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ช่ือ-สกุล   อาจารย์นราธร สายเส็ง 
สถานที่ทำงาน  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 30  1061 ถนนอิสรภาพ  
ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน) 02-473-7000 ต่อ 5084-85 
โทรศัพท์มือถือ  089-851-2636 
อีเมล์   naratorn.saiseng@gmail.com, naratorn.sa@bsru.ac.th 
ผลงาน   https://bsru.academia.edu/NaratornSaiseng 
   https://issuu.com/naratorn.saiseng 
 
ความเชี่ยวชาญ ภูมิศาสตร์กายภาพ: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, ภูมิศาสตรป์ระชากร: 

การย้ายถิ่น เคลื่อนย้าย มิติทางสังคม, ภูมิศาสตร์มนุษยนิยม, การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือศึกษาวิจัย     

 
การศึกษา 
10 มกราคม 2562 ประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
20 กันยายน 2556 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกภูมิศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 5 ตุลาคม 2552  วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภูมิศาสตร์ วิชาโทการสื่อสารมวลชน  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
ภาคเรียนที่ 1 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุร ีสอนวิชาพ้ืนฐาน 2 วิชา 
2561 - 2562 ได้แก่ วิชาสังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ และวิชาศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

มนุษย์ 
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2558 – ปัจจุบนั อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2556 – 2557  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
รับรองเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา) 

2555 – 2556 อาจารย์พิเศษ วิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
การบริหารหลกัสูตร 
2558 – 2559  ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
2560 – 2564  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รหัส 25511741102834 
2562 – 2565  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รหัส 25511741102834 
 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
นราธร  สายเสง็. 2556. ปฏิสมัพันธท์างพื้นท่ีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้องถ่ินในอำเภอดอยหล่อ จังหวัด 

เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
นราธร  สายเสง็. 2552. ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีการเพาะปลูกลำไย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่.  

การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 
บทความท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา 
Naratorn Saiseng and Kritsada Chaiwapin. 2013. “Awareness and social responsibility  

for school and community of non-students.” Paper presented at the 6th 
International Students Forum. August 21-25. Chiang Mai University Thailand. 

นราธร  สายเสง็. (2555). “การย้ายถิ่นเพ่ือการศึกษาและการปรับตัวของนักเรียนในโรงเรียน 
พหุวัฒนธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่.” รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ท่ี 3 23 พฤศจิกายน 2555, 92-101. เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 
บทความวิชาการ 
นราธร สายเสง็. (2561). “ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว กรณีศึกษาอุทยานธรณีเย่หลิวประเทศไต้หวัน (Tourism  

Geography: A case study of Yehliu Geopark, Taiwan).” Veridian E-Journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะ, ปีท่ี 11, ฉบับที่ 3 
(กันยายน – ธันวาคม), 1557-1574. [ISSN: 1906-3431]  

นราธร สายเสง็. (2560). “พ้ืนท่ีกับความทรงจำ (Spatial and Memory).” ทีทัศน์วัฒนธรรม ปีท่ี 15,  
21-41. [ISSN: 1513-7376] 
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นราธร สายเสง็. (2560). “ความฝันกับมุมมองเชิงพ้ืนท่ี (Dream and Spatial Perspective).” เอกสารสืบ 
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เร่ือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาที่ยัง่ยืนในศตวรรษท่ี 21 (Humanities and Social Sciences for Sustainable  
Development in the 21st Century). 2 มิถุนายน 2560, 313-324. นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อาทิตย์ อินธาระ เพียรพิทย์ โรจนปุณยา และนราธร สายเส็ง. (2560). “พัฒนาการรถไฟไทย  
กับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในอนาคต (Thailand’s Railroad Development  
and Future High-Speed Train Development).” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,  
ปีท่ี 12, ฉบับพิเศษ (กุมภาพันธ์), 151-167. [ISSN: 1905-2383] 

 
บทความบนเว็บไซต์ 
นราธร สายเสง็. (2562). โลกคนละมุม. [ออนไลน์] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. เข้าถึงได้จาก http://human.bsru.ac.th/articleonlone.html 
นราธร สายเสง็. (2562). ทบ-ทวนระบบการศึกษา: ภูมิศาสตร์กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี (ควร)  

ย้อนกลับ? [ออนไลน์] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา. เข้าถึงได้จาก http://human.bsru.ac.th/articleonline22562.html 

 
บทความวิจัย 
นราธร สายเสง็ และคณะ. (2563). เงื่อนไขเชิงปฏิบัติของการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง: การรับรู้และปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าท่ีพลเมืองในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน). 

นราธร สายเสง็. (2560). “การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านมุมมองเชิงภูมิศาสตร์  
กรณีศึกษานิสติสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.”  
Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ, ปีท่ี 10, ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน), 620-634. [ISSN: 1906-3431] 

 
บทความวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา 
เฉลิมพร แจ้งไพร, จันทิมา กนัเรือง และนราธร สายเส็ง. (2563). “กว่าฉนัจะเป็นครู.” เอกสารสืบ 

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย สาขาการศึกษา ระดับปรญิญาตรี 
ครั้งท่ี 2, 21 กุมภาพันธ์ 2563. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา. 
[อาจารย์ท่ีปรึกษา] 

 
รายงานการวิจัย 
นราธร สายเสง็ และคณะ. (2562). เงื่อนไขเชิงปฏิบัติของการศึกษาเพ่ือความเปน็พลเมือง: การรับรู้และ 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าท่ีพลเมืองในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร. (รายงาน
การวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 103 หน้า. 
<ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา> 
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นราธร สายเสง็. (2559). การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผา่นมุมมองเชิงภูมิศาสตร์  
กรณีศึกษานิสติสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครศุาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
(รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 88 หน้า. 
<ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา> 

 
หนังสือ/งานบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2562). Check-in ชุมชน 

สวนสมเด็จยา่. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. (อาจารย์นราธร สายเส็ง ผู้จัดทำและร่วมดำเนินการภายใต้
โครงการพัฒนาชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมการท่องเท่ียวทุกมิติ) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2561).  
ชุมชนวัดประดิษฐาราม (วัดมอญ). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. (อาจารย์นราธร สายเส็ง และอาจารย์ 
ตุลย์ จิรโชคโสภณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบภายใต้โครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์) 

วิทยา วิสูตรเรืองเดช เพียรพิทย์ โรจนปุณยา นราธร สายเส็ง อาทิตย์ อินธาระ และตุลย์ จิรโชคโสภณ.  
 (2560). เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงประวัตศิาสตร์วัฒนธรรม และทรพัยากรธรรมชาติ  
 อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ: กวินภัทร. 192 หน้า. 
 
เอกสารประกอบการสอน 
นราธร สายเสง็. (2562). ภูมิศาสตร์กายภาพ: Physical Geography. เอกสารประกอบการสอนวิชา 

ภูมิศาสตร์กายภาพ, กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

 
หนังสือเรียน/ชุดการเรียนรู ้
นราธร สายเสง็. (2563). สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชดุแม่บทมาตรฐาน (Active Learning) สาระ 

ภูมิศาสตร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 ป.6. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ อจท. 
 
ผู้ตรวจหนังสอืเรียน 
  ธันวาคม 2561   ผู้ตรวจหนังสือเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อักษร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (อจท.) 
  9 มกราคม 2561  ผู้ตรวจหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1,4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ี พว.001/2561 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

1 พฤศจิกายน 2561  ผู้ตรวจหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ี พว.002/2561 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
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งานประกันคณุภาพ 
6 กรกฎาคม 2560  กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560  
เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสาขาวิชาสังคมศึกษา  

 
การฝึกอบรม / ความร่วมมอื 
23 เม.ย. – 23 พ.ค. 2562 อบรมและพัฒนาทักษะภาษาจีนเบ้ืองต้นสำหรับอาจารย์และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตร 
20 ช่ัวโมง) ณ สถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาคาร 10 ช้ัน 7    

10-23 มิถุนายน 2561  อาจารย์ผู้ดูแลภายใต้โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียน 
ร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560” ณ Hainan 
College of Foreign Studies (HCFS) มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

24-26 มกราคม 2561  การฝึกอบรม “การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ” ณ  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ช้ัน 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยสถานภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร (GISTNU) 

 
วิทยากรและการบรรยายพิเศษ 
12 ธ.ค. 2561 - วิทยากรโครงการการบูรณาการการปฏิบัติการภาคสนามภูมิศาสตร์กายภาพสู่การออกแบบ

การจัดการเรียนรู้  ในวันพุธ ท่ี 12 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

24 ก.ค. 2560 - วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยกระบวนการแอคทีฟเลนิน่ิง ในวันจันทร์ท่ี 24 
กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตำบลโคกขาม อำเภอสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

20 พ.ค. 2560 - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติเร่ือง “การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์” ให้กับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา
และใกล้เคียง ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และเมืองโบราณศรีมโหสถ โบราณสถานสระแก้ว-สระขวัญ อำเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

19 ม.ค. 2560 - วิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยน: งานวิจัยและการสร้างโอกาสการทำวิจัยร่วม” 
และ “การเรียนรู้: ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ (1324) อาคาร 1 ช้ัน 3 ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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17 พ.ค. 2559 - วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ภูมิศาสตรป์ระเทศไทย (Geography of Thai Tourism) 
และภูมิศาสตรป์ระชากร (Population Geography)” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์ท่ัวไป (ภาษาต่างประเทศ) รุ่นท่ี 1 ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2559 อาคาร 30 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

13 มี.ค. 2559 - วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ต้นน้ำ – ปลายน้ำของแมน้่ำ    
บางปะกงในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา” ในวันท่ี 13 มีนาคม 2559 จัดโดย 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

1 ก.ค. 2558 - วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพัฒนาครูสังคมศึกษาเพ่ือการวิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นด้วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ให้กบัครูท่ีสอนสังคมศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาใน
จังหวัดฉะเชิงเทราในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ณ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

8 พ.ค. 2558  - วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้และปฏิบัติการด้านแผนที ่ระบบกำหนดตำแหน่ง 
บนพ้ืนโลก” ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือการสอน
สังคมศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 ณ หอ้ง
เจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

ส.ค. 2554 - วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้แผนท่ี เครือ่งกำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก  
(GPS) และโปรแกรมทางภูมิศาสตร์” ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนภาคเหนือตอนบน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 จดัโดยศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) 
 

ประสบการณด์้านการสอน 
     วิชาเอก 

 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
 ประชากรกับการพัฒนา 
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 
 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ภูมิศาสตร์เทคนิค 
 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 
 การฝึกทักษะวชิาชีพครู 1-2 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 

 
     วิชาพ้ืนฐาน 

 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 
 ทักษะชีวิต 
 ความเป็นพลเมือง 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 

 

 


