4256  5 - 5 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร ปีละ 5 คน 
เริ่มส าเร็จการศึกษาปี พ .ศ.  2566 

5256  5 5 10 
6256  5 5 10 
7256  5 5 10 

2568 5 5 10 
 

  
 

แผนการรับนักศึกษา แผน ข 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
4256  15 - 15 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร ปีละ 15 คน 
เริ่มส าเร็จการศึกษาปี พ .ศ.  2566 

5256  15 15 30 
6256  15 15 30 
7256  15 15 30 

2568 15 15 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
               2.6.1 แผน ก แบบ ก2 
  2.6.1.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบประมาณแผ่นดิน 
    - งบบุคลากร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

    - งบลงทุน 
    - ค่าครุภัณฑ์ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ค่าบ ารุงการศึกษา 248,000 496,000 496,000 496,000 496,000 
รวมรายรับ 248,000 496,000 496,000 496,000 496,000 

 
    2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร      
เงินเดือนและค่าจ้าง - - - - - 

2. งบด าเนินการ               
   - ค่าตอบแทน  198,400 313,600 313,600 313,600 313,600 
   - ค่าใช้สอย - 41,600 41,600 41,600 41,600 
   - ค่าวัสดุ - 41,600 41,600 41,600 41,600 
   - ค่าด าเนินการ 
     ระดับมหาวิทยาลัย 

49,600 99,200 99,200 99,200 99,200 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมรายจ่าย 248,000 496,000 496,000 496,000 496,000 
จ านวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 
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               2.6.2 แผน ข 
  2.6.2.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบประมาณแผ่นดิน 
    - งบบุคลากร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

    - งบลงทุน 
    - ค่าครุภัณฑ์ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เงินบ ารุงการศึกษา 748,500 1,497,000 1,497,000 1,497,000 1,497,000 
รวมรายรับ 748,500 1,497,000 1,497,000 1,497,000 1,497,000 

 
  2.6.2.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร      
เงินเดือนและค่าจ้าง - - - - - 

2. งบด าเนินการ          

   - ค่าตอบแทน 313,600 627,200 627,200 627,200 627,200 

   - ค่าใช้สอย 142,600 285,200 285,200 285,200 285,200 

   - ค่าวัสดุ 142,600 285,200 285,200 285,200 285,200 

   - ค่าด าเนินการ 
     ระดับมหาวิทยาลัย 

149,700 299,400 299,400 299,400 299,400 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมรายจ่าย 748,500 1,497,000 1,497,000 1,497,000 1,497,000 

จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ในการผลิตบัณฑิต 

49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน  

 การศึกษาด้วยตัวเองและกิจกรรมกลุ่ม     
 อื่นๆ การจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ก 

แบบ ก2 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ข    

มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข 
ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าสารนิพนธ์ ประกอบด้วยหมวดวิชาท่ีต้องเรียน 2 หมวด คือ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และ
หมวดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดังนี้ 

 

รายการ 
โครงสร้าง 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  
     1.2 กลุ่มวิชาเลือก 

  
18 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  
18 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
     2.1 วิทยานิพนธ์ 
     2.2 สารนิพนธ์ 

 
12 หน่วยกิต 

- 

 
- 

6 หน่วยกิต 
รวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   24  หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาบังคับ ส าหรับแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ให้เรียน 18 หน่วยกิต            

ตามรายวิชาต่อไปนี้ 
 

6302101 หลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 Principles of Technology and  Innovation 

Management 
 

 6302102 วิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 Research Methodology for Technology and  

Innovation Management 
 

6302103 การจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Development of  

Innovative Organization 
 

6302104 สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 Seminar in Technology and Innovation  

Management 
 

6302105 ความเป็นผู้น าและการบริหารการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

 Leadership and Management for Technology and 
Innovation Change   

 
 

6302106 พลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3(3-0-6) 

 System Dynamics and Decision Making for 
Technology and Innovation Management 

 

  
 2.2) กลุ่มวิชาเลือก ส าหรับแผน ก แบบ ก2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ

ส าหรับ แผน ข  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้ 
 

6302201 การวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก าเนิดใหม่ 3(3-0-6) 
 Analysis of Emerging Technologies and Innovation  
6302202 การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 Estimation and Technology   and Innovation 

Forecast  
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6302203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารแบบลีน 3(3-0-6) 
 Technology and Innovation of Lean Management  

6302204 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน       

3(3-0-6) 

 Technology and Innovation of Logistics and 
Supply Chain Management 

 

6302205 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
 Strategic Technology and Innovation    

Management 
 

6302206 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ   3(3-0-6) 
 Technology and Innovation of Quality 

Management 
 

6302207 หัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3(3-0-6) 

 Special Topics for Technology and Innovation 
Management 

 

     
2) หมวดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์  

     2.1) แผน ก แบบ ก2       ให้เรียนวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต  
 

6302209 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

      

     2.2) แผน ข       ให้เรียนสารนิพนธ์     6  หน่วยกิต 
   

6302208 สารนิพนธ ์  6 หน่วยกิต 
 Thematic Paper  

 
3.1.4 แผนการศึกษา  

               3.1.4.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม       
แผน ก แบบ ก2 จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302101 หลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
6302102 วิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

6302103 การจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม  3(3-0-6) 
รวม 9 

 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302104 สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม       3(3-0-6) 
6302105 ความเป็นผู้น าและการบริหารการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3(3-0-6) 

6302106 พลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

63022XX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
รวม 12 

 
 
 
 
 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302209 วิทยานิพนธ ์ 6 
63022XX วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม 9 
 
 

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302209 วิทยานิพนธ ์ 6 

รวม 6 
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               3.1.4.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม       
แผน ข จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302101 หลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
6302102 วิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

6302103 การจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม  3(3-0-6) 
รวม 9 

 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302104 สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม       3(3-0-6) 
6302105 ความเป็นผู้น าและการบริหารการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3(3-0-6) 

6302106 พลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

63022XX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
รวม 12 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302208 สารนิพนธ ์ 3 

63022XX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
63022XX วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302208 สารนิพนธ ์ 3 

63022XX วิชาเลือก 3(3-0-6) 

 การสอบประมวลความรู้  
รวม 6 
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3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่  รายละเอียด 

1 1. เข้าใจหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมและวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  
2. เข้าใจการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
3. สามารถวิจารณ์การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้ังในและต่างประเทศได้  
4. เข้าใจความเป็นผู้น าและการบริหารการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. เข้าใจพลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2 1. สามารถคัดเลือกประเด็นปัญหาทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีน่าสนใจ 
   เพื่อน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ 
2. สามารถท าการทบทวนเอกสาร อันประกอบไปด้วยแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
   ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ 
3. สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ 
4. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือค าตอบในการวิจัยได้ 
   ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยได้ 
5. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ 
6. สามารถอภิปรายผลลัพธ์จากงานวิจัยท่ีได้มาจากภาคสนาม โดยใช้แนวคิด และ 
   ทฤษฎีท่ีได้ศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมได้ 
7. สามารถน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง 
   วิชาการในวารสารท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
 
3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
      1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
6302101   หลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                                3(3-0-6)  
               Principles of Technology and Innovation Management  
               ความส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  วัฏจักร
ของเทคโนโลยี  กระบวนการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเลือกเทคโนโลยี 
การจัดหาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี  การประเมินเทคโนโลยี  การพัฒนาเทคโนโลยี และกิจกรรมทาง
เทคโนโลยีท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารเทคโนโลยี
และนวัตกรรม   
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               Importance of technology and innovation; principles of technology and 
innovation management; cycle of technology; technological and innovation processes; 
technology transfer; technology selection; technology procurement;  using technology; 
technology assessment; technology development;  technology activities responding to the 
strategic goals of the organization; ethical and moral in technology and innovation 
management 
 
6302102 วิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                         3(3-0-6)  
             Research Methodology for Technology and  Innovation Management            

ความหมาย  ขอบเขต  กระบวนวิธีวิจัยท้ังประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                  
คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย การออกแบบงานวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย   การต้ังสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล  การสังเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลข้อมูล ทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และเทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัย 
               Definition, scope, method of research in both quantitative and qualitative 
research types; ethical and moral of researcher; research design; defining research 
problems; setting hypothesis;  analysis of relevant theories and research; tools used in 
research; data collection techniques; data analysis; data synthesis;  evaluation of 
information in technology and innovation management; writing research proposal;  
dissemination of research results;  research presentation techniques 
 
6302103  การจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม                                           3(3-0-6)   
              Knowledge Management and Development of Innovative Organization 
             หลักการและคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้ การรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร เทคนิคการแสวงหาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรม รวมท้ังการประยุกต์ใช้                         
การจัดการความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
              Principles and characteristics of learning organizations knowledge management; 
knowledge management process; techniques for acquiring excellent practices; 
strengthening the learning exchange process for continuous development; organizational 
development strategy to be an innovative organization; application of knowledge 
management in creating innovation   
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6302104    สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                            3(3-0-6) 
                Seminar in Technology and Innovation Management 
                หั วข้ อ งาน วิ จั ย ท่ี สน ใจใน ปั จ จุบั นทาง ด้าน การบริห ารเทคโน โลยี และนวั ตก รรม                    
การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
                Current research topics of interest in technology and innovation management; 
effective presentation of research proposal 
 
6302105   ความเป็นผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม       3(3-0-6)                   
               Leadership and Management for Technology and Innovation Change   

หลักการและแนวคิดของการบริหารการเปล่ียนแปลง บทบาทของผู้น าในการเปล่ียนแปลงใน
องค์กร  การบริหารการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร                       
การเปล่ียนแปลงและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร 

 Principles and concepts of change management;  the role of leader in 
organizational change;  management for technology and innovation change; development 
of change management strategies and innovation in the organization 

 
6302106     พลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม             3(3-0-6)                   
                 System Dynamics and Decision Making for Technology and  
                 Innovation Management  
                 หลักการและแนวคิดของพลวัตระบบ การวางแผนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์
ปัญหา การตัดสินใจในกระบวนการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์
ปัญหา การระบุปัจจัย ข้อจ ากัดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาในด้านต่างๆ การสรุปผลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และทางเลือกท่ีเหมาะสมกับองค์กร 

               Principles and concepts of system dynamics; technology planning to support 
problem analysis; decision making in the process of technology and innovation 
management; quantitative tools in problem analysis; identifying factors; limitations 
related to various issues; summarizing results and proposing solutions that are suitable 
for the organization 
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6302201     การวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก าเนิดใหม่                                     3(3-0-6)  
                 Analysis of Emerging Technologies and Innovation 

หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เทคโนโลยีเกิดใหม่ การติดตามเทคโนโลยี การพยากรณ์
เทคโนโลยี การประเมินผลกระทบ และการใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
                  Principles and techniques in analyzing emerging technologies;  technology 
tracking; technology forecasting; impact assessment; using information to plan the 
development of the organization's technology to be effective 
 
6302202     การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม                                  3(3-0-6) 
                 Estimation and Technology and Innovation Forecast 

ทิศทางและแนวโน้มนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพยากรณ์เทคโนโลยี
และแนวทางด าเนินงานในอนาคต ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นท้ังในระยะส้ันและระยะยาว การวิเคราะห์
เทคโนโลยีในการตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

 Directions and trends in science and technology Innovation policy;   
Technology forecasting and future operation approaches; the effects that may occur both 
in the short and long term;  technology analysis to meet the strategic goals of the 
organization 

 
6302203     เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารแบบลีน                                         3(3-0-6) 
                 Technology and Innovation of Lean Management 

แนวคิดของลีน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารแบบลีน วิธีการและเครื่องมือของลีน      
การสร้างกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง การลดความสูญเปล่าจากการท างาน การเพิ่มผลผลิตด้วย              
การจัดท างานมาตรฐาน   

Lean concept;  technology and innovation of lean management;  lean 
methods and tools;  continuous flow process creation;  reducing waste from work;  
productivity as well standard work arrangement  
 
6302204    เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                   3(3-0-6) 

Technology and Innovation of Logistics and Supply Chain Management 
แนวคิด และหลักการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ การวางแผนการจัดซื้อ     

การผลิต การจัดจ าหน่าย การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง เทคนิคการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทาน การประยุกต์แนวคิดและเทคนิคเพื่อพัฒนากระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการให้มี
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ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการ          
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนากลยุทธ์การจัดความสัมพันธ์ในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน    

Concepts and principles of modern logistics and supply chain management; 
procurement planning, production, distribution, transportation, inventory management;  
technical analysis logistics and supply chain systems; application of concepts and 
techniques to improve the delivery process of products and services effectively and meet 
the needs of customers;  technology and innovation involved in logistics and supply chain 
management;  developing a relationship management strategy in the supply chain 
network 

 
6302205     การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์                                       3(3-0-6) 

Strategic Technology and Innovation Management 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์องค์กร กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหาร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์ประกอบส าคัญและกรอบงานของ                
การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์กรกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องในห่วงโซ่คุณค่า กระบวนการของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและห่วงโซ่คุณค่า 
และกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี 

Concepts of corporate strategy development;  strategic management process; 
technology and innovation management for competitive advantage;  key elements and 
frameworks of technology and innovation management;  the link between corporate 
strategy and technology and innovation;  proper use of technology in the value chain; 
process of technological modification and value chain;  technology strategy 
 
6302206     เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ                                          3(3-0-6) 
                Technology and Innovation of Quality Management 
                 หลักการของการบริหารคุณภาพ ทฤษฎีและตัวแบบส าหรับนวัตกรรมการบริหารคุณภาพและ
การน าไปใช้ การควบคุมและตรวจทานคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพในองค์กร  ตัวแบบเชิงคุณภาพใน
การจัดการต้นทุนและเวลา การประเมินงานเชิงคุณภาพ และกลยุทธ์ในการน าระบบการบริหารคุณภาพสู่
การปฏิบัติ 

Quality management principles; theories and models for quality management 
innovation and implementation;  quality control and review;  quality control in the 
organization; qualitative model for cost and time management; qualitative job evaluation; 
strategies for implementing the quality management system into practice 
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6302207     หัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม                     3(3-0-6) 
 Special Topics for Technology and Innovation Management 
 กรณีศึกษาด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค์กร การน าเครื่องมือ ทฤษฎี 

เทคนิคใหม่ๆ และทันสมัย มาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม           
การเปล่ียนแปลง  

 Case study in the management of technology and innovation in the  
organization; applying tools, theories, modern techniques to solve problems in technology 
and innovation management according to changes 

 

       2) หมวดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์  
 

6302208     สารนิพนธ์               6  หน่วยกิต 
                 Thematic Paper 
                 การค้นคว้าข้อมูลทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม การก าหนดหัวข้อสารนิพนธ์ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ การก าหนดกรอบแนวคิดใน                
การวิจัย การเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย การน าเสนอและการสอบเค้าโครง              
สารนิพนธ์ การด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย การสรุปผลการวิจัย                 
การอภิปรายผลการวิจัย การเขียนสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  การสอบป้องกันสารนิพนธ์ ; การจัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มสารนิพนธ์  
                 Searching information of technology and innovation management; identifying 
thematic paper topics; research objectives; research scoping; the benefits that expected to 
be received; conception framework; writing and related research; research method; 
presentation and thematic paper proposal examination; research operation; data analysis; 
research result presentation; conclusion; discussion of research results; complete thematic 
paper writing; thematic paper defense examination; the publication of the thematic paper     
 

6302209     วิทยานิพนธ์                                                                          12  หน่วยกิต 
                 Thesis 
                  ศึกษาข้อมูลของประเด็นทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนใจ  จัดท าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ ก าหนดกรอบแนวคิด การเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย การน าเสนอและ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย การสรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์; การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
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                  Study in detail the data of technology and innovation management issues; 
prepare the thesis proposal; identifying thesis topics; research objectives; research scoping; 
the benefits that expected to be received; conception framework; writing and related 
research; research method; presentation and thesis proposal examination; research 
operation; data analysis; research result presentation; conclusion; discussion of research 
results; writing research paper for publications; complete thesis writing; thesis defense 
examination; the publication of the thesis     

 

 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายพงศ์ หรดาล 
3-1005-XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ 
(บริหารธุรกิจ 

6802  
อนุสาขาวิชา 
การจัดการ 
680201) 

Ph.D. (Industrial 
Technology) 
M.A. Ed 
(Educational 
Administration) 
M.S. (Industrial 
Education) 
ค.บ. (อุตสาหกรรม
ศิลป์) 

Kent State University U.S.A, 
2530 
The University of Akron 
U.S.A, 2530 
 
Bemidji State University 
U.S.A, 2522 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2517 

2 นางสาวกิตติรัตน์  
ฐานสุวรรณศรี 
3-1021-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(คหกรรมศาสตร์ 

9156) 
 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
ศษ.ม. (บริหาร
การศึกษา) 
ค.บ. (คหกรรม
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2554 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2542 
วิทยาลัยครูธนบุรี, 2524 

3 นางศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
3-5019-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
อ.ม. (บรรณารักษ 
ศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2555 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

ศศ.บ. (บรรณารักษ 
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2528 

4 นายสมบัติ ทีฆทรัพย์ 
3-1005-XXXXX-XX-X 
 

รอง 
ศาสตราจารย์ 
(วิศวกรรม 

เครื่องกล 
1110) 

  

Dr.Ing (Ginie 
d’Agricole) 
 
MS.ME.    
(Mechanical 
Engineering) 
BS.ME.   
(Mechanical 
Engineering) 

Institut National 
Polytechnique de Toulouse, 
France, 2526 

University of the Philippines, 
2518 
 
Mapua Institute of 
Technology, Philippines, 
2515 

5 นายนุกูล สาระวงศ์ 
3-2403- XXXXX-XX-X 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
)การศึกษา6501  

อนุสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา  

650176) 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรม   
ศึกษา) 
บธ .บ) .การจัดการ   
อุตสาหการ(  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2555 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2541 
มหาวิทยาลัยสยาม, 2538 

6 นายณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ 
3-1009- XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
)เทคโนโลยี การ

จัดการ 
1807 

อนุสาขาวิชา
เทคโนโลยี 
การจัดการ
นวัตกรรม 
180703(  

ปร .ด) .การจัดการ
เทคโนโลยี(  
วท .ม).วิทยาศาสตร์
รังสี(  
อส .บ) .วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์(  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
 
มหาวิทยาลัยสยาม, 2539 

7 นายคณกร สว่างเจริญ 
3- 5399-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร .ด) .การจัดการ
เทคโนโลยี(  
วท .ม) .เทคโนโลยี
สารสนเทศ(  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ,2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

วท .บ) .วิทยาการ
คอมพิวเตอร์(  

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ,2542 

8 นายณัฐชัย เปล่ียนวิจารณ์ 
1-9299-XXXXX-XX-X 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2562 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย, 2550 

9   นางสาวสร้อยสุดา เลาะหมุด 
1-2403-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี 
โลจิสติกส์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2562 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2551 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2548 
 
 

10 นางพรรณา พูนพนิ 
3-7599-XXXXX-XX-X 
 
 
 

อาจารย์ 
 
 
 
 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 
กศ.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2560 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2539 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2530 

11 นางสาวสุภาภรณ์  คางค า  
3-6604-XXXXX-XX-X 

 อาจารย์ วท.ด. (เคมีเทคนิค) 
Dr. de l’INPT. 
(Process and 
Environmental 
Engineering) 
วท.ม. (เคมีเทคนิค) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
Institut National 
Polytechnique de Toulouse, 
France, 2555 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

12 นางอัจฉรา ผ่องพิทยา 
3-6701-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ 
 

ศษ.ด. (อาชีวศึกษา) 
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) 
 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2537 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2527 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ข 
 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายพงศ์ หรดาล 
3-1005-XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ 
(บริหารธุรกิจ 

6802  
อนุสาขาวิชา 
การจัดการ 
680201) 

Ph.D. (Industrial 
Technology) 
M.A. Ed 
(Educational 
Administration) 
M.S. (Industrial 
Education) 
ค.บ. (อุตสาหกรรม
ศิลป์) 

Kent State University U.S.A, 
2530 
The University of Akron 
U.S.A, 2530 
 
Bemidji State University 
U.S.A, 2522 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2517 

2 นางสาวกิตติรัตน์  
ฐานสุวรรณศรี 
3-1021-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(คหกรรมศาสตร์ 

9156) 
 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
ศษ.ม. (บริหาร
การศึกษา) 
ค.บ. (คหกรรม
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2554 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2542 
วิทยาลัยครูธนบุรี, 2524 

3 นางศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
3-5019-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
อ.ม. (บรรณารักษ 
ศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์) 
ศศ.บ. (บรรณารักษ 
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2555 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2528 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

4 นายสมบัติ ทีฆทรัพย์ 
3-1005-XXXXX-XX-X 
 

รอง 
ศาสตราจารย์ 
(วิศวกรรม 

เครื่องกล 
1110) 

  

Dr.Ing (Ginie 
d’Agricole) 
 
MS.ME.    
(Mechanical 
Engineering) 
BS.ME.   
(Mechanical 
Engineering) 

Institut National 
Polytechnique de Toulouse, 
France, 2526 

University of the Philippines, 
2518 
 
Mapua Institute of 
Technology, Philippines, 
2515 

5 นายนุกูล สาระวงศ์ 
3-2403- XXXXX-XX-X 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
)การศึกษา  6501 

อนุสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา  

650176) 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรม   
ศึกษา) 
บธ .บ) .การจัดการ   
อุตสาหการ(  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2555 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2541 
มหาวิทยาลัยสยาม, 2538 

6 นายณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ 
3-1009- XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
)เทคโนโลยี          

การจัดการ 1807 
อนุสาขาวิชา
เทคโนโลยี 
การจัดการ
นวัตกรรม 
180703(  

ปร .ด) .การจัดการ
เทคโนโลยี(  
วท .ม).วิทยาศาสตร์
รังสี(  
อส .บ) .วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์(  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
 
มหาวิทยาลัยสยาม, 2539 

7 นายคณกร สว่างเจริญ 
3- 5399-XXXXX-XX-X 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ,2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546 
 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ,2542 

8 นายณัฐชัย เปล่ียนวิจารณ์ 
1-9299-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
นวัตกรรมและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2562 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์) 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย, 2550 

9   นางสาวสร้อยสุดา เลาะหมุด 
1-2403-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี 
โลจิสติกส์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2562 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2551 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2548 

10 นางพรรณา พูนพนิ 
3-7599-XXXXX-XX-X 
 
 
 

อาจารย์ 
 
 
 
 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 
กศ.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2560 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2539 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2530 

11 นางสาวสุภาภรณ์  คางค า  
3-6604-XXXXX-XX-X 

 อาจารย์ วท.ด. (เคมีเทคนิค) 
Dr. de l’INPT. 
(Process and 
Environmental 
Engineering) 
วท.ม. (เคมีเทคนิค) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
Institut National 
Polytechnique de Toulouse, 
France, 2555 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 

12 นางอัจฉรา ผ่องพิทยา 
3-6701-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ 
 

ศษ.ด. (อาชีวศึกษา) 
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) 
 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2537 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2527 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ค 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
1 นายวิชัย แหวนเพชร 

3-1206-XXXXX-XX-X 
 

รองศาสตราจารย์ 
การศึกษา 
(6501) 
อนุสาขาวิชา
อุตสาหกรรม
ศึกษา 
(650176)  

Ed.D. (Industrial 
Education) 
M.A. (Industrial 
Education) 
กศ.บ. (อุตสาหกรรม
ศิลป์) 

Technological University 
of the Philippines, 2525 
Technological University 
of the Philippines, 2522 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
พระนคร, 2516 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ง 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
      5.1 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  การจัดเตรียมการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมในการท าวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย              
การน าเสนอผลวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และสามารถท าการวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
 2) สามารถบูรณาการความรู้ความสามารถ และทักษะทางการบริหารเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสู่การวิจัยอย่างเป็นระบบ 
5.1.3 ช่วงเวลา 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 - 2 
5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
5.1.5 การเตรียมการ 

1) เตรียมความพร้อมด้านความรู้และความเข้าใจในกรอบการท าวิ จัยทางการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2) นักศึกษาค้นหาหัวข้อวิจัยท่ีสนใจจากการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ และติดตามข้อมูล
หัวข้อท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคม 
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3) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้องานวิจัยท่ี
นักศึกษาสนใจ 

4) อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานวิจัยของนักศึกษา 
5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์      

แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลงานวิจัย 
5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ 
     2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์  
     3) ประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนท่ี
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
และยื่นสอบวิทยานิพนธ์หลังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
   5.2 รายวิชาสารนิพนธ์ 

5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีมีการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางทางการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เขียนรายงานสารนิพนธ์ และการน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสอบ 

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และสามารถบูรณาการความรู้ได้ 
 2) สามารถเขียนรายงานและน าเสนอเพื่อเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.1.3 ช่วงเวลา 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 - 2 

5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

5.1.5 การเตรียมการ 
1) เตรียมความพร้อมด้านความรู้และความเข้าใจในกรอบการท าวิ จัยทางการบริหาร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2) นักศึกษาค้นหาหัวข้อวิจัยท่ีสนใจจากการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ และติดตามข้อมูล

หัวข้อท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคม 
3) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้องานวิจัยท่ี

นักศึกษาสนใจ 
4) อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานวิจัยของนักศึกษา 
5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์     

แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลงานวิจัย 
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 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินคุณภาพของสารนิพนธ ์
2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการท าสารนิพนธ ์  
3) ประเมินการสอบสารนิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนท่ี 

มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
และยื่นสอบสารนิพนธ์หลังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์อย่างนอ้ย 1 ภาคการศึกษา  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีทักษะการเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้และ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

1.ฝึกอบรม เชิ งปฏิ บั ติการ เรื่ อ งการประยุ ก ต์ ใช้และ

สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเชิญวิทยากรให้การอบรมอย่าง

น้อย 2 ครั้ง 

2.ให้นั ก ศึกษาจัดการ จัดอบรมการประยุก ต์ ใช้และ

สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้นักศึกษาเป็นวิทยากรอย่างน้อย 

1 ครั้ง 

3.ศึกษาดูงาน อบรมเรียนรู้ในประเทศหรือต่างประเทศ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2. มทัีกษะวิจัย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การคิด

วิเคราะห์และน าเสนอผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท าวิจัยอย่างหลากหลาย 

การเขียนบทความวิจัยท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยเชิญวิทยากรมาให้การอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง 

2.ให้นักศึกษาร่วมจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยของ

ตนเอง โดยน าเสนอในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 

1 ครั้ง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
จัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ สามารถใช้ 
ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ เพื่อวินิจฉัยและ
แก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรมได้อย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท 

1) สอดแทรกการให้คุณค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
ตามบริบทของรายวิชาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการ
มอบหมายงาน 
 

1) ประเมินจากการไม่ทุจริตใน 
การสอบ และไม่คัดลอกผลงาน 
จากผู้อื่น 
2) ความตรงต่อเวลาในการเข้าช้ัน
เรียน และการส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
สังคมด้วยหลักการท่ีมีเหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม 
2) มีความพากเพียร มานะ บากบั่น
ในการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิต 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงสามารถช้ีให้เห็น
ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา ตระหนักรู้ใน
การปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
4) มคีวามสามารถในการส่งเสริม 
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในการท างาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 
 

2) จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อ 
แนะน าหลักสูตร สิทธิของการศึกษา 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ และ 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3) จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มในการ
เรียนการสอน 
4) ส่งเสริมนักศึกษาให้มีภาวะ
ความเป็นผู้น า การท างานกลุ่มนั้น
ต้องส่งเสริมให้รู้หน้าท่ีของ     
การเป็นผู้น ากลุ่ม และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม  
4) มีความสามารถในการส่งเสริม 
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในการท างาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 

3) ประเมินจากการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบวินัย และข้อบังคับต่างๆ 
4) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
5) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในโอกาสต่างๆ 
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     2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ท่ีเป็นรากฐาน และสาระในศาสตร์
ทางวิชาชีพและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2) มีความรู้ด้านเทคนิคการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่
การพัฒนาตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของความเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
3) มีความสามารถบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยว 
ข้องได้อย่างเหมาะสม   
4) มีความสามารถวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัย และเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม 
5) มีความสามารถใช้ความรู้และ
ทักษะในศาสตร์ทางวิชาชีพในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวน           
การจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือ
กระท า (active learning) ใน       
แต่ละรายวิชาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
วิธีสอนแบบกรณีศึกษา (case-
based learning), การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning),  
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน 
เป็นฐาน(project-based learning) 
2) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จ าลองในช้ันเรียน 
สถานประกอบการและชุมชน 
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและวิจัย 

1) ประเมินความรู้โดยการสอบ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหัด การท ารายงาน 
2) ประเมินกระบวนการ และ 
การน าเสนอผลการศึกษาใน
รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน
ประกอบด้วย วิธีสอนแบบ
กรณีศึกษา (case-based 
learning), การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (problem-based 
learning), การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (project-
based learning)  
3) ประเมินการสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
4) ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้ในชั้นเรียน 
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   2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณท่ีดี สามารถวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถออกแบบและด าเนิน
โครงการวิจัยในเรื่องท่ีซับซ้อน หรือ
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
3) มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ 
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม รู้เท่าทันต่อการเปล่ียน 
แปลงทางองค์ความรู้และ 
เทคโนโลยีใหม่ 
4) สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาท่ีซับซ้อน
ได้อย่างมีระบบ เพื่อการพัฒนา
สร้างสรรค์ เรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
5) มีทักษะการสังเคราะห์ 
สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ผลงาน
การวิจัย และเลือกใช้ทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจท่ี
สร้างสรรค์โดยบูรณาการแนวคิด
ต่างๆ พร้อมน าเสนอแนวทาง          
การแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมการอภิปราย
กลุ่ม วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์
และมีเหตุผล ฝึกความคิดรวบยอด 
การสัมมนา การท าวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์   
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและวิจัย 
3) จัดให้มีการวิเคราะห์
กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริงใน
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

1) การสอบข้อเขียน และคุณภาพ
ผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินกระบวนการเรียนรู้ 
และการน าเสนอผลงานในรายวิชา 
3) ประเมินการสอบความก้าวหน้า
และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์             
4) ความสามารถในการสรุปและ
การอภิปรายจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
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  2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีภาวะผู้น าทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามบทบาทท่ีได้รับ
มอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้า
กับถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมองค์กร 
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
และสังคม สามารถวางแผนใน   
การปรับปรุงตนเองและองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้          
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
3) ธ ารงรักษาความเป็นไทยภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4) มีทักษะการส่ือสารกับกลุ่มคนท่ี
หลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
มาส่ือสารต่อสังคมได้ในประเด็นท่ี
เหมาะสม 
5) มีความกล้าและความเช่ือมั่นใน
การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ 
วิจารณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการยอมรับความเห็นต่าง
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นการจัดกิจกรรกลุ่มท่ีสามารถ
หมุนเวียนบทบาทในการท างาน
กลุ่มท้ังเป็นผู้น าและผู้ตาม 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
ทักษะในการประสานงานตาม
บริบทของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้มีการพบปะพูดคุย 
และให้ค าปรึกษาต่าง ๆ ใน
กระบวนการเรียนการสอนและ
งานต่าง ๆ 
4) บูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ
ในชุมชนและสถานประกอบการ 

1) ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม
และความส าเร็จของงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
และความพึงพอใจของชุมชนและ
สถานประกอบการ 
3) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
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  2.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกใช้วิธีทาง
คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์    
ขั้นสูง ท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
2) มีทักษะการส่ือสารด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการท้ังในรูปแบบท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
และติดตามความก้าวหน้าทาง
ศาสตร์เฉพาะทาง และสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
หรือเครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันในการวิเคราะห์ประเด็น
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับศาสตร์ทางวิชาชีพ 
 

1) จัดให้มีเนื้อหาการสอนท่ีเน้นให้
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2) ก าหนดรายวิชา และจัดการ
กระบวนการเรียนให้นักศึกษามี
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และก าหนดให้มี    
การอ่านบทความวิจัยและต ารา 
ภาษาอังกฤษ 
3) ก าหนดให้มีการน าเสนองานใน
ช้ันเรียนและการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการผ่านการประชุม 
สัมมนาทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 

1) ประเมินจากความส าเร็จของงาน 
และความถูกต้องทางวิชาการ 
2) ประเมินทักษะการใช้สารสนเทศ 
การค านวณ การวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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3. มาตรฐานการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
 1.1) มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนใน
บริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทสังคมด้วยหลักการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

 1.2) มีความพากเพียร มานะ บากบั่นในการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสามารถช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 
 1.3) มีวินัย ตรงต่อเวลา ตระหนักรู้ในการปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.4) มีความสามารถในการส่งเสริม ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 1.5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ในศาสตร์ทาง
วิชาชีพต่อบุคคล องค์กร สังคม และส่ิงแวดล้อม 

2) ด้านความรู้ 
          2.1) มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นรากฐาน และสาระในศาสตร์ทางวิชาชีพและศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 2.2) มีความรู้ด้านเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่
การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของความเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2.3) มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้อย่างเหมาะสม   
 2.4) มีความสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนด้วยวิธีการท่ี เหมาะสม  รวมถึง           
การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย และเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม 
 2.5) มีความสามารถใช้ความรู้ และทักษะในศาสตร์ทางวิชาชีพในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 

 3.2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยในเรื่องท่ีซับซ้อน หรือ
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.3) มีความยืดหยุ่น ในการปรับ ใช้องค์ความรู้ ท่ี เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสม รู้ เท่ าทัน ต่อ                      
การเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ 
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 3.4) สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาท่ี
ซับซ้อนได้อย่างมีระบบ เพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์ เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 3.5) มีทักษะการสังเคราะห์ สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานการวิจัย และเลือกใช้ทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจท่ีสร้างสรรค์โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ พร้อมน าเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างเป็น
ระบบ 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1) มีภาวะผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตามบทบาทท่ีได้รับ

มอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมองค์กร 
 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 4.3) ธ ารงรักษาความเป็นไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
 4.4) มีทักษะการส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

และสามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคมได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม 
 4.5) มีความกล้าและความเช่ือมั่นในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพ รวมทั้งการยอมรับความเห็นต่างได้อย่างสร้างสรรค์ 
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ข้ันสูง 
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 5.2) มีทักษะการส่ือสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 5.3) มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าทาง
ศาสตร์เฉพาะทาง และสถานการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 5.4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หรือเครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับศาสตร์ทางวิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

6302101 หลักการบริหารเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

                        

6302102 วิธีวิจัยทางการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                        

6302103 การจัดการความรู้และพัฒนา
องค์กรนวัตกรรม 

                        

6302104 สัมมนาการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                        

6302105 ความเป็นผู้น าและ             
การบริหารการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                       
 
 

6302106 พลวัตระบบและการตัดสิน                
ใจทางการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

6302201 การวิเคราะห์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก าเนิดใหม่ 

                        

6302201 การประเมินและพยากรณ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม   

                        

6302203 เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
การบริหารแบบลีน     

                        

6302204 เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน   

                        

6302205 การบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 

                        

6302206 เทคโนโลยีและนวัตกรรม     
การบริหารคุณภาพ 

                        

6302207 หัวข้อศึกษาพิเศษทางด้าน 
การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

6302208 สารนิพนธ ์                         
6302209 วิทยานิพนธ ์                         
     
 

                                 
                   

 

  43 



44 

  

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลบณัฑิต  
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

     1) การทวนสอบผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชามีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
     2) การทวนสอบผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้
ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    3) มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของ
ผู้สอน อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
               1) สภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาในด้าน 
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน               
การประกอบการงานอาชีพ 
    2) ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
    3) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความรู้ความสามารถท่ีได้รับจาก       
การเรียนรายวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
    4) ผลงานของบัณฑิตท่ีสามารถวัดเป็นรูปธรรม ได้แก่ จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวนการน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมทางวิชาการ และจ านวนสิทธิบัตร เป็นต้น 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          3.1 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
          3.2 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การสอบทักษะภาษาอังกฤษและทักษะทางด้านดิจิทัลตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 



45 

  

หมวดท่ี  6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในรายวิชา 
      2) ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร กฎระเบียบต่าง ๆ 
      3) อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้ส่ือ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
      4) ก าหนดอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า 
      5) ทดลองสอน ประเมินการสอน 
         6) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา และ
น าเสนอบทความวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
      2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
       1) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ทันสมัย 
       2) จัดให้คณาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้และพัฒนาการสอน 
        3) การศึกษาดูงาน การประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์ 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
  1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 
  2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  3) จัดใหค้ณาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ 
  4) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การท าวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ                 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะส้ัน                
เป็นต้น 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็นดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช้และ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรดังนี้ 

1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ ์ท่ีมีคุณสมบัติ และจ านวนครบตามเกณฑ์ 

1.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์มีภาระงานตามเกณฑ์และมีผลงานทาง
วิชาการ 

1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
1.4 มีการด าเนินการครบถ้วนตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 
2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 

1) มีการจัดระบบการรับนักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อม โดยการทดสอบท้ัง
ความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 

2) มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ 
3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าป รึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นั กศึกษาและ 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
1) จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยจัดอาจารย์ ท่ีปรึกษาประจ า 

กลุ่มเรียนเพื่อให้ค าปรึกษาท้ังด้านแผนการเรียน ทักษะการเรียน ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิต
และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ ากลุ่มเรียนจัดช่องทางการส่ือสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 
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2) จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ท้ังการจัดอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  การจัดกิจกรรมเสริม การจัดคลินิกให้ค าปรึกษา และจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 

3) จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะ
การคิด และทักษะการส่ือสาร 

4) จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดช่องทางรับ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

4. อาจารย์ 
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับการรับอาจารย์ใหม่ มีกลไกการคัดเลือก

อาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา และมีการเพิ่มทักษะ
ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
1) ก าหนดคุณสมบั ติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

นอกจากนั้นยังก าหนดให้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
และมีความสามารถใช้สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ี เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมการจัดการศึกษาและภาวะผู้น า 

2) ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
3 ) สืบค้นประวั ติและคุณสมบั ติของ ผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลท่ี เช่ือถือได้อย่ าง 

เป็นระบบและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
4) ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
5) เสนอแต่งต้ังและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2 การคัดเลือกอาจารย์คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบั ติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ ง ให้มี คุณสมบั ติ และ 

มีความเช่ียวชาญ รวมท้ังประสบการณ์ด้านการสอน และการวิจัยทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

4.3 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ 

1) อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนเมื่อส้ินสุดรายวิชา 
ทุกรายวิชา และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการท างาน 

2) เมื่อ ส้ิน สุดปีการศึกษามีการประชุมอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
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3) ให้อาจารย์ได้มีการวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวม 
เป็นแผนประจ าปี เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย 
5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
5.3 มีการประเมิน ผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน 

ท่ีหลากหลาย 
5.4 ก าหนดให้ผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้วิธีสอน 

เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอนใหม่ๆ และเช่ือมโยงสาระจากการเรียนรู้สู่การท าวิจัย 
5.5 จัดระบบการดูแลวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ท้ังการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

และสารนิพนธ์ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม
และการประเมินในการท าวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดรายวิชาท่ีสอดคล้อง
บูรณาการสู่การวิจัย จัดคลินิกเสริมทักษะวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาท าแผนการท า
วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 

5.6 ก าหนดให้ ผู้สอนมี การประ เมิ นผลให้ ครบถ้ วนตาม เกณ ฑ์ ม าตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย และมีการทวนสอบ ทบทวน
แนวทางการประเมินเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม 

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

5.8 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรก าหนดกระบวนการการด าเนินงานเพื่อจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ
และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน รวมท้ังมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  และอาจารย์           
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (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 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนั ก ศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ ใหม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อป ี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินกลยุทธ์การสอนจะแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
1) ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ ผู้สอน และ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือการปรึกษา หารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  
2) ช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยบัณฑิต และ 

การวิเคราะห์ผลการเรียนของบัณฑิต ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวม
ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และก าหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินทุกปลายภาคการศึกษา หรือ 
2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรืออาจารย์

ผู้สอน หรือ 
3) การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาจากการสังเกตการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
1)  นักศึกษาปัจจุบัน  โดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน/นักศึกษาช้ัน

ปีสุดท้ายเกี่ยวกับความคาดหวังจากหลักสูตร และแนวทางการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ต่างๆ จากหลักสูตรไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

2) บัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามบัณฑิตท่ีส าเร็จในหลักสูตรเกี่ยวกับการมีงานท า และความ
สอดคล้องของลักษณะงานกับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจากหลักสูตร 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยการพิจารณาและประเมินหลักสูตรจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

4) ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาและประเมินหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ  
ผู้ประเมินภายนอก 

5) สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน

ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร โดยการรวบรวมข้อเสนอแนะ/

ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อท า  
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ซึ่งการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/ประธานหลักสูตร และอาจน าเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ทราบผล
การประเมินและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 


