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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจาหลักสูตร
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ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
นำงดุษฎี มัชฌิมำภิโร
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6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตำมรูปแบบกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม)
6.1 งานวิจัย
จรุณี เก้ำเอี้ยน และดุษฎี มัชฌิมำภิโร. (2554). ภาวะผู้นากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้. 80 หน้ำ.
จรุณี เก้ำเอี้ยน, นิตยำ เรืองแป้น, ดุษฎี มัชฌิมำภิโร และพุมพนิต คงแสง. (2557). การบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้. 100 หน้ำ.
ดุษฎี มัชฌิมำภิโร, จรุณี เก้ำเอี้ยน และนักศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ รุ่น 6. (2557). ภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้. 80 หน้ำ
นิตยำ เรืองแป้น และดุษฎี มัชฌิมำภิโร. (2557). ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการพัฒนาทักษะการ
คิด เรื่องการคิดวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาการคิด. 100 หน้ำ.
ดุษฎี มัชฌิมำภิโร และนิตยำ เรืองแป้น. (2558). รูปแบบภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลของบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่จังหวัดยะลา. (อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร).
6.2 บทความ
ดุษฎี มัช ฌิมำภิโ ร. (2552). แนวคิดศึกษำศำสตร์กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน. ครุศาสตร์ส าร คณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 3(3)
ดุ ษ ฎี มั ช ฌิ ม ำภิ โ ร. (2553,มกรำคม-เมษำยน). วิ ช ำกำรศึ ก ษำทั่ ว ไปกั บ กำรสร้ ำ งคนที่ ส มบู ร ณ์ .
วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 6(1)
ดุษฎี มัชฌิมำภิโร. (2553). กิจกรรมกำรเล่ำนิทำนเพื่อเสริมสร้ำงกำรใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน.
ครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 4(1)
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ดุษฎี มัชฌิมำภิโร. (2553,พฤษภำคม-สิงหำคม). บทบำทของสถำบันกำรศึกษำกับกำรปลูกฝังคุณภำพ
จริยธรรม: กรณีศึกษำประเทศเกำหลี ไต้หวัน เวียดนำม อินเดีย และศรีลังกำ. วารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 6(2)
ดุษฎี มัชฌิมำภิโร. (2553,กันยำยน-ตุลำคม). กำรสอนให้ผู้เรียนสร้ำงสรรค์ควำมรู้ : ทฤษฎีสรรคนิยม.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 7(2)
ดุษฎี มัชฌิมำภิโร. (2555,มกรำคม-กุมภำพันธ์). กำรสอนเพศศึกษำในโรงเรียน. วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. 9(40)
ดุษฎี มัชฌิมำภิโร. (2556,มกรำคม-กุมภำพันธ์ ). กำรพัฒนำจิตสำธำรณะสำหรับเยำวชนไทย. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 10(46)
ดุ ษ ฎี มั ช ฌิ ม ำภิ โ ร. (2557, มี น ำคม-เมษำยน). มำอ่ ำ นหนั ง สื อ กั น เถอะ. วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 11(53)
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ
ดุษฎี มัชฌิมำภิโร. (2548). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น. ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
ดุษฎี มัชฌิมำภิโร. (2552). รูปแบบการสอน. ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
ดุษฎี มัชฌิมำภิโร. (2554). การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ. ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ.
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญำตรี 33 ปี
ชื่อวิชำ หลักกำรจัดกำรเรียนรู้
ชื่อวิชำ กำรสัมมนำหลักสูตรท้องถิ่น
ชื่อวิชำ บูรณำกำรวิชำชีพครู
ชื่อวิชำ ภำษำไทย และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ ทักษะและเทคนิคกำรสอน
ชื่อวิชำ กิจกำรกำรศึกษำเพื่อท้องถิ่น
7.1.2 ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู 10 ปี
ชื่อวิชำ กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ชื่อวิชำ กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
7.1.3 ระดับปริญญำโท 4 ปี
ชื่อวิชำ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอนอิสลำมศึกษำ

3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)

นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

3 (2-2-5) นก.
5 (350) นก.
2 (1-2-3) นก.

(ลงชื่อ) .......................................................... เจ้ำของประวัติ
(รองศำสตรำจำรย์ดุษฎี มัชฌิมำภิโร)
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