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ค ำน ำ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

เนื้อหาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 
4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษาหมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้พัฒนารายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 พร้อม
สอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 

 
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

           บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



 

 

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

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

 ในการวางแผนหลักสูตร 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ 

 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

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

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
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สารบัญ(ต่อ) 
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลบัณฑิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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วิพากษ์หลักสูตร 
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กิจกรรมแต่ละวิชา 
ภาคผนวก ญ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
  

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Technology and Innovation Management) 
ชื่อย่อ (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 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโท 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 ภาษาที่ใช้ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจ ใช้ภาษาไทย และ/หรือ

ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก 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  วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 

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

ที ่
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและปีพ.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  
ฐานสุวรรณศร ี
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 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใช้และต่อยอด
ภาคการผลิตและบริการ เพ่ิมผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา
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ประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation driven 
economy) โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์อันน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นจึงต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 สถานการณ์โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างรวดเร็วในทุกมิติ   และทุกมิติของ           
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งทางตรงและทางอ้อม จนท าให้เกิดปัญหา             
การด ารงชีวิตของบุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ใหม่ได้ เช่น ระบบธุรกิจ อุตสาหกรรม 
การเงิน การขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนใหญ่เกิดใน
ต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยน าเข้าเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงขาดความมั่นคงทางเทคโนโลยี ประเทศ
ไทยจึงสมควรสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบและจริงจัง ในการสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารและด าเนินโครงการระดับสูง
อย่างเพียงพอ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และการเรียนรู้
ดังนั้นการพัฒนาคนนอกจากพัฒนาให้มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากการพัฒนาดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องมีจิตส านึก
ที่ดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค านึงถึงผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนที่เกิดจาก
การพัฒนาเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นต้องใช้นักบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้าใจในการปรับปรุง 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้น  ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชา
สังคม 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การน าเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและทันสมัยมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี             
ด้านการบริหารและด้านการวิจัย การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายเชิงพหุวิทยาการ
ทางด้านการบริหารและศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ถือเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ต้องรีบ
ด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นระบบ การผลิตบัณฑิตที่มีองค์
ความรู้ขั้นสูงที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศจึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของสถาบันการศึกษา                
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการด าเนินการ
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน สังคม ท้องถิ่น และประเทศไทย   
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เน้นให้มีคุณธรรม มีสุขภาพ
อนามัยดี มีทักษะวิชาการ  มีทักษะทางภาษา  และเทคโนโลยี  มีจิตอาสา  และมีทักษะการท างาน                        
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพงาน สังคมที่เปลี่ยนแปลง และบริบทของอาเซียนและนานาชาติ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ตอบสนองความต้องการประเทศ 
และมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรอบรู้ มีทักษะการวิจัย พร้อมให้บริการทาง
วิชาการทางสังคม 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน   
           - ไม่มี – 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน   

               - ไม่มี – 
13.3 การบริหารจัดการ 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันก าหนดขั้นตอนและแนวทางในการบริหารจัดการ

ตลอดจนกระบวนการในการจัดการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การให้ค าปรึกษา การเตรียมอาจารย์ผู้สอน 
ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาให้กับผู้เรียนในการดูแลและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาจนจบ
หลักสูตร โดยคณะกรรมการใช้หลักการสร้างเครือข่ายและการประสานความร่วมมือในการท างาน  

 ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยกิจกรรม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามเป้าหมาย มีการวาง
แผนการเรียนการสอนโดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยครอบคลุมการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้  ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้            
ยังรวมถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของหลักสูตร ได้แก่ ความเป็นผู้น าทางด้านสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
และนวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถที่ผสมผสานระหว่างความรู้ทาง 

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

1.2 ความส าคัญ 
 ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจภาคใหม่ (new economy) ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการน ามาใช้ในภาค อุตสาหกรรม     
และบริการ ท าให้ศักยภาพการแข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชนไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในเวทีการค้าโลก    
มากขึ้น โดยจะเห็นได้จากสภาพของการแข่งขันแบบเดิมที่อาศัยความได้เปรียบทางด้านแรงงานหรือวัตถุดิบ
ราคาถูกมาสู่การแข่งขันทางด้านความรู้และทักษะการจัดการที่ดีและมีคุณภาพเป็นหลัก ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการไทยจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและด้านการบริหารขั้นสูง  
 การเปลี่ยนแปลงสภาพการแข่งขันดังกล่าวได้ส่งผลต่อการด าเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชน   
ผู้บริหารหน่วยงานจึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น การยกระดับความสามารถ
ในการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จ าเป็นต้องขับเคลื่อนด้วย
บุคลากรที่มีศักยภาพ โดยบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถหลากหลายเชิงบูรณาการของศาสตร์ทางด้าน  
การบริหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ดังนั้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายทันสมัย
มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพของการด าเนินงานดังกล่าว จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใน          
การบริหารงานขั้นสูง และแก้ปัญหาในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะความรู้และทักษะ
ทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ครอบคลุมการด าเนินงานอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ดังกล่าว    
 การผลิตบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถหลากหลาย  โดยการบูรณาการของศาสตร์                    
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการบริหารการจัดการเข้าด้วยกัน จะท าให้สามารถเข้าใจถึง
ภาพรวมของการจัดการด้านต่างๆ ของการด าเนินงาน และลดปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นลงได้ การพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเป็นการวางแผนการผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถดังกล่าว  เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
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           1.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพในด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

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

                        4) มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการบริหาร   
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม  

 5) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน และการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ในงานทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1) แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ   

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

หลักฐาน 
เอกสารหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานของประเทศ 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-3, 5 ในหมวดที่ 7 

2) แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้งสร้าง
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 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 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 11-12 ในหมวดที่ 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 กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และจัด
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ 

3) รายงานผลการฝึกอบรมอาจารย ์
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4, 6-10 ในหมวดที่ 7 
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หมวดที ่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 
  ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
 ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม  

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

เทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากคณะกรรมกสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  

2) มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี  การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม หรือ
การท างานอย่างอ่ืนๆที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 ปี   

3) มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
4) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

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

การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2)  จัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลระดับ

สากล 
 3)  จัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะ     

ศัพท์เฉพาะทางเพ่ิมเติมก่อนเรียนในรายวิชา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 แผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

2564 5 - 5 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ปีละ 5 คน 

เริ่มส าเร็จการศึกษาปี พ .ศ.  2566 

2565 5 5 10 
2566 5 5 10 
2567 5 5 10 
2568 5 5 10 

 

  
 

แผนการรับนักศึกษา แผน ข 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
2564 25 - 15 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร ปีละ 25 คน 
เริ่มส าเร็จการศึกษาปี พ .ศ.  2566 

2565 25 25 50 
2566 25 25 50 

2567 25 25 50 

2568 25 25 50 
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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 
เงินบ 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 

งบด าเนินการ               
   - ค่าตอบแทน 115,200 313,600 313,600 313,600 313,600 
   - ค่าใช้สอย 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 
   - ค่าวัสดุ 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 
   - ค่าด าเนินการ 
     ระดับมหาวิทยาลัย 

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

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 

 
               2.6.2 แผน ข 
  2.6.2.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

เงินบ ารุงการศึกษา 1,247,500 2,495,000 2,495,000 2,495,000 2,495,000 

รวมรายรับ 1,247,500 2,495,000 2,495,000 2,495,000 2,495,000 
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  2.6.2.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

งบด าเนินการ          

   - ค่าตอบแทน 413,600 827,200 827,200 827,200 827,200 

   - ค่าใช้สอย 292,200 584,400 584,400 584,400 584,400 

   - ค่าวัสดุ 292,200 584,400 584,400 584,400 584,400 

   - ค่าด าเนินการ 
     ระดับมหาวิทยาลัย 

249,500 499,000 499,000 499,000 499,000 

รวมรายจ่าย 1,247,500 2,495,000 2,495,000 2,495,000 2,495,000 

จ านวนนักศึกษา 25 50 50 50 50 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ในการผลิตบัณฑิต 

49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 

 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน  

☐ การศึกษาด้วยตัวเองและกิจกรรมกลุ่ม     

☐ อ่ืนๆ 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 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข 
ส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าสารนิพนธ์ ประกอบด้วยหมวดวิชาที่ต้องเรียน 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 
 
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 
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6302105 ความเป็นผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทาง
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  
 

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 
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2) หมวดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  

     2.1) แผน ก แบบ ก2       ให้เรียนวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต  
 

6302209 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 Thesis  

      

     2.2) แผน ข       ให้เรียนสารนิพนธ์     6  หน่วยกิต 
   

6302208 สารนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
 Thematic Paper  

 
3.1.4 แผนการศึกษา  

               3.1.4.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม       
แผน ก แบบ ก2 จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
 
 
 

ปีท่ี 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 

 
 
 

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

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3(3-0-6) 

6302106 พลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

63022XX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
รวม 12 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302209 วิทยานิพนธ์ 6 
63022XX วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม 9 
 
 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302209 วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 6 
               
 
  3.1.4.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม       

แผน ข จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
 

ปีท่ี 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 

 
 
 

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

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3(3-0-6) 

6302106 พลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

63022XX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
รวม 12 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302208 สารนิพนธ์ 3 

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

รวม 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6302208 สารนิพนธ์ 3 

63022XX วิชาเลือก 3(3-0-6) 

 การสอบประมวลความรู้  
รวม 6 
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3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่  รายละเอียด 

1 1. เข้าใจหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมและวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  
2. เข้าใจการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
3. สามารถวิจารณ์การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศได้  
4. เข้าใจความเป็นผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. เข้าใจพลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2 1. สามารถคัดเลือกประเด็นปัญหาทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจ 
   เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได ้
2. สามารถท าการทบทวนเอกสาร อันประกอบไปด้วยแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
   ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได ้
3. สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได ้
4. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือค าตอบในการวิจัยได้ 
   ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยได ้
5. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได ้
6. สามารถอภิปรายผลลัพธ์จากงานวิจัยที่ได้มาจากภาคสนาม โดยใช้แนวคิด และ 
   ทฤษฎีที่ได้ศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมได ้
7. สามารถน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง 
   วิชาการในวารสารที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
 
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
เทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารเทคโนโลยี
และนวัตกรรม   



19 

  

               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  กระบวนวิธีวิจัยทั้งประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                  
คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย การออกแบบงานวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย   การตั้งสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 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 เทคนิคการแสวงหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้                         
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 วข้อ งานวิ จั ยที่ สน ใจ ในปั จจุ บันทางด้ านการบริหาร เทคโน โลยีและนวัตกรรม                    
การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
                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   

หลักการและแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้น าในการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กร  การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร                       
การเปลี่ยนแปลงและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร 

 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 การวางแผนเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์
ปัญหา การตัดสินใจในกระบวนการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์
ปัญหา การระบุปัจจัย ข้อจ ากัดที่เก่ียวข้องกับปัญหาในด้านต่างๆ 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 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 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 การเพ่ิมผลผลิตด้วย              
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 การประยุกต์แนวคิดและเทคนิคเพ่ือพัฒนากระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการให้มี
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ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการ           
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

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์ประกอบส าคัญและกรอบงานของ                
การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์กรกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องในห่วงโซ่คุณค่า กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและห่วงโซ่คุณค่า 
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           
การเปลี่ยนแปลง  

 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/สารนิพนธ์  
 

6302208     สารนิพนธ์               6  หน่วยกิต 
                 Thematic Paper 
                 การค้นคว้าข้อมูลทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม การก าหนดหัวข้อสารนิพนธ์ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การก าหนดกรอบแนวคิดใน                
การวิจัย การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 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 
                  ศึกษาข้อมูลของประเด็นทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนใจ  จัดท าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ ก าหนดกรอบแนวคิด การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย การน าเสนอและ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย การสรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 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  
ฐานสุวรรณศร ี
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 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 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยีการ

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 

6 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 

7 นายณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ 
1-9299-XXXXX-XX-X 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2562 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย, 2550 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2562 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2551 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2548 
 
 

9 นางพรรณา พูนพิน 
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 
วิทยาเขตพิษณุโลก, 2530 

10 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 

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

อาจารย์ 
 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2538 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2528 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ข 
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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  
ฐานสุวรรณศร ี
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 

4 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 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยีการ

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

จัดการ 
1807 

อนุสาขาวิชา
เทคโนโลยี 
การจัดการ
นวัตกรรม 
180703) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์
รังสี) 
อส.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
 
มหาวิทยาลัยสยาม, 2539 

6 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 

7 นายณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ 
1-9299-XXXXX-XX-X 

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

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

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2562 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2551 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2548 

9 นางพรรณา พูนพิน 
3-7599-XXXXX-XX-X 
 
 

อาจารย์ 
 
 
 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2560 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2539 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

  กศ.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตพิษณุโลก, 2530 

10 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 

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

อาจารย์ 
 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2538 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2528 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ค 
 

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. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท 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 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 - 2 
5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
5.1.5 การเตรียมการ 

1) เตรียมความพร้อมด้านความรู้และความเข้าใจในกรอบการท าวิจัยทางการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2) นักศึกษาค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจจากการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ และติดตามข้อมูล
หัวข้อที่เป็นที่สนใจของสังคม 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้องานวิจัยที่
นักศึกษาสนใจ 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานวิจัยของนักศึกษา 
5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์      

แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลงานวิจัย 
5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ 
     2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์  
     3) ประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
และยื่นสอบวิทยานิพนธ์หลังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
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   5.2 รายวิชาสารนิพนธ์ 
5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ด้วยกระบวนการวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางทางการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เขียนรายงานสารนิพนธ์ และการน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสอบ 

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และสามารถบูรณาการความรู้ได ้
 2) สามารถเขียนรายงานและน าเสนอเพ่ือเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.1.3 ช่วงเวลา 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 - 2 

5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

5.1.5 การเตรียมการ 
1) เตรียมความพร้อมด้านความรู้และความเข้าใจในกรอบการท าวิจัยทางการบริหาร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2) นักศึกษาค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจจากการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ และติดตามข้อมูล

หัวข้อที่เป็นที่สนใจของสังคม 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้องานวิจัยที่

นักศึกษาสนใจ 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานวิจัยของนักศึกษา 
5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์     

แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลงานวิจัย 
 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินคุณภาพของสารนิพนธ์ 
2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการท าสารนิพนธ์  
3) ประเมินการสอบสารนิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนที่ 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
และยื่นสอบสารนิพนธ์หลังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีทักษะการเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้และ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

1.ฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติ การ เรื่ องการประยุกต์ ใช้และ

สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเชิญวิทยากรให้การอบรมอย่าง

น้อย 2 ครั้ง 

2.ให้นั กศึกษาจัดการจัดอบรมการประยุกต์ ใช้ และ

สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้นักศึกษาเป็นวิทยากรอย่างน้อย 

1 ครั้ง 

3.ศึกษาดูงาน อบรมเรียนรู้ในประเทศหรือต่างประเทศ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2. มีทักษะวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิด

วิเคราะห์และน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท าวิจัยอย่างหลากหลาย 

การเขียนบทความวิจัยทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยเชิญวิทยากรมาให้การอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง 

2.ให้นักศึกษาร่วมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยของ

ตนเอง โดยน าเสนอในประเทศหรือต่างประเทศ  อย่างน้อย 

1 ครั้ง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
จัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ สามารถใช้ 
ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ เพ่ือวินิจฉัยและ
แก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรมได้อย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท 

1) สอดแทรกการให้คุณค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
ตามบริบทของรายวิชาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการ
มอบหมายงาน 
 

1) ประเมินจากการไม่ทุจริตใน 
การสอบ และไม่คัดลอกผลงาน 
จากผู้อื่น 
2) ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรียน และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
สังคมด้วยหลักการที่มีเหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม 
2) มีความพากเพียร มานะ บากบั่น
ในการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิต 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงสามารถชี้ให้เห็น
ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข 
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา ตระหนักรู้ใน
การปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
4) มีความสามารถในการส่งเสริม 
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในการท างาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 

2) จัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือ 
แนะน าหลักสูตร สิทธิของการศึกษา 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ และ 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มในการ
เรียนการสอน 
4) ส่งเสริมนักศึกษาให้มีภาวะ
ความเป็นผู้น า การท างานกลุ่มนั้น
ต้องส่งเสริมให้รู้หน้าที่ของ     
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
ที่เป็นรากฐาน และสาระในศาสตร์
ทางวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2) มีความรู้ด้านเทคนิคการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น าไปสู่
การพัฒนาตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของความเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
3) มีความสามารถบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพกับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยว 
ข้องได้อย่างเหมาะสม   
4) มีความสามารถวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัย และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม 
5) มีความสามารถใช้ความรู้และ
ทักษะในศาสตร์ทางวิชาชีพในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวน           
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
กระท า (active learning) ใน       
แต่ละรายวิชาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
วิธีสอนแบบกรณีศึกษา (case-
based learning), การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning),  
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน 
เป็นฐาน(project-based learning) 
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จ าลองในชั้นเรียน 
สถานประกอบการและชุมชน 
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและวิจัย 

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

1) มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่ดี สามารถวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถออกแบบและด าเนิน
โครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซ้อน หรือ
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
3) มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงทางองค์ความรู้และ 
เทคโนโลยีใหม่ 
4) สามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน
ได้อย่างมีระบบ เพื่อการพัฒนา
สร้างสรรค์ เรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
5) มีทักษะการสังเคราะห์ 
สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ผลงาน
การวิจัย และเลือกใช้ทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจที่
สร้างสรรค์โดยบูรณาการแนวคิด
ต่างๆ พร้อมน าเสนอแนวทาง          
การแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ 

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

1) การสอบข้อเขียน และคุณภาพ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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
ผู้อื่นได้ตามบทบาทที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้า
กับถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมองค์กร 
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
และสังคม สามารถวางแผนใน   
การปรับปรุงตนเองและองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้          
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
3) ธ ารงรักษาความเป็นไทยภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4) มีทักษะการสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 
5) มีความกล้าและความเชื่อมั่นใน
การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ 
วิจารณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการยอมรับความเห็นต่าง
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

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

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

1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกใช้วิธีทาง
คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์    
ขั้นสูง ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
2) มีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการท้ังในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
และติดตามความก้าวหน้าทาง
ศาสตร์เฉพาะทาง และสถานการณ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
หรือเครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันในการวิเคราะห์ประเด็น
ต่างๆ ที่เก่ียวกับศาสตร์ทางวิชาชีพ 
 

1) จัดให้มีเนื้อหาการสอนที่เน้นให้
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2) ก าหนดรายวิชา และจัดการ
กระบวนการเรียนให้นักศึกษามี
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และก าหนดให้มี    
การอ่านบทความวิจัยและต ารา 
ภาษาอังกฤษ 
3) ก าหนดให้มีการน าเสนองานใน
ชั้นเรียนและการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการผ่านการประชุม 
สัมมนาทางวิชาการที่มีมาตรฐาน 

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 จริยธรรมที่ซับซ้อนใน
บริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ เพ่ือวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทสังคมด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

 1.2) มีความพากเพียร มานะ บากบั่นในการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ใน
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 และสิ่งแวดล้อม 

2) ด้านความรู้ 
          2.1) มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เป็นรากฐาน และสาระในศาสตร์ทางวิชาชีพและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 2.2) มีความรู้ด้านเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น าไปสู่
การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ที่สอดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 2.3) มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเหมาะสม   
 2.4) มีความสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีการที่ เหมาะสม  รวมถึง           
การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม 
 2.5) มีความสามารถใช้ความรู้ และทักษะในศาสตร์ทางวิชาชีพในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 

 3.2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซ้อน หรือ
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.3) มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รู้ เท่าทันต่อ                      
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ 
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 3.4) สามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างมีระบบ เพ่ือการพัฒนาสร้างสรรค์ เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 3.5) มีทักษะการสังเคราะห์ สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานการวิจัย และเลือกใช้ทฤษฎีเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจที่สร้างสรรค์โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ พร้อมน าเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างเป็น
ระบบ 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1) มีภาวะผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามบทบาทที่ได้รับ

มอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมองค์กร 
 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 4.3) ธ ารงรักษาความเป็นไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
 4.4) มีทักษะการสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

และสามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.5) มีความกล้าและความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพ รวมทั้งการยอมรับความเห็นต่างได้อย่างสร้างสรรค์ 
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ขั้นสูง 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 5.2) มีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 5.3) มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าทาง
ศาสตร์เฉพาะทาง และสถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 5.4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หรือเครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวกับศาสตร์ทางวิชาชีพ 
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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             
การบริหารการเปลี่ยนแปลงทาง
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 สารนิพนธ์                         
6302209 วิทยานิพนธ์                         
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลบัณฑิต  
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

     1) การทวนสอบผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
     2) การทวนสอบผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้
ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    3) มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของ
ผู้สอน อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
               1) สภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน 
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน               
การประกอบการงานอาชีพ 
    2) ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
    3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความรู้ความสามารถที่ได้รับจาก       
การเรียนรายวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
    4) ผลงานของบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรม ได้แก่ จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวนการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ และจ านวนสิทธิบัตร เป็นต้น 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          3.1 แผน ก แบบ ก2  
   1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
   2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก าหนด 
   3) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 
  3.2 แผน ข 
   1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
   2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก าหนด 
   3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
   4) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงาน
การค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในรายวิชา 
      2) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร กฎระเบียบต่าง ๆ 
      3) อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
      4) ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า 
      5) ทดลองสอน ประเมินการสอน 
         6) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา และ
น าเสนอบทความวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
      2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
       1) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ทันสมัย 
       2) จัดให้คณาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาการสอน 
        3) การศึกษาดูงาน การประชุม อบรมหรือสัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์ 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
  1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 
  2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  3) จัดให้คณาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ 
  4) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น การท าวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ                 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น                
เป็นต้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็นดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรดังนี้ 

1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ที่มีคุณสมบัติ และจ านวนครบตามเกณฑ์ 

1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์มีภาระงานตามเกณฑ์และมีผลงานทาง
วิชาการ 

1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
1.4 มีการด าเนินการครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 
2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 

1) มีการจัดระบบการรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม โดยการทดสอบทั้ง
ความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 

2) มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ 
3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาและ 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
1) จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า 

กลุ่มเรียนเพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งด้านแผนการเรียน ทักษะการเรียน ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิต
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเรียนจัดช่องทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 
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2) จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ทั้งการจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  การจัดกิจกรรมเสริม การจัดคลินิกให้ค าปรึกษา และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 

3) จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
การคิด และทักษะการสื่อสาร 

4) จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดช่องทางรับ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

4. อาจารย ์
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับการรับอาจารย์ใหม่ มีกลไกการคัดเลือก

อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีการเพ่ิมทักษะ
ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
1) ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

นอกจากนั้นยังก าหนดให้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
และมีความสามารถใช้สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมการจัดการศึกษาและภาวะผู้น า 

2) ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
3) สืบค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่าง 

เป็นระบบและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
4) ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน 
5) เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2 การคัดเลือกอาจารย์คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ให้มีคุณสมบัติ และ 

มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งประสบการณ์ด้านการสอน และการวิจัยทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

4.3 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ 

1) อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา 
ทุกรายวิชา และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการท างาน 

2) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษามีการประชุมอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
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3) ให้อาจารย์ได้มีการวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวม 
เป็นแผนประจ าปี เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
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 และสารนิพนธ์ ทั้งการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

และสารนิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม
และการประเมินในการท าวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดรายวิชาที่สอดคล้อง
บูรณาการสู่การวิจัย จัดคลินิกเสริมทักษะวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาท าแผนการท า
วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 

5.6 ก าหนดให้ผู้ สอนมีการประเมินผลให้ครบถ้ วนตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และมีการทวนสอบ ทบทวน
แนวทางการประเมินเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม 

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

5.8 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรก าหนดกระบวนการการด าเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ
และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  และอาจารย์           
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

     

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 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินกลยุทธ์การสอนจะแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
1) ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้สอน และ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือการปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  
2) ช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยบัณฑิต และ 

การวิเคราะห์ผลการเรียนของบัณฑิต ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวม
ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 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/นักศึกษาชั้น

ปีสุดท้ายเกี่ยวกับความคาดหวังจากหลักสูตร และแนวทางการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ต่างๆ จากหลักสูตรไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

2) บัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามบัณฑิตที่ส าเร็จในหลักสูตรเกี่ยวกับการมีงานท า และความ
สอดคล้องของลักษณะงานกับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากหลักสูตร 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยการพิจารณาและประเมินหลักสูตรจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

4) ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาและประเมินหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ  
ผู้ประเมินภายนอก 

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

ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร โดยการรวบรวมข้อเสนอแนะ/

ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท า  
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ซึ่งการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/ประธานหลักสูตร และอาจน าเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบผล
การประเมินและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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สร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 
กันยายน 2562 (น. 230-238). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสมุทรปราการ. 
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อดิศักดิ์ ชูสุข, วัชรินทร์ อินทพรหม, พงศ์ หรดาล และสิริกร  ฉัตรภูติ. (มกราคม-มิถุนายน, 2560). รูปแบบ 
 การจัดการการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมของหน่วยงานราชการ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา 
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), 123 -137. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักของการจัดการเทคโนโลย ี
2) วิชาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับการจัดการเทคโนโลยี 
3) วิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4) วิชาเทคโนโลยีระบบนวัตกรรมและพลวัตทางระบบ 
5) วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น 

  6) วิชาการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
  7) วิชาการบริหารการผลิตและการด าเนินการ 
  8) วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  
  9) วิชาการการควบคุมคุณภาพ 
  10) วิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
  11) วิชาสัมมนาการวิจัยในการจัดการเทคโนโลยี 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1)  วิชาหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2) วิชาความเป็นผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
     3)  วิชาการประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2542  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2524  ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยครูธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  คหกรรมศาสตร์  

การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
นันทนัช  ผิวปานนิล, ธีรพัฒน์  จันษร, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว, และประไพ  
        ศรีดามา. (2560). การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
 การถดถอย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจาก

องค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-113-117). สุรินทร์: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.  

วราภรณ์  เสาหงส์, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, และกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และ 
ประไพ ศรีดามา. (2560). การคาดการณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปด้วยเทคนิคพยากรณ์โดย 
อาศัยข้อมูลอนุกรมเวลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-126-
131). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

อัมพร อานุภาพแสนยากร, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, วัลลภา อารีรัตน์  และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2560, 
  มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 จังหวัดชัยภูมิ. วารสารบริหารการศึกษา, 13(1), 104-112. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 
2) วิชาการออกแบบอาหาร 
3) วิชากระบวนการแปรรูปอาหาร 
4) วิชาการจัดการนวัตกรรมด้านอาหาร 

      5) วิชาเทคนิคการจัดอาหารสมัยใหม่   
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
  2) วิชาวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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ชื่อ-สกุล    นางศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2539  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  สารสนเทศศาสตร์  

การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
นันทนัช  ผิวปานนิล, ธีรพัฒน์  จันษร, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว, และประไพ  
        ศรีดามา. (2560). การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
 การถดถอย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจาก

องค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560 (น. B-113-117). สุรินทร์: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.   

วราภรณ์  เสาหงส์, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, และกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และ 
ประไพ ศรีดามา. (2560). การคาดการณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปด้วยเทคนิคพยากรณ์โดย 
อาศัยข้อมูลอนุกรมเวลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-126-
131). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, เนตร โพธิ์เขียว, และอภิญญา หนูมี. (2560, มกราคม-มิถุนายน). คุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศตามความคิดเห็นของสถาบันบริการสารสนเทศ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสารสนเทศ, 16(1), 199-214. 
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สุวิทย์  ปิดตานัง, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, คณกร  สว่างเจริญ, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และประไพ ศรีดามา.   
 (2560). การพัฒนาโปรแกรมค านวณหาวันฉีดวัคซีนจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับเด็ก. ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-118-125). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

บทความวิชาการ 
ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). เทคโนโลยีเว็บสู่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 4.0.  วารสาร 
 สารสนเทศ, 17(2), 9-22. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้ 
2) วิชาห้องสมุดดิจิทัล 
3) วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) วิชาการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
5) วิชาการบริหารคุณภาพ TQM 

   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   1) วิชาหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2) วิชาการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
  3) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายพงศ ์หรดาล 
ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์  
สังกัด    บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2530 Doctor of Philosophy (Industrial Technology)  
  Kent State University, Ohio, U.S.A. 
 พ.ศ. 2530 Master of Education (Educational Administration)  
  The University of Akron, Ohio, U.S.A. 
 พ.ศ. 2522 Master of Science (Industrial Education)  
  Bemidji State University, Minnesota, U.S.A. 
 พ.ศ. 2517 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูพระนคร   
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การจัดการ 

การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์, พงศ์ หรดาล, สร้อยสุดา เลาะหมุด, และวิภาวรรณ นิยมเวช. (2562). แนวทางการปรับปรุง

การจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา โรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. ใน การ
ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้
สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 กันยายน 2562 (น. 32-40). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. 

สร้อยสุดา เลาะหมุด, อัจฉรา ผ่องพิทยา, พงศ์ หรดาล และจาตุรงค์ สาระวงศ์. (2562). การลดปัญหา 
 การส่งงานล่าช้าโดยการจัดตารางการผลิต. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 
กันยายน 2562 (น. 283-290). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสมุทรปราการ. 

วิภาวรรณ นิยมเวช, จาตุรงค์ สาระวงศ,์ นุกูล สาระวงศ์ และพงศ์ หรดาล. (2562). แนวทางการปรับปรุง 
 ผังโรงงาน กรณีศึกษา โรงงานผลิตไส้กล่องกระดาษ. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 
กันยายน 2562 (น. 230-238). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสมุทรปราการ. 
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อดิศักดิ์ ชูสุข, วัชรินทร์ อินทพรหม, พงศ์ หรดาล และสิริกร  ฉัตรภูติ. (มกราคม-มิถุนายน, 2560). รูปแบบ 
 การจัดการการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมของหน่วยงานราชการ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา 
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), 123 -137. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักของการจัดการเทคโนโลย ี
2) วิชาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับการจัดการเทคโนโลยี 
3) วิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4) วิชาเทคโนโลยีระบบนวัตกรรมและพลวัตทางระบบ 
5) วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น 

  6) วิชาการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
  7) วิชาการบริหารการผลิตและการด าเนินการ 
  8) วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  
  9) วิชาการการควบคุมคุณภาพ 
  10) วิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
  11) วิชาสัมมนาการวิจัยในการจัดการเทคโนโลยี 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1)  วิชาหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2) วิชาความเป็นผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
     3)  วิชาการประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2542  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2524  ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยครูธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  คหกรรมศาสตร์  

การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
นันทนัช  ผิวปานนิล, ธีรพัฒน์  จันษร, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว, และประไพ  
        ศรีดามา. (2560). การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
 การถดถอย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจาก

องค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-113-117). สุรินทร์: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.  

วราภรณ์  เสาหงส์, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, และกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และ 
ประไพ ศรีดามา. (2560). การคาดการณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปด้วยเทคนิคพยากรณ์โดย 
อาศัยข้อมูลอนุกรมเวลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-126-
131). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

อัมพร อานุภาพแสนยากร, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, วัลลภา อารีรัตน์  และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2560, 
  มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 จังหวัดชัยภูมิ. วารสารบริหารการศึกษา, 13(1), 104-112. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 
2) วิชาการออกแบบอาหาร 
3) วิชากระบวนการแปรรูปอาหาร 
4) วิชาการจัดการนวัตกรรมด้านอาหาร 

      5) วิชาเทคนิคการจัดอาหารสมัยใหม่   
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
  2) วิชาความเป็นผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2539  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  สารสนเทศศาสตร์  

การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
นันทนัช  ผิวปานนิล, ธีรพัฒน์  จันษร, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว, และประไพ  
        ศรีดามา. (2560). การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
 การถดถอย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจาก

องค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560 (น. B-113-117). สุรินทร์: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.   

วราภรณ์  เสาหงส์, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, และกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และ 
ประไพ ศรีดามา. (2560). การคาดการณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปด้วยเทคนิคพยากรณ์โดย 
อาศัยข้อมูลอนุกรมเวลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-126-
131). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, เนตร โพธิ์เขียว, และอภิญญา หนูมี. (2560, มกราคม-มิถุนายน). คุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศตามความคิดเห็นของสถาบันบริการสารสนเทศ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสารสนเทศ, 16(1), 199-214. 
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สุวิทย์  ปิดตานัง, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, คณกร  สว่างเจริญ, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และประไพ ศรีดามา.   
 (2560). การพัฒนาโปรแกรมค านวณหาวันฉีดวัคซีนจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับเด็ก. ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-118-125). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

บทความวิชาการ 
ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). เทคโนโลยีเว็บสู่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 4.0.  วารสาร 
 สารสนเทศ, 17(2), 9-22. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้ 
2) วิชาห้องสมุดดิจิทัล 
3) วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) วิชาการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
5) วิชาการบริหารคุณภาพ TQM 

   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   1) วิชาหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2) วิชาการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
  3) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ 
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ชื่อ-สกุล    นายนุกูล สาระวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2541  การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2538  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสยาม 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
การจัดการเทคโนโลย ี

 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความงานวิจัย 
ณรงฤทธิ์ สนใจธรรม, นพณัช พวงมาลี, นุกูล สาระวงศ,์ และสุรัตน์ วรรณศรี. (2560). อิทธิพลของ 
 ธาตุเจือทองแดงและดีบุกที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะเงินเจือ 750. ใน  
 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560. วันที่ 12-15 กรกฏาคม 

2560 (น.274-281). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
นพพล น้อยแก้ว, กลวัชร ถนอมกลิ่น, ปาริชาติ กัลยา, รัฐพล แสงสว่าง, และนุกูล สาระวงศ์. (2561).  
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อช่วยวางแผนก าลังคนในกระบวนการบรรจุสินค้า กรณีศึกษา 

  บริษัท เอบ๊อกซ์เฮ้าส์  จ ากัด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าปี 2561. วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (น.364-375). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ปรียาภรณ์  ศรีอ่อนดี,  วิชัยศรี น้อยติ, ชลทิศ ลวกไธสง, นกุูล สาระวงศ์, และนพพล น้อยแก้ว. (2561).  
 แนวทางการพัฒนาการจัดการประกันคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าโดย 
 ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปี 2561. วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (น.399-410). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. 
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ส่งสุข ศรีน้อยขาว, ณัฐดนัย สงิห์คลีวรรณ, และนุกูล สาระวงศ์. (2562). แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน 
 โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ราชภัฏหมู่บ้าน 
 จอมบึงวิจัย ประจ าปี 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 (น.125-135). ราชบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภฏั 
 หมู่บ้านจอมบึง. 
Soisuda Lohmood, Nukul Sarawong, Sombat Teekasap, and Tassanai Keeratirattana. (2019).  
 The Study of Components of Logistics Management Model for Small and Medium 

Industries of Halal Food.  In International Conference SMART 2019. 30-31 July 2019 
(p.52-55). Bangkok Rama Gardens Hotel. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) วิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

  3) วิชาการจัดการผลิตและด าเนินงานอุตสาหกรรม 
  4) วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
  5) วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  
  6) วิชาการจัดการผลิตภาพและคุณภาพ 
  7) วิชาการออกแบบผังโรงงานและสิ่งสนับสนุนการผลิต 
  8) วิชาวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม 
  9) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการผลิต 1  
  10) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการผลิต 2  
  11) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการคุณภาพ 1 
  12) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการคุณภาพ 2 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
  2) วิชาวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   3) วิชาการสัมมนาวิจัยทางบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    4) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารแบบลีน 
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ชื่อ-สกุล    นายณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์รังสี)  มหาวิทยาลัยมหิดล
 พ.ศ. 2539  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยสยาม 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    การจัดการเทคโนโลยี 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
กัลยา  ธนาสินธ,์ ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ, และอมรรัตน์  ค าบุญ.  (2561, กรกฎาคม - ธันวาคม).  การออกแบบ 

และพัฒนาเครื่องต้นแบบให้อาหารปลาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 
18(2), 47-61. 

ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ, กัลยา ธนาสินธ์, และอมรรัตน์  ค าบุญ.  (2560, กรกฎาคม - ธันวาคม).   
การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการติดเครื่องรถจักรยานยนต์ด้วยการวัดระดับของแอลกอฮอล์ในลม 
หายใจ. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 17(2), 69-77. 

________.  (2561, มกราคม - มิถุนายน).  การพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายส าหรับส่งออกข้อมูล 
เครื่องมือแพทย์จากโปรแกรม RMC2012 และน าเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ WepMEt. วารสาร 
ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 18(1), 97-113.  

ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ, กัลยา ธนาสินธ,์ อมรรัตน์ ค าบุญ, และพรรณา พูนพิน. (2562, มกราคม – มิถุนายน).   
 การพัฒนาต้นแบบ อุปกรณ์ส าหรับบันทึกและแสดงผลแรงดันและ กระแสไฟฟ้าจากชุดผลิต 

กระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์.  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 19(1), 18-30 
________.  (2561, กรกฎาคม - ธันวาคม).  การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ATM- 
 PTL1.  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 18(2), 91-108. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า      
2) วิชาการเขียนแบบและออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์    
3) วิชาเครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์    
4) วิชาการประยุกต์ใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า    
5) วิชาเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์     
6) วิชาเทคโนโลยีโทรศัพท์ 
7) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบูรนาการ 
8) วิชาเครื่องมือวัดโทรคมนาคม 
9) วิชาหลักการสายอากาศ 
10) วิชาระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ 
11) วิชาองค์การและการจัดการ 
12) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
13) วิชางานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
14) วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2) วิชาพลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   3) วิชาการสัมมนาวิจัยทางบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นายคณกร สว่างเจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    การจัดการเทคโนโลยี 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
นิพนธ์  ก้อนทอง, คณกร สว่างเจริญ, และประไพ ศรีดามา. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
 จัดการงานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ . ใน 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 (น. 56-63).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
วรนุช  ก้อนทอง, คณกร  สว่างเจริญ, และประไพ  ศรีดามา.  (2560).  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 จัดการด้านบุคลากร โรงเรียนวัดบางนาใน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1  
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 (น. 64-71).  กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
สุวิทย์  ปิดตานัง, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, คณกร  สว่างเจริญ, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และประไพ ศรีดามา.   
 (2560). การพัฒนาโปรแกรมค านวณหาวันฉีดวัคซีนจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับเด็ก. ใน การประชุม 
 วิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนา 
 อย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-118-125). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
 มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 
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Asavarutpokin, A., Chaijit,  S., & Sawangcharoen, K. (2019). Study on the  
 problems of molds used in production process of car seat holder’s spare parts by  
 using computer program for sijulating 3D mold. In The 6th  National and International  
 Research Conference 9 february 2019 (p. 16-29).  Pathumthani: Pathumthani  
 University. 
________.  (2017). A study of problems in the car seat bracket manufacturing process by 
  using 3-D model. In The 1st National and International Conference on Education  
 for Sustainable Locality Development 2017, 29 July 2017 (p. 565-572). Bangkok :  
 Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     
2) วิชาการสัมมนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
3) วิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   
4) วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   
5) วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    
6) วิชาระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
7) วิชาหัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก าเนิดใหม่   
  2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นายณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2550  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความงานวิจัย 
ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์, พงศ์ หรดาล, สร้อยสุดา เลาะหมุด, และวิภาวรรณ นิยมเวช. (2562). แนวทางการ

ปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา โรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย  

 และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 กันยายน 2562 (น. 32-40). 
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. 

อดิศักดิ์ เผื่อนสัจจา, จิตรมงคล ชื่นตา, ธันวา สมดี, อัจฉรา ผ่องพิทยา และณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์. (2561).  
 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการผลิตแกลลอนพลาสติกเพ่ือลดของเสีย กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง 
 ในย่านพระราม 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี  
 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (น.431-445), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
 เจ้าพระยา. 
อรอนงค์ กาโท, ขวัญจิรา เสาร์แก้ว, ธนากร กุฎี, ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์, นพพลน้อยแก้ว  
 และอัจฉรา ผ่องพิทยา. (2561). แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าด้วย 
 เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กรณศีึกษา บริษัท เอฟ บี ฟู้ดเซอร์วิส จ ากัด. ใน การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561  
 (น.386-398), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) วิชาระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส   

  3) วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม 
  4) วิชาโครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์ 
  5) วิชาการสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
  6) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางอุตสาหกรรม 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     3) วิชาการสัมมนาวิจัยทางบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวสร้อยสุดา เลาะหมุด 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยโีลจิสติกส์)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 พ.ศ. 2548  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เทคโนโลยโีลจสิติกส์ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความงานวิจัย 
ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์, พงศ์ หรดาล, สร้อยสุดา เลาะหมุด, และวิภาวรรณ นิยมเวช. (2562). แนวทางการ

ปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา โรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย  

 และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 กันยายน 2562 (น. 32-40). 
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. 

สร้อยสุดา เลาะหมุด, อัจฉรา ผ่องพิทยา, พงศ์ หรดาล และจาตุรงค์ สาระวงศ์. (2562). การลดปัญหา 
 การส่งงานล่าช้าโดยการจัดตารางการผลิต. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 
กันยายน 2562 (น. 283-290). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. 

สร้อยสุดา เลาะหมุด ธัชชัย แก้วม่วง จตุพล สมอเขียว และฉัตรชัย หาระภูมิ. (2560, กรกฎาคม – ธันวาคม). 
 การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อน้้ามันแรงดันสูง กรณีศึกษา บริษัท เฮียบชุน เทรดดิ้ง จ้ากัด.  

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 4(2), 96-105 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) วิชาการจัดการอุปสงค์ส าหรับโลจิสติกส์  

  3) วิชาการจัดการอุปสงค์ส าหรับโลจิสติกส์ 
  4) วิชาการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
  5) วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต 
  6) วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการวางแผนและการควบคุมการผลิต 
  7) วิชาการจัดการจัดซื้อจัดหา 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
     2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     3) วิชาการสัมมนาวิจัยทางบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางพรรณา พูนพิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2539  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2530  การศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก   
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ, กัลยา ธนาสินธ,์ อมรรัตน์ ค าบุญ, และพรรณา พูนพิน. (2562, มกราคม – มิถุนายน). 
 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ส าหรับบันทึกและแสดงผลแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากชุดผลิตกระแสไฟฟ้า

ด้วยเซลแสงอาทิตย์.  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 19(1), 18-30 
รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์, บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม, ใกล้รุ่ง กระแสสินธุ์, อาจารีย์ ประจวบเหมาะ, และ 
 พรรณา พูนพิน.  (2562, กรกฎาคม - ธันวาคม).  การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพ่ือเพ่ิม 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาทฤษฎีพฤติกรรมองค์การเปรียบเทียบไทย-ญี่ปุ่น ของนักศึกษา 
 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. วารสารวิชาการ 
 การตลาดและการจัดการ, 6(2), 82-96 
Poonpin, P. (2018).  The Study of Knowledge Management Model for Lecturers in the 
 Faculty of Management Science. In Communication & ICT for Social Inclusion. 
 (p. 47-54).  Republic of Croatia: Inter University Centre Dubrovnik.  
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 
2) วิชากรณีศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3) วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
4) วิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 
5) วิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
6) วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7) วิชาการจัดการความรู้ 
8) วิชาจิตวิทยาทางธุรกิจ 

   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
   2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวสุภาภรณ์ คางค า  
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2555  Dr. de l’INPT. (Process and Environmental Engineering) 
    Institut National Polytechnique de Toulouse, France 
 พ.ศ. 2549  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการอุตสาหกรรม 
    วิศวกรรมกระบวนการและสี่งแวดล้อม 
 

ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 
กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน ดวงกมล บุญบ ารุง และสุภาภรณ์ คางค า. (2561, มกราคม-มิถุนายน). การเตรียม 
        และการตรวจสอบลักษณะสมบัติของเจลเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอต. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
        เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,  
        11(1), 13-27 
สุภาภรณ์ คางค า สมโภช ภู่พีระสุพงษ์ และ สมศักดิ์ ด ารงค์เลิศ. (กันยายน-ตุลาคม 2562). ผลของตัวเร่ง 

ปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด FAU BEA และ MFI ต่อการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของอะคริลิก. วารสาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 27(5), 792-806. 

สุภาภรณ์ คางค า สมโภช ภู่พีระสุพงษ์ นวลฉวี กระมล และสุพรรษา จันพิละ. (2561). การดูดซับฟอสเฟต 
 ในสารละลายด้วยตัวดูดซับจากแร่โดโลไมต์และแร่ดินขาวปรับสภาพ. ใน การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (642-650),  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
สุภาภรณ์ คางค า สมโภช ภู่พีระสุพงษ์ และ สมศักดิ์ ด ารงค์เลิศ. (2561, มกราคม-มิถุนายน). การน ากลับคืน 

เมทิลเมทาคริเลตมอนอเมอร์ด้วยการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของอะคริลิกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซี 
โอไลต์ Ultrastable Y. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. วารสารวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 11(1), 53-63. 
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ประสบการณ์การสอน 
  1) วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
  2) วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป 
  3) วิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
  4) วิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป 
      5) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางเคมี 
  6) วิชาการประยุกต์สารสนเทศทางเคมี 
   7) วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
   8) วิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
   9) วิชาเคมีทั่วไป 
  10) วิชาปฏิบัติการเคมี 1 
  11) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
   12) วิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก าเนิดใหม่ 
   2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    3) วิชาการสัมมนาวิจัยทางบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางอัจฉรา ผ่องพิทยา 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. 2538  การศึกษามหาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2528  บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารธุรกิจ 

การจัดการผลิตและคุณภาพ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
สร้อยสุดา เลาะหมุด, อัจฉรา ผ่องพิทยา, พงศ์ หรดาล และจาตุรงค์ สาระวงศ์. (2562). การลดปัญหา 
 การส่งงานล่าช้าโดยการจัดตารางการผลิต. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 
กันยายน 2562 (น. 283-290). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. 

อดิศักดิ ์เผื่อนสัจจา, จิตรมงคล ชื่นตา, ธันวา สมดี, อัจฉรา ผ่องพิทยา และณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์. (2561).  
 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการผลิตแกลลอนพลาสติกเพ่ือลดของเสีย กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง 
 ในย่านพระราม 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี  
 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (น.431-445), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
 เจ้าพระยา. 
อรอนงค์ กาโท, ขวัญจิรา เสาร์แก้ว, ธนากร กุฎี, ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์, นพพลน้อยแก้ว  
 และอัจฉรา ผ่องพิทยา. (2561). แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าด้วย 
 เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา บริษัท เอฟ บี ฟู้ดเซอร์วิส จ ากัด. ใน การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561  
 (น.386-398), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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ประสบการณ์การสอน 
  1) วิชาองค์การและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 
  2) วิชาการจัดการผลิตและด าเนินงานอุตสาหกรรม 
  3) วิชาการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
  4) วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานอุตสาหกรรม 
  5) วิชาการจัดการอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
  6) วิชาการจัดการประกันคุณภาพอุตสาหกรรม 
  7) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการผลิต 1  
  8) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการผลิต 2  
  9) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการคุณภาพ 1 
  10) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการคุณภาพ 2 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ   
  2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ชื่อ-สกุล    นายพงศ ์หรดาล 
ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์  
สังกัด    บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2530 Doctor of Philosophy (Industrial Technology)  
  Kent State University, Ohio, U.S.A. 
 พ.ศ. 2530 Master of Education (Educational Administration)  
  The University of Akron, Ohio, U.S.A. 
 พ.ศ. 2522 Master of Science (Industrial Education)  
  Bemidji State University, Minnesota, U.S.A. 
 พ.ศ. 2517 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูพระนคร   
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การจัดการ 

การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์, พงศ์ หรดาล, สร้อยสุดา เลาะหมุด, และวิภาวรรณ นิยมเวช. (2562). แนวทางการปรับปรุง

การจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา โรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. ใน การ
ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้
สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 กันยายน 2562 (น. 32-40). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. 

สร้อยสุดา เลาะหมุด, อัจฉรา ผ่องพิทยา, พงศ์ หรดาล และจาตุรงค์ สาระวงศ์. (2562). การลดปัญหา 
 การส่งงานล่าช้าโดยการจัดตารางการผลิต. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 
กันยายน 2562 (น. 283-290). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสมุทรปราการ. 

วิภาวรรณ นิยมเวช, จาตุรงค์ สาระวงศ,์ นุกูล สาระวงศ์ และพงศ์ หรดาล. (2562). แนวทางการปรับปรุง 
 ผังโรงงาน กรณีศึกษา โรงงานผลิตไส้กล่องกระดาษ. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 
กันยายน 2562 (น. 230-238). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสมุทรปราการ. 
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อดิศักดิ์ ชูสุข, วัชรินทร์ อินทพรหม, พงศ์ หรดาล และสิริกร  ฉัตรภูติ. (มกราคม-มิถุนายน, 2560). รูปแบบ 
 การจัดการการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมของหน่วยงานราชการ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา 
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), 123 -137. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักของการจัดการเทคโนโลย ี
2) วิชาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับการจัดการเทคโนโลยี 
3) วิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4) วิชาเทคโนโลยีระบบนวัตกรรมและพลวัตทางระบบ 
5) วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น 

  6) วิชาการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
  7) วิชาการบริหารการผลิตและการด าเนินการ 
  8) วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  
  9) วิชาการการควบคุมคุณภาพ 
  10) วิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
  11) วิชาสัมมนาการวิจัยในการจัดการเทคโนโลยี 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1)  วิชาหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2) วิชาความเป็นผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
     3)  วิชาการประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2542  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2524  ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยครูธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  คหกรรมศาสตร์  

การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
นันทนัช  ผิวปานนิล, ธีรพัฒน์  จันษร, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว, และประไพ  
        ศรีดามา. (2560). การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
 การถดถอย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจาก

องค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-113-117). สุรินทร์: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.  

วราภรณ์  เสาหงส์, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, และกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และ 
ประไพ ศรีดามา. (2560). การคาดการณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปด้วยเทคนิคพยากรณ์โดย 
อาศัยข้อมูลอนุกรมเวลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-126-
131). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

อัมพร อานุภาพแสนยากร, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, วัลลภา อารีรัตน์  และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2560, 
  มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 จังหวัดชัยภูมิ. วารสารบริหารการศึกษา, 13(1), 104-112. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 
2) วิชาการออกแบบอาหาร 
3) วิชากระบวนการแปรรูปอาหาร 
4) วิชาการจัดการนวัตกรรมด้านอาหาร 

      5) วิชาเทคนิคการจัดอาหารสมัยใหม่   
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
  2) วิชาความเป็นผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2539  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  สารสนเทศศาสตร์  

การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
นันทนัช  ผิวปานนิล, ธีรพัฒน์  จันษร, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว, และประไพ  
        ศรีดามา. (2560). การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
 การถดถอย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจาก

องค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560 (น. B-113-117). สุรินทร์: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.   

วราภรณ์  เสาหงส์, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, และกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และ 
ประไพ ศรีดามา. (2560). การคาดการณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปด้วยเทคนิคพยากรณ์โดย 
อาศัยข้อมูลอนุกรมเวลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-126-
131). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, เนตร โพธิ์เขียว, และอภิญญา หนูมี. (2560, มกราคม-มิถุนายน). คุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศตามความคิดเห็นของสถาบันบริการสารสนเทศ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสารสนเทศ, 16(1), 199-214. 
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สุวิทย์  ปิดตานัง, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, คณกร  สว่างเจริญ, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และประไพ ศรีดามา.   
 (2560). การพัฒนาโปรแกรมค านวณหาวันฉีดวัคซีนจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับเด็ก. ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-118-125). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

บทความวิชาการ 
ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). เทคโนโลยีเว็บสู่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 4.0.  วารสาร 
 สารสนเทศ, 17(2), 9-22. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้ 
2) วิชาห้องสมุดดิจิทัล 
3) วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) วิชาการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
5) วิชาการบริหารคุณภาพ TQM 

   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   1) วิชาหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2) วิชาการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
  3) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ 
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ชื่อ-สกุล    นายนุกูล สาระวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2541  การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2538  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสยาม 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
การจัดการเทคโนโลย ี

 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความงานวิจัย 
ณรงฤทธิ์ สนใจธรรม, นพณัช พวงมาลี, นุกูล สาระวงศ,์ และสุรัตน์ วรรณศรี. (2560). อิทธิพลของ 
 ธาตุเจือทองแดงและดีบุกที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะเงินเจือ 750. ใน  
 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560. วันที่ 12-15 กรกฏาคม 

2560 (น.274-281). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
นพพล น้อยแก้ว, กลวัชร ถนอมกลิ่น, ปาริชาติ กัลยา, รัฐพล แสงสว่าง, และนุกูล สาระวงศ์. (2561).  
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อช่วยวางแผนก าลังคนในกระบวนการบรรจุสินค้า กรณีศึกษา 

  บริษัท เอบ๊อกซ์เฮ้าส์  จ ากัด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าปี 2561. วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (น.364-375). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ปรียาภรณ์  ศรีอ่อนดี,  วิชัยศรี น้อยติ, ชลทิศ ลวกไธสง, นกุูล สาระวงศ์, และนพพล น้อยแก้ว. (2561).  
 แนวทางการพัฒนาการจัดการประกันคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าโดย 
 ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปี 2561. วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (น.399-410). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. 
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ส่งสุข ศรีน้อยขาว, ณัฐดนัย สงิห์คลีวรรณ, และนุกูล สาระวงศ์. (2562). แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน 
 โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ราชภัฏหมู่บ้าน 
 จอมบึงวิจัย ประจ าปี 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 (น.125-135). ราชบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภฏั 
 หมู่บ้านจอมบึง. 
Soisuda Lohmood, Nukul Sarawong, Sombat Teekasap, and Tassanai Keeratirattana. (2019).  
 The Study of Components of Logistics Management Model for Small and Medium 

Industries of Halal Food.  In International Conference SMART 2019. 30-31 July 2019 
(p.52-55). Bangkok Rama Gardens Hotel. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) วิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

  3) วิชาการจัดการผลิตและด าเนินงานอุตสาหกรรม 
  4) วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
  5) วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  
  6) วิชาการจัดการผลิตภาพและคุณภาพ 
  7) วิชาการออกแบบผังโรงงานและสิ่งสนับสนุนการผลิต 
  8) วิชาวิธีวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม 
  9) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการผลิต 1  
  10) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการผลิต 2  
  11) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการคุณภาพ 1 
  12) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการคุณภาพ 2 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
  2) วิชาวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   3) วิชาการสัมมนาวิจัยทางบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    4) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารแบบลีน 
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ชื่อ-สกุล    นายณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์รังสี)  มหาวิทยาลัยมหิดล
 พ.ศ. 2539  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยสยาม 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    การจัดการเทคโนโลยี 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
กัลยา  ธนาสินธ,์ ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ, และอมรรัตน์  ค าบุญ.  (2561, กรกฎาคม - ธันวาคม).  การออกแบบ 

และพัฒนาเครื่องต้นแบบให้อาหารปลาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 
18(2), 47-61. 

ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ, กัลยา ธนาสินธ์, และอมรรัตน์  ค าบุญ.  (2560, กรกฎาคม - ธันวาคม).   
การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการติดเครื่องรถจักรยานยนต์ด้วยการวัดระดับของแอลกอฮอล์ในลม 
หายใจ. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 17(2), 69-77. 

________.  (2561, มกราคม - มิถุนายน).  การพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายส าหรับส่งออกข้อมูล 
เครื่องมือแพทย์จากโปรแกรม RMC2012 และน าเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ WepMEt. วารสาร 
ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 18(1), 97-113.  

ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ, กัลยา ธนาสินธ,์ อมรรัตน์ ค าบุญ, และพรรณา พูนพิน. (2562, มกราคม – มิถุนายน).   
 การพัฒนาต้นแบบ อุปกรณ์ส าหรับบันทึกและแสดงผลแรงดันและ กระแสไฟฟ้าจากชุดผลิต 

กระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์.  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 19(1), 18-30 
________.  (2561, กรกฎาคม - ธันวาคม).  การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ATM- 
 PTL1.  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 18(2), 91-108. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า      
2) วิชาการเขียนแบบและออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์    
3) วิชาเครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์    
4) วิชาการประยุกต์ใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า    
5) วิชาเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์     
6) วิชาเทคโนโลยีโทรศัพท์ 
7) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบูรนาการ 
8) วิชาเครื่องมือวัดโทรคมนาคม 
9) วิชาหลักการสายอากาศ 
10) วิชาระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ 
11) วิชาองค์การและการจัดการ 
12) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
13) วิชางานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
14) วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2) วิชาพลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   3) วิชาการสัมมนาวิจัยทางบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นายคณกร สว่างเจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    การจัดการเทคโนโลยี 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
นิพนธ์  ก้อนทอง, คณกร สว่างเจริญ, และประไพ ศรีดามา. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
 จัดการงานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ . ใน 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 (น. 56-63).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
วรนุช  ก้อนทอง, คณกร  สว่างเจริญ, และประไพ  ศรีดามา.  (2560).  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 จัดการด้านบุคลากร โรงเรียนวัดบางนาใน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1  
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 (น. 64-71).  กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
สุวิทย์  ปิดตานัง, ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์, คณกร  สว่างเจริญ, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และประไพ ศรีดามา.   
 (2560). การพัฒนาโปรแกรมค านวณหาวันฉีดวัคซีนจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับเด็ก. ใน การประชุม 
 วิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนา 
 อย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560  (น. B-118-125). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
 มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 
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Asavarutpokin, A., Chaijit,  S., & Sawangcharoen, K. (2019). Study on the  
 problems of molds used in production process of car seat holder’s spare parts by  
 using computer program for sijulating 3D mold. In The 6th  National and International  
 Research Conference 9 february 2019 (p. 16-29).  Pathumthani: Pathumthani  
 University. 
________.  (2017). A study of problems in the car seat bracket manufacturing process by 
  using 3-D model. In The 1st National and International Conference on Education  
 for Sustainable Locality Development 2017, 29 July 2017 (p. 565-572). Bangkok :  
 Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     
2) วิชาการสัมมนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
3) วิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   
4) วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   
5) วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    
6) วิชาระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
7) วิชาหัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก าเนิดใหม่   
  2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นายณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2550  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความงานวิจัย 
ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์, พงศ์ หรดาล, สร้อยสุดา เลาะหมุด, และวิภาวรรณ นิยมเวช. (2562). แนวทางการ

ปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา โรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย  

 และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 กันยายน 2562 (น. 32-40). 
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. 

อดิศักดิ์ เผื่อนสัจจา, จิตรมงคล ชื่นตา, ธันวา สมดี, อัจฉรา ผ่องพิทยา และณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์. (2561).  
 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการผลิตแกลลอนพลาสติกเพ่ือลดของเสีย กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง 
 ในย่านพระราม 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี  
 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (น.431-445), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
 เจ้าพระยา. 
อรอนงค์ กาโท, ขวัญจิรา เสาร์แก้ว, ธนากร กุฎี, ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์, นพพลน้อยแก้ว  
 และอัจฉรา ผ่องพิทยา. (2561). แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าด้วย 
 เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กรณศีึกษา บริษัท เอฟ บี ฟู้ดเซอร์วิส จ ากัด. ใน การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561  
 (น.386-398), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) วิชาระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส   

  3) วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม 
  4) วิชาโครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์ 
  5) วิชาการสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
  6) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางอุตสาหกรรม 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     3) วิชาการสัมมนาวิจัยทางบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวสร้อยสุดา เลาะหมุด 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยโีลจิสติกส์)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 พ.ศ. 2548  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เทคโนโลยโีลจสิติกส์ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความงานวิจัย 
ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์, พงศ์ หรดาล, สร้อยสุดา เลาะหมุด, และวิภาวรรณ นิยมเวช. (2562). แนวทางการ

ปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา โรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย  

 และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 กันยายน 2562 (น. 32-40). 
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. 

สร้อยสุดา เลาะหมุด, อัจฉรา ผ่องพิทยา, พงศ์ หรดาล และจาตุรงค์ สาระวงศ์. (2562). การลดปัญหา 
 การส่งงานล่าช้าโดยการจัดตารางการผลิต. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 
กันยายน 2562 (น. 283-290). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. 

สร้อยสุดา เลาะหมุด ธัชชัย แก้วม่วง จตุพล สมอเขียว และฉัตรชัย หาระภูมิ. (2560, กรกฎาคม – ธันวาคม). 
 การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อน้้ามันแรงดันสูง กรณีศึกษา บริษัท เฮียบชุน เทรดดิ้ง จ้ากัด.  

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 4(2), 96-105 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) วิชาการจัดการอุปสงค์ส าหรับโลจิสติกส์  

  3) วิชาการจัดการอุปสงค์ส าหรับโลจิสติกส์ 
  4) วิชาการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
  5) วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต 
  6) วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการวางแผนและการควบคุมการผลิต 
  7) วิชาการจัดการจัดซื้อจัดหา 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
     2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     3) วิชาการสัมมนาวิจัยทางบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางพรรณา พูนพิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2539  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2530  การศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก   
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ, กัลยา ธนาสินธ,์ อมรรัตน์ ค าบุญ, และพรรณา พูนพิน. (2562, มกราคม – มิถุนายน). 
 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ส าหรับบันทึกและแสดงผลแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากชุดผลิตกระแสไฟฟ้า

ด้วยเซลแสงอาทิตย์.  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 19(1), 18-30 
รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์, บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม, ใกล้รุ่ง กระแสสินธุ์, อาจารีย์ ประจวบเหมาะ, และ 
 พรรณา พูนพิน.  (2562, กรกฎาคม - ธันวาคม).  การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพ่ือเพ่ิม 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาทฤษฎีพฤติกรรมองค์การเปรียบเทียบไทย-ญี่ปุ่น ของนักศึกษา 
 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. วารสารวิชาการ 
 การตลาดและการจัดการ, 6(2), 82-96 
Poonpin, P. (2018).  The Study of Knowledge Management Model for Lecturers in the 
 Faculty of Management Science. In Communication & ICT for Social Inclusion. 
 (p. 47-54).  Republic of Croatia: Inter University Centre Dubrovnik.  
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 
2) วิชากรณีศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3) วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
4) วิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 
5) วิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
6) วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7) วิชาการจัดการความรู้ 
8) วิชาจิตวิทยาทางธุรกิจ 

   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
   2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวสุภาภรณ์ คางค า  
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2555  Dr. de l’INPT. (Process and Environmental Engineering) 
    Institut National Polytechnique de Toulouse, France 
 พ.ศ. 2549  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการอุตสาหกรรม 
    วิศวกรรมกระบวนการและสี่งแวดล้อม 
 

ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 
กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน ดวงกมล บุญบ ารุง และสุภาภรณ์ คางค า. (2561, มกราคม-มิถุนายน). การเตรียม 
        และการตรวจสอบลักษณะสมบัติของเจลเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอต. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
        เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,  
        11(1), 13-27 
สุภาภรณ์ คางค า สมโภช ภู่พีระสุพงษ์ และ สมศักดิ์ ด ารงค์เลิศ. (กันยายน-ตุลาคม 2562). ผลของตัวเร่ง 

ปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด FAU BEA และ MFI ต่อการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของอะคริลิก. วารสาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 27(5), 792-806. 

สุภาภรณ์ คางค า สมโภช ภู่พีระสุพงษ์ นวลฉวี กระมล และสุพรรษา จันพิละ. (2561). การดูดซับฟอสเฟต 
 ในสารละลายด้วยตัวดูดซับจากแร่โดโลไมต์และแร่ดินขาวปรับสภาพ. ใน การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (642-650),  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
สุภาภรณ์ คางค า สมโภช ภู่พีระสุพงษ์ และ สมศักดิ์ ด ารงค์เลิศ. (2561, มกราคม-มิถุนายน). การน ากลับคืน 

เมทิลเมทาคริเลตมอนอเมอร์ด้วยการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของอะคริลิกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซี 
โอไลต์ Ultrastable Y. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. วารสารวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 11(1), 53-63. 
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ประสบการณ์การสอน 
  1) วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
  2) วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป 
  3) วิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
  4) วิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป 
      5) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางเคมี 
  6) วิชาการประยุกต์สารสนเทศทางเคมี 
   7) วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
   8) วิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
   9) วิชาเคมีทั่วไป 
  10) วิชาปฏิบัติการเคมี 1 
  11) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
   12) วิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก าเนิดใหม่ 
   2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    3) วิชาการสัมมนาวิจัยทางบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางอัจฉรา ผ่องพิทยา 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. 2538  การศึกษามหาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2528  บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารธุรกิจ 

การจัดการผลิตและคุณภาพ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
สร้อยสุดา เลาะหมุด, อัจฉรา ผ่องพิทยา, พงศ์ หรดาล และจาตุรงค์ สาระวงศ์. (2562). การลดปัญหา 
 การส่งงานล่าช้าโดยการจัดตารางการผลิต. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 
กันยายน 2562 (น. 283-290). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. 

อดิศักดิ ์เผื่อนสัจจา, จิตรมงคล ชื่นตา, ธันวา สมดี, อัจฉรา ผ่องพิทยา และณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์. (2561).  
 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการผลิตแกลลอนพลาสติกเพ่ือลดของเสีย กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง 
 ในย่านพระราม 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี  
 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (น.431-445), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
 เจ้าพระยา. 
อรอนงค์ กาโท, ขวัญจิรา เสาร์แก้ว, ธนากร กุฎี, ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์, นพพลน้อยแก้ว  
 และอัจฉรา ผ่องพิทยา. (2561). แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าด้วย 
 เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา บริษัท เอฟ บี ฟู้ดเซอร์วิส จ ากัด. ใน การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561  
 (น.386-398), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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ประสบการณ์การสอน 
  1) วิชาองค์การและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 
  2) วิชาการจัดการผลิตและด าเนินงานอุตสาหกรรม 
  3) วิชาการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
  4) วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานอุตสาหกรรม 
  5) วิชาการจัดการอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
  6) วิชาการจัดการประกันคุณภาพอุตสาหกรรม 
  7) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการผลิต 1  
  8) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการผลิต 2  
  9) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการคุณภาพ 1 
  10) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการคุณภาพ 2 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ   
  2) วิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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ชื่อ-สกุล    นายวิชัย  แหวนเพชร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด    นักวิชาการอิสระ 
    
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2525  Doctor of Education (Industrial Education Management) 
     Technological  University of the Philippines, Philippines   
 พ.ศ. 2522  Master of Arts (Industrial Education) Technological University 
     of the Philippines, Philippines 

พ.ศ. 2516     การศึกษาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    การจัดการเทคโนโลย ี
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ชนากานต์  อินทรสร, ปาณิศา แก้วสวัสดิ์, สมสุข แขมค า, และวิชัย แหวนเพชร. (2561, พฤษภาคม- 
 สิงหาคม). การสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
 อิเล็กทรอนิกส์.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(28), 98-107. 
ภัทรพล สุวรรณโฉม, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, วิชัย แหวนเพชร, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร และโอภาส สุขหวาน.  
 (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม).  รูปแบบการส่งเสริมอาชีพจากอัตลักษณ์ชุมชน พื้นที่ชายแดนไทย-เมียน 
 มา ด่านบ้านพุน้ าร้อน กาญจนบุรี. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, 11(2), 108-125.  
ชนากานต์ อินทรสร , ปาณิศา แก้วสวัสดิ์, สมสุข แขมคา และวิชัย แหวนเพชร. (2561, พฤษภาคม- 

สิงหาคม). การสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(28), 98-107. 

สมเกียรติ สุขุมพันธ์, กิตติ สถาพรประสาธน์ และวิชัย แหวนเพชร. (2560, กรกฎาคม-ธนัวาคม). การพัฒนา 
 ระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการส่งเสริมอาชีพชุมชน. วารสารวิชาการอุตสาหกรรม 
 ศึกษา, 11(2), 163-180. 
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ประสบการณ์การสอน 
1)  วิชาการจัดการเทคโนโลยี 
2) วิชามนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม  
3) วิชาเทคโนโลยีระบบนวัตกรรมและพลวัตทางระบบ 
4) วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต 
5) วิชาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาพลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  2) วิชาความเป็นผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการประชุมการพัฒนาหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
บัณฑิตวิทยาลัย   ได้จัดให้มีการประชุมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256 3 
เมื่อวันที่14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประชุมพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3.   ดร.ทวีวัฒน์ มหาศิริอภิรักษ์ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการบริษัท คาลโซนิค คันเซ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 
ผลการประชุมการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. การก าหนดชื่อรายวิชา 1. แก้ไขชื่อรายวิชา โดยก าหนดชื่อวิชาให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของหลักสูตร 

2. การก าหนดค าอธิบายรายวิชา 1. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาแต่ละรายวิชาให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย สอดคล้อง และเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิตและ
จ านวนชั่วโมงการเรียนของหลักสูตร  

3. การก าหนดแผนการเรียน 1. ปรับปรุงแผนการเรียน โดยก าหนดรายวิชาเรียนก่อน -
หลัง ให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ 
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รายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
บัณฑิตวิทยาลัย  ได้จัดให้มีการประชุมพัฒนาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประชุมวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ 
ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร 
ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

3.   ดร.อัครวัฒน์ ดวงนิล 

     ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ GEF UNIDO CleantechProgramme for SMEs in Thailand 
     องค์การสหประชาชาติ 
 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1. ควรเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มี
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญตรงกับหลักสูตร 

2. การก าหนดค าอธิบายรายวิชา 1.  ควรเพ่ิมเติมแก้ไขค าอธิบายรายวิชาบางรายวิชาให้มี
เนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคต  
2. ก าหนดให้รายวิชาการสัมมนาบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ และให้รายวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการบริหารคุณภาพอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายงานการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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รายงานการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  
ผ่านระบบออนไลน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้น ารายงาน มคอ. 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 เข้าที่

ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยมีรายนามคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า    ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา    วิไลลักษณ์    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์   กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ    กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี    กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  ตริตระการ    กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา    กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.วลินธร  สีเสียดงาม    กรรมการ 
14. อาจารย์ขวัญนภา  วัจนรัตน์    กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว    กรรมการ 
16. นางสาวอรุณี  คู่วิมล    กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สเุนตร ทวีถาวรสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
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ผลการพิจารณามีดังนี้ 
ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. Master of Science  Program in 
Technology and Innovation 
Management 

1. Master of Science  in Technology and Innovation 
Management 
 

2. แผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 
พ.ศ.2566 

1.แผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 จ านวนบัณฑิตที่
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2565 
 

3.งบประมาณรายจ่าย แผน ก แบบ ก2 
จ านวนนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาปี 2563 จ านวน 5 คน ปี 2564-2567 
จ านวนปีละ 10 คน 
 

4.งบประมาณรายจ่าย แผน ข จ านวน
นักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาปี 2563 จ านวน 10 คน ปี 2564-2567 
จ านวนปีละ 20 คน 

5. โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

1. ตัดออก 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายงานการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ 
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รายงานการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 6 และผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้น ารายงาน มคอ. 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 เข้าที่

ประชุมสภาวิชาการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 6
และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายนามคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์เรณุมาศ  มาอุ่น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   ทีฆทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ตัณศิริ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ กรรมการผู้แทนคณะครุศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ 
     และเทคโนโลยี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ กรรมการผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ 
     และสังคมศาสตร์ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร  กรรมการผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุูล  สาระวงศ์  กรรมการผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์
         และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์  กรรมการผู้แทนวิทยาลัยการดนตรี 
15. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  กรรมการผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า  กรรมการและเลขานุการ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวอรุณี  คู่วิมล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ผลการพิจารณามีดังนี้ 
ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รูปแบบของหลักสูตรหัวข้อภาษาท่ีใช้ 1. ปรับจากภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาต่างประเทศ 

2. ระบบการศึกษา 1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลเพ่ิมเติม 
3. แผนการรับนักศึกษา แผน ข 1. จ านวนนักศึกษาปี 2563-2567 จ านวนรับปีละ 15 คน  

4. ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตร 1. ปรับให้ตรงกับรายวิชาที่เปิดสอน 
 

5. รหัสวิชา 1. ตรวจสอบรหัสวิชาให้ถูกต้องตรงกันทั้งแผนการศึกษาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
 

6. การสะกดชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. ตรวจสอบชื่อ แก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน 
 

7. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล 

1.  คุณลักษณะพิเศษ ข้อที่ 2 ตัดค าว่า เรียนรู้วิจัยอย่าง
หลากหลายพัฒนา 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฌ 

การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมง 
ในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
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ภาคผนวก ญ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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