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สารบัญ 

    หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป                                                                          1 

1. ชื่อหลักสูตร         1 
2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา       1 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถาม)ี       1     
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      1 
5.  รูปแบบของหลักสูตร        2 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   2 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   2 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา     2 
9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศกึษา  3 
    ของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร     
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน       3 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา   3 
 ในการวางแผนหลักสูตร  
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสตูรและความเก่ียวของกับ  5 
 พันธกิจของสถาบัน   
13. ความสัมพันธของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่นของสถาบัน 6 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร        8 
1. ปรชัญา  ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร    8 
2. แผนพัฒนาปรบัปรุง        9 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  10 
1. ระบบการจัดการศกึษา        10 
2. การดาํเนินการหลักสูตร       10 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน       13 

3.1 หลักสูตร        13 
3.2   ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย 20 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)         24 
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย          25 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล    26 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต      26 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน      26 
3. สรปุมาตรฐานผลการเรียนรู       32 
4. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 34 

      สูรายวิชา (Curriculum Mapping)       



สารบัญ(ตอ) 
           

                    หนา 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนสิิต        36 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)     36 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิต    36 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      36 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย        37 

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม      37 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย     37 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร       38 

1. การกํากับมาตรฐาน        38 
2. บัณฑิต         39 
3. นิสิต          40 
4. อาจารย         43 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน     45 
6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู        46 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)                               47 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร    49 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน      49 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม      49 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    49 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง     49 

 
ภาคผนวก           

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ      
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตร    
  ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร      
  ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)   
 ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ  
 ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร     
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 2 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
           หลกัสูตรระดับปริญญาโท 2 ป แบบ ก2 
        5.2  ภาษาที่ใช 
       หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย เอกสารและตําราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับผูเขาศึกษาชาวไทยและตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  - 
 5.5 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปนหลักสูตร
ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ซึ่งคาดวาจะเปดทํา
การสอนหลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 
  - ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากมติเวียนคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
  - ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  - ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในป
การศกึษา 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 
 8.1 ครูในหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน 
 8.2 นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ 
 8.3 นักวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
 8.4 อาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษ 
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ความสามารถพิเศษ และนักเรียนดอยโอกาส) ในโรงเรียนเฉพาะ ศูนยการเรียน และเรียนรวมในโรงเรียน 
ประมาณ 341,000 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) โดยนักเรียนเหลานี้ตองการการจัดการศึกษาที่จะชวย
ใหพวกเขาไดพัฒนาศักยภาพเพ่ือที่จะสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ มีงานทําและเปนสวนหนึ่งของภาค
เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน รวมทั้งสามารถปรับตัวเขากับสังคมที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  การที่จะพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษใหสามารถพึ่งพาตนเอง เขาสูตลาดแรงงาน และ
ปรับตัวเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดนั้นการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษจึง
เปนรากฐานที่มีความสําคัญย่ิง และในอีก 6 ปขางหนา จํานวนครูการศึกษาพิเศษที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐานตองการมีจํานวน 1,137 คน ซ่ึงยังไมรวมความตองการครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
สังกัดการศึกษาสวนทองถ่ินและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งในภาคสวนเอกชน ดวยเหตุนี้เองจึงมีความจําเปน
เรงดวนในการผลิตบุคลากรทางดานการศึกษาพิเศษที่มคีวามสามารถเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณหรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ  
  การผลิตครูการศึกษาพิเศษเปนส่ิงสําคัญย่ิง แตบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา        
มีจํานวนนอยมาก ทําใหเปนอุปสรรคในการผลิตครูการศึกษาพิเศษใหเพียงพอกับความตองการ หลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต ทางดานการศึกษาพิเศษจะชวยใหผูที่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถที่จะเปนครูการศึกษา
พิเศษได และเปดโอกาสใหผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีโอกาส     
ท่ีจะศึกษาตอเพ่ือจะพัฒนาตัวเองทั้งในดานวิชาการและการวิจัย และเพื่อที่จะเปนกําลังในการพัฒนาศาสตร
วิชาการศึกษาพิเศษตอไป 
  ดวยเหตุที่นานาชาติกําลังมุงหนาสูการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ตามที่องคการการศึกษา 
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ กลาวไวใน Salamanca Statement and Framework For 
Action (1994) วาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการลดความแบงแยกในสังคม และ
เรียกรองใหรัฐบาลประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรวม นอกจากนี้องคการสหประชาชาติ 
( 2008)  ยั ง ได ระบุ ไ ว ใน  Conventions on the Right of Persons with Disabilities ให รั ฐบาลต า งๆ 
สนับสนุนการศึกษาแบบเรียนรวมทุกระดับ ในประเทศออสเตรเลีย ตามรายงานของรัฐบาลรัฐนิวเซาทเวลซ 
(2009) จํานวนนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษที่ศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษมีจํานวนนอยลงเรื่อยๆ 
ในขณะที่จํานวนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษท่ีเขาศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมมีจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ เชน 
ในป 2009 ไมมีนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นและนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายเรียนอยูใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษแลว และมีนักเรียนออทิสติกเรียนอยูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 128 คน แตมี
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็นจํานวน 238 คน นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย 1,578 คน 
และนักเรียนที่เปนออทิสติก 5,620 คน ในหองเรียนปกติในโรงเรียนเรียนรวม สวนในประเทศไทยนั้น ใน
ปจจุบันมีจํานวนนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน ประมาณ 300,000 คน และ
โรงเรียนเฉพาะทางประมาณ 40,000 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  
  ดวยเหตุน้ีเอง การจะพัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหกับผูที่มีความตองการพิเศษจึงมีความ    
จําเปนย่ิงที่จะพัฒนาการเรียนรวมในประเทศใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนาครูการศึกษาพิเศษที่มีคุณภาพ    
ในการที่จะทํางานในบริบทการเรียนรวม เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขาสู         
การเรียนรวม สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษใหสามารถเรียนรวมไดอยาง              
มีประสิทธิภาพ และทํางานรวมกับครูทั่วไปในการปรับการเรียนการสอนในช้ันเรียนใหสามารถตอบสนอง
ความตองการทางการเรียนรูท่ีหลากหลายได หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จึงเปน
หลักสูตรที่เนนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยที่ครูการศึกษาพิเศษจะตองมีความสามารถในการจัด     
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การเรียนการสอนกับนักเรียนที่มีความตองการทางการเรียนรูที่หลากหลายได โดยไมมีการแบงแยก ตีตรา 
หรือเลือกบริการนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเฉพาะบางกลุม ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ   
มีโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม และมโีอกาสที่จะพึ่งพาตัวเองไดในอนาคต 
 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เนนการมุงสูความ   
เทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือใหคนทุกคนไดอยูอยางมีศักดิ์ศรี และไดรับสิทธิตามหลักมนุษยชน บุคคลท่ีมี   
ความตองการพิเศษเปนกลุมบุคคลที่มีความเส่ียงสูงในการที่จะไมไดรับความเสมอภาคทางสังคมและ
การศึกษา รวมท้ังบุคคลดังกลาวยังมีแนวโนมที่จะมีความยากลําบากกวาบุคคลทั่วไปในการที่จะตอบสนองตอ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมได นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในสังคมทั้งทางกายภาพและทางทัศนคติในการ
ยอมรบัความแตกตางที่ทําใหผูมีความตองการพิเศษยังไมเปนสวนหนึ่งของสังคมอยางแทจริง 
  ดวยเหตุนี้เองการจัดการศึกษาใหกับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษจึงเปนส่ิงสําคัญย่ิงที่จะเปน
รากฐานใหบุคคลที่มีความตองการพิเศษสามารถที่จะเขา ถึงสิทธิอ่ืนๆ ได รวมทั้งมีโอกาสที่จะเขาสู
ตลาดแรงงานและเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม และเนื่องจากในสังคมยังขาดความรูและความเขาใจในเรื่อง
การศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาพิเศษจึงตองมีความเปนผูนําทั้งในดาน
วิชาการ การวิจัย และการปฏิบัติ เพ่ือท่ีจะสามารถสรางเสริมความรูและความเขาใจใหกับสังคมครูการศึกษา
ท่ัวไป สหวิชาชีพ และผูปกครอง ดวยเหตุนี้การผลิตบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในระดับบัณฑิตศึกษาจึงมี
ความจําเปนย่ิง นอกจากนี้การผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเขามาทํางานสถาบันอุดมศึกษาจะเปนกําลัง
สาํคญัในการผลิตครูการศึกษาพิเศษที่กําลังขาดแคลนอยูใหเพียงพอและใหมีคุณภาพตอไปในอนาคต 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปนหลักสูตรที่เนนการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ตามนโยบายองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ กลาวไวใน 
Salamanca Statement and Framework For Action (1994) วาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะเปน
วิธีการที่ดีที่ สุดในการลดความแบงแยกในสังคม และสรางสังคมที่สงบสุข รวมท้ังการจัดการศึกษาแบบ     
เรียนรวมนั้น หากทําไดอยางมีประสทิธิภาพแลว จะยังมีสวนชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับนักเรียนทั่วไป 
และสงผลดีกับสังคมในระยะยาว เนื่องจากบุคคลที่มีความตองการพิเศษที่ผานการเรียนรวมจะมีโอกาสในการ
ท่ีจะดํารงชีวิตในสังคมไดมากข้ึนกวาการเรียนในสังคมที่แบงแยก ดวยเหตุนี้ครูการศึกษาพิเศษท่ีมี
ความสามารถ ในการจัดการศึกษาในระบบเรียนรวมจะเปนผูที่มีความสาํคัญอยางย่ิงในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
        หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษยซ่ึงแตเดิม
เปนหลักสูตรบูรณาการศาสตร ผสานหรือเชื่อมโยง กลุมวิชาหลักระหวางการวัดประเมินผลและการวิจัย 
จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ เขาไวดวยกันเปนสหวิทยาการ ใน 6 แขนงวิชา ไดแก 1. แขนงวิชาการทดสอบ
และการวัดผลทางการศึกษา 2. แขนงวิชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา                        
3. แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 4. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 5. แขนง
วิชาจิตวิทยาการศึกษา 6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ 
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     การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวางขวางและเกิดประโยชนในการ
นําความรูมาประยุกตใชในการทํางานและการแกปญหาทางการศึกษา อยางไรก็ตามการบูรณาการศาสตรท้ัง
สามเขาดวยกันทําใหเกิดขอจํากัดบางประการ อันไดแก 

1) ชื่อปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย นั้นไมไดระบุถึง
แขนงวิชาที่ผูเรียนเลือกเรียน ทําใหผูจบการศึกษาเกิดปญหาในการสมัครงาน เชน เมื่อบัณฑิตที่
เรยีนจบแขนงการศึกษาพิเศษตองการสมัครงานเปนครูการศึกษาพิเศษ หนวยงานที่เปดรับสมัคร
งานตองการใหผูสมัครมีช่ือคุณวุฒิตรงกับความตองการอยางชัดเจนวาจบสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ มากกวาจบสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย 

2) การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวาง แตทําใหผูเรียนมีโอกาสได
เรียนรายวิชาเฉพาะสําหรับศาสตรการศึกษาพิเศษนอยลง เพราะตองเรียนรายวิชาของศาสตร
อ่ืนๆ รวมดวย 

     เนื่องจากศาสตรการศึกษาพิเศษเปนศาสตรเฉพาะ และเปนศาสตรที่มีปญหาบุคลากรขาดแคลน
คอนขางมาก จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาศักยภาพมนุษยใหเปนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษใหมีความรูลุมลึกและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานกับผูมีความตองการพิเศษ นอกจากนี้ การท่ีชื่อปริญญาน้ันตรงกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิตมากข้ึน ก็จะทําใหบัณฑิตประสบปญหาในการสมคัรงานลดนอยลง 

     ดวยเหตุนี้ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย (พ.ศ. 2554) เปนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิตและสังคมไทยมากข้ึน 
 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีความ
สอดคลองกับพันธกิจของศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
ไดแก การผลิตบุคลากรทางการศึกษาพิเศษที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการทําวิจัยและสรางนวัตกรรม      
มีความสามารถในการใหบริการทางการศึกษาพิเศษและใหความรูกับผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาใหกับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ผูปกครอง ครู และสหวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและมีใจสํานึก
รักในศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
13. ความสัมพันธของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่นของสถาบัน 
   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ี 
  13.1 กลุมวิชาท่ีคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปดสอนให 
   ไมมี 
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  13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   ไมมี 
  13.3 การบริหารจัดการ 
   ไมมี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  ครูที่มีองคความรูทางการศึกษาพิเศษ สามารถสงเสริมและพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
อยางเต็มศักยภาพ  
 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
  นานาชาติกําลังมุงหนาสูการเรียนรวมเพ่ือลดการแบงแยกและสรางความเทาเทียมกัน ในสังคม 
ตามที่องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (1994) ไดระบุไวใน Salamanca 
Statement and Framework for Action วาใหรัฐบาลตางๆ ใหความสําคัญกับการเรียนรวม และใหการ
สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณกับการพัฒนาการจัดการเรียนรวม และองคการสหประชาชาติ (2006) ไดระบุ   
ไวใน Convention on the Rights of Persons with Disabilities วาให รัฐบาลตางๆ สนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมในทุกระดับ ดวยเหตุนี้เอง นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขาสูโรงเรียนปกติมากข้ึน
เรื่อยๆ ในประเทศไทยก็เชนกัน มีนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (เด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และเด็กดอยโอกาส) เรียนรวมในโรงเรียน ประมาณ 300,000 คน ในขณะที่มีนักเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษในโรงเรียนเฉพาะทาง ประมาณ 40,000 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ดังนั้น
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในโรงเรียนปกติ เพ่ือจัดการเรียนรูและใหการ
ชวยเหลือนักเรียนที่มีความจําเปนพิเศษ โดยมีความสามารถในการที่จะทํางานรวมกับครู ผูปกครอง และ    
สหวิชาชีพ รวมทั้งมีความสามารถที่จะเปนผูนําในการพัฒนาการใหบริการทางการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 
  หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปนหลักสูตรมุงสรางบัณฑิต ที่มีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนรูใหกับผูมีความตองการพิเศษในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
และสามารถทํางานกับพอแม ผูบริหาร บุคลากรของโรงเรียน และสหวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ             
มีความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูทางการศึกษาพิเศษ มีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานและ
การดําเนินชีวิต รวมทั้งมีศักยภาพทางวิชาการที่จะศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อมาเปนบุคลากรทางดาน
การศกึษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการผลิตครูการศึกษาพิเศษตอไป 
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ดังตอไปนี ้
  1.3.1 มีความรูความเขาใจอยางถองแทดานการศึกษาพิเศษท้ังในดานทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย 
และมีจริยธรรมในฐานะนักการศึกษาพิเศษ 
  1.3.2 มีความรอบรูและมีความสามารถในการวิจัย สามารถแสวงหาและสรางสรรคความรูเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
  1.3.3 มีความสามารถในการนําความรูดานวิชาการและการวิจัยทางการศึกษาพิเศษไปใชในการ
ปฏิบัติงานกับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการใหความชวยเหลือ 
และสามารถแกปญหาของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ องคกร และสังคมอยางสรางสรรค 
              1.3.4 มีความสามารถในการนําผลงานวิชาการของตนเองสูสาธารณะ ทั้งโดยการเขียนและ      
การนําเสนอผลงานวิชาการ 
 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 9 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา กลยุทธ ตัวบงช้ี 

1. พัฒนาอาจารยผูสอน
ใหทันวิทยาการและ
ผลิตผลงานทาง
วิชาการแกสังคม 

  สนับสนุนอาจารยใหไดเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณโดย
การศึกษาตอ ดูงาน อบรม สัมมนา 
ทําวิจัย และเผยแพรผลงานโดยการ
บริการวิชาการแกสังคม 

1. จํานวนอาจารยที่ศึกษา 
ฝกอบรม  

2. ปรมิาณงานวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและผลงาน
วิชาการในลักษณะตางๆ  

2. ปรับปรงุสถานที่ สื่อ
การเรียนการสอนให
เพียงพอและทันสมัย 

  ปรบัปรุงหองบรรยาย และสื่อให
เหมาะสม 

 

หองเรียน หองประชุม และสื่อ
การเรียนการสอนไดรบัการ
ปรบัปรงุใหเพียงพอและทันสมัย 

3. สรางเครือขายกับ
สถานศึกษา และ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

  สรางความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัด
การศึกษาสําหรับผูมีความตองการ
พิเศษ 

จดหมายตอบรับหนวยงาน 

4. ติดตามการใชหลักสูตร
ที่ปรบัปรุง 

1.  จัดประชมุสัมมนาคณะ  
      กรรมการบริหารหลักสูตรและ  
      อาจารยผูสอน 

2. สอบถามความคิดเห็นของนิสิตตอ
การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร 

1. เอกสารสรุปผลการสัมมนา 
2. รายงานสรปุความคดิเห็น

ของนิสิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศกึษา  
 1.1 ระบบ 
       ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
 1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน  
  อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามดุลยพินิจของกรรมการหลักสูตร 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
              ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 2.2 คณุสมบัติของผูเขาศึกษา 
  ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 คอื  
  1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาบัณฑิต หรือ เทียบเทา ดังนี้ 
   1.1) การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(ศษ.บ.) หลักสูตร 5 ป หรือ 4 ป ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
   1.2) หากจบการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ ศึกษาศาสตร
บัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 5 ป หรือ 4 ป แตไมใชสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
(pre-requisite) 1 รายวิชาโดยไมนับจํานวนหนวยกิต 
   1.3) หากจบปริญญาบัณฑิตในสาขาอ่ืนนอกเหนือจากที่กลาวมาในขอ 1.1) และ 1.2) ตองมี
ประสบการณเก่ียวของกับการดูแลและชวยเหลือบุคคลที่มีความตองการพิเศษเปนเวลาอยางนอย 1 ป       
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปนผูพิจารณาวามีประสบการณเพียงพอหรือไม และตองเรียนรายวิชา
ปรับพ้ืนฐาน (pre-requisite) 1 รายวิชาโดยไมนับจํานวนหนวยกิต 
  2) มีความประพฤติดี 
  3) ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา   
 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  
  นิสิตบางคนยังไมมีความรู พ้ืนฐานดานการศึกษาพิเศษเพียงพอ จึงมีรายวิชาปรับพ้ืนฐาน               
(pre-requisite) 1 รายวิชาโดยไมนับจํานวนหนวยกิต 
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 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
  จัดรายวิชาใหเรียนเพ่ิมเติมสําหรับผูที่ไมมีพ้ืนฐานดานการศึกษาพิเศษ ซ่ึงอยูในดุลพินิจของ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา
ในระยะ 5 ปจํานวนนิสิต 

จํานวนนสิิตแตละปการศึกษา (บาท) 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปที่ 1  - 20 - 20 - 
ชั้นปที่ 2  - - 20 - 20 
รวมนิสิตในแตละป - 20 20 20 - 
จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะสําเรจ็การศึกษา - - 20 - 20 

 
 2.6 ประมาณการคาใชจาย 
  2.6.1 งบประมาณตามแผน (หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ (บาท) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย  
1 ปการศึกษา 
(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ) 

1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 

รวมรายรับ 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 
 
         2.6.2 ประมาณการคาใชจาย 
  งบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) เรียน 2 ปการศึกษา  

รายการ 
ยอดรวม 
(บาท) 

ตอหัว 
(บาท) 

คาใชจายสะสม
ตอหัว (บาท) 

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน     
    คาตอบแทนผูสอน (ในเวลาและนอกเวลาราชการ) 864,000 43,200  
    คาวัสดปุระกอบการเรียนการสอน 30,000 1,500  
    คาจางบุคลากรของหลักสูตร 104,000 5,200  
    คาครุภัณฑที่ตองใชสําหรับนิสิต 30,000 1,500  
    คาจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร 200,000 10,000  
    คาใชจายอ่ืนๆ    

- คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (อยูที่หลักสูตร) 200,000 10,000  
- คาพัฒนาและวิจัยหลักสูตร 50,000 2,500  
- คาบริหารหลักสูตร 50,000 2,500  

   รวมคาจัดการเรียนการสอน 1,528,000   76,400 
 

76,400 
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รายการ 
ยอดรวม 
(บาท) 

ตอหัว 
(บาท) 

คาใชจายสะสม
ตอหัว (บาท) 

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ     
งบพัฒนาหนวยงาน   4,775  
งบวิจัยของหนวยงาน   4,775  
คาสวนกลางคณะหรือคาสาธารณปูโภค   9,550  
รวมระดับคณะ   19,600 95,500 
หมวดคาปริญญานิพนธ     
คาตอบแทนกรรมการ    10,700 106,200 
หมวดกองทุนมหาวิทยาลัย   18,741.18 124,941.18 
      
หมวดคาใชจายสวนกลาง     
    คาสวนกลางมหาวิทยาลัย   8,720  
    คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง    6,000   
    คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร    2,080   
    คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย    11,808   

รวมคาใชจายตอหัวนิสิตทั้งส้ิน   28,608 153,549.18 

คาใชจายประมาณการตองวด     38,387.30 
คาใชจายประมาณการตองวด (ปรบัเลขกลม)    38,000 บาท 
คาใชจายตลอดหลักสูตร   152,000 บาท 

 
หมายเหตุ 
- ถัวจายตลอดหลักสูตร/นิสิต 1 คน เปนเงิน 152,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) 
-ไมรวมคาใชจายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ และไมรวม 
คาใชจายในการทําปริญญานิพนธ 
 
 2.7 ระบบการศกึษา   

แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย 
         การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศกึษา 6 หนวยกิต 
พฐ 501 ปรชัญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
FE 501 Philosophy of Education to Development 

 
 

พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 
FE 502 Research and Statistics in Education 

 
 

2. หมวดวิชาบังคับ 15 หนวยกิต 
กพ 611 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 
SE 611 Inclusive Education in Theory and Practice 

 
 

กพ 612 
SE 612 
 

การประเมินทางการศึกษาพิเศษ 
Assessments in Special Education 
 

3(2-2-5) 

กพ 613  
SE 613 

การปรบัหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการใหความชวยเหลือ 
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

3(2-2-5) 

 Curriculum Adaptation, Instructional Design, and Supports  
for Students with Special Needs 

 

   
กพ 614 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SE 614 Research in Special Education 

 
 

กพ 615 
SE 615 

สมัมนาและฝกงานการศึกษาพิเศษ 
Seminar and Practicum in Special Education 

3(0-6-3) 

 
3. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
    ใหเลือกเรียนรายวิชาจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

กพ 621 
SE 621 

การทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ  
Seminar and Practicum in Working with Parents and 
Multidisciplinary Professionals  

2(1-2-3) 

 
กพ 622  
SE 622 

นวัตกรรมการเรียนรูสาํหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
Learning Innovations for Persons with Special Needs 

2(1-2-3) 

 
กพ 623  
 
SE 623 

การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรอง 
เล็กนอยถึงปานกลาง  
Teaching and Supporting Students with Mild to Moderate 
Disabilities 

2(1-2-3) 
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กพ 624 
SE 624 

การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองรุนแรง 
Teaching and Supporting Students with Severe Disabilities 

2(1-2-3) 

 
กพ 625 
SE 625 

การจัดการพฤติกรรมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
Behavior Management for Students with Special Needs 

2(1-2-3) 

 
กพ 626 
SE 626 

ทักษะชีวิตสาํหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ 
Life Skills for Persons with Special Needs 

2(1-2-3) 

 
กพ 627 
SE 627 

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ 
Measurement and Evaluation in Special Education 

2(1-2-3) 

 
กพ 628 
SE 628 

สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ  
Nonparametric Statistics in Special Education Research 

2(1-2-3) 

 
4. ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 

           ปพท 691    ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท                                                  12 หนวยกิต 
           GRT 691     Master’s Thesis 
 

  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
พฐ 501 
กพ 611 
กพ 612 
กพ … 
กพ … 

ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
การประเมินทางการศึกษาพิเศษ 
วิชาเลือก 
วิชาปรับพื้นฐานไมนับหนวยกิต (ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร) 

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

- 
- 

รวม 11 
 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

พฐ 502 
กพ 613 
 
กพ 614 
ปพท 691    

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
การปรบัหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการใหความชวยเหลือทางการศึกษา
พิเศษ 
การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
ปรญิญานิพนธระดับปริญญาโท                                                    

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

 
3(2-2-5) 

4 
รวม 13 
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

กพ 615 
กพ… 
กพ… 
ปพท 691    

สมัมนาและฝกงานการศึกษาพิเศษ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
ปรญิญานิพนธระดับปรญิญาโท                                                       

3(0-6-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

4 หนวยกิต 
รวม 11 

 
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ปพท 691    ปรญิญานิพนธระดับปรญิญาโท                                                    4 หนวยกิต 

รวม 4 
 
  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
 กําหนดใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้  

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
FE 501 Philosophy of Education to Development  

      ทําความเขาใจที่มาและธรรมชาติของความรู ศึกษา วิเคราะห วิพากษ ปรัชญาและแนวคิด

ทางการศึกษา ซึ่งสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณคาความเปนครู จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ การสรางสังคมแหงการเรียนรูและการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก 

สัมมนาประเด็นปญหาทางการศึกษา กฏหมายและมาตรฐานวิชาชีพครู ดวยมุมมองทางปรัชญาและ

สังคมศาสตรจากกรณีศึกษาและปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม เพื่อนําไปสูการปรับเปล่ียนฐานคิด สราง

ความตระหนักในบทบาทของครูในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ

ผูเรียนและความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางสรรคความรูเพ่ือนําพาสังคมไทยไปสูการเรียนรูตลอด

ชีวิต การพ่ึงพาตนเองและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 
FE 502 Research and Statistics in Education  
                ศึกษา แนวคิด ทฤษฏี มโนทัศน และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัยและเลือกใช 
สถิติ เทคนิคการสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย การรวบรวมและจัดกระทําขอมูลเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการวิเคราะห วิพากษ และสังเคราะห งานวิจัย
ทางการศึกษา ศึกษาสภาพปญหาเพื่อนําไปสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย และฝกปฏิบัติวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป การแปลผลและการ
เขียนรายงานการวิจัย 
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2. หมวดวิชาบังคับ   
       กําหนดใหเรียนจํานวน 15 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้  

กพ 611 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 
SE 611 Inclusive Education in Theory and Practice 
 ความเปนมาและวิวัฒนาการของการเรียนรวม กฎหมายและนโยบายของประเทศไทยและ 
นานาชาติที่เก่ียวของกับการเรียนรวม ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ความจําเปน
และอุปสรรคในการจัดการเรียนรวม สถานการณการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทยและ
นานาชาติ แนวปฏิบัติเพื่อจัดและสนับสนุนการเรียนรวมที่มีงานวิจัยเปนฐาน การสรางระบบและ        
การติดตาม และประเมินผลในการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน 

 
กพ 612 การประเมินทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SE 612 Assessments in Special Education 
 ทฤษฎี แนวคิด และการปฏิบัติการประเมินเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนและใหความ 
ชวยเหลือกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษการประเมินในรูปแบบตางๆ การสรางระบบการประเมิน
นักเรียนในสถานศึกษา การวางแผนการประเมนิ การดาํเนินการประเมิน การประมวลผล การสรุปผลการ
ประเมิน การสื่อสารผลการประเมิน การใชผลการประเมินในการจัดการศึกษาและการใหความชวยเหลือ 
การติดตามผลการประเมิน การปรับปรุงระบบและวิธีการในการประเมิน การใชการประเมินในการเปล่ียน
ผานจากบริบทหนึ่งสูอีกบริบทหนึ่ง และจริยธรรมในการประเมิน 

 
กพ 613 การปรับหลักสูตรการจัดการเรียนรูและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 
3(2-2-5) 
 

SE 613 Curriculum Development, Instructional Design, and Supports  
for Students with Special Needs 

                ทฤษฎีและแนวคิดในดานการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และการใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษในบริบทการเรียนรวม ทั้งในดานการปรบัเนื้อหา วิธีการสอน การวัดและ
ประเมิน ส่ือและเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม การทํางานกับสหวิชาชีพ และการใหความชวยเหลือตางๆ     
เพ่ือตอบสนองความตองการทางการเรียนรูที่หลากหลายในหองเรียน และสงเสรมิการมีสวนรวมทางการ
เรียนรูและทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ฝกปฏิบัติในการปรับหลักสูตร การเรียน      
การสอน วางแผน และการใหความชวยเหลือ ติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ และปรับปรุง
การดําเนินงาน 

 

กพ 614 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SE 614 Research in Special Education 
 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดคําถาม 
วิจัยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม
กับการศึกษาพิเศษ ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล สถิติสําหรับงานวิจัยทางดานการศึกษาพิเศษ การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ตลอดจนจรรยาบรรณการวิจัย 
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กพ 615 สมัมนาและฝกงานการศึกษาพิเศษ 3(0-6-3) 
SE 615 Seminar and Practicum in Special Education 
                ฝกปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนรูสําหรับผู เ รียนที่มีความตองการพิเศษใน
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาพิเศษเปนเวลาอยางนอย 90 ช่ัวโมง สัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเรื่อง (1) ประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานเพ่ือการเตรียมความพรอมในการฝกงาน       
(2) สิ่งท่ีไดเรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน (3) ปญหาในระหวางการฝกงานและเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหา (4) ประเด็นท่ีสนใจในระหวางฝกงานเพื่อเตรียมความพรอมในการทําปรญิญานิพนธ  
 

3. หมวดวิชาเอกเลือก 
            กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้  

กพ 621 การทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ 2(1-2-3) 
SE 621 Working with Parents and Multidisciplinery Professions 
 ทฤษฎี แนวคิด และแนวปฏิบัติในการทํางานรวมกับผูปกครองและสหวิชาชีพ ขอบเขตการ 
ทํางานของวิชาชีพตางๆ การเคารพและใหเกียรติผูปกครองและผูรวมงานจากสาขาวิชาชีพตาง ๆ 
จริยธรรมในการทํางานรวมกับสหวิชาชีพ การสื่อสารกับผูปกครองและสหวิชาชีพ การใหความรูและ
คําปรึกษากับผูปกครองและผูรวมงานเพื่อใหการใหความชวยเหลือบุคคลที่มีความตองการพิเศษเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ การเปน mentor เรื่องการเรียนสอนและการใหความชวยเหลือผูมีความตองการ
พิเศษกับผูปกครองและผูรวมงาน การสรางระบบในการทํางานรวมกับผูปกครองและสหวิชาชีพ การ
ทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพในการเปล่ียนผาน ฝกปฏิบัติการทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ 
เชน ใหคําปรึกษาผูปกครอง และจัดประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี (case conference) และ
จัดทําสรุปในการปฏิบัติงาน 

 
กพ 622 นวัตกรรมการเรียนรูสาํหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 2(1-2-3) 
SE 622 Learning Innovations for Persons with Special Needs 
 ความหมาย ปรัชญา แนวคิด วิวัฒนาการเก่ียวกับการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูที่เปน 
รายบุคคลและสากลสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ การเลือกใช การออกแบบ และการสรางนวัตกรรม
การเรียนรูเพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษ รวมทั้งการประเมินผลการใชนวัตกรรมเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมของการอยูรวมกันและความเทาเทียม 
การสรางและออกแบบการเรียนรูที่เขาถึงและเปนธรรมสําหรับทุกคน การเลือกใช การออกแบบ และการ
สรางนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงการเรียนรูได รวมทั้งการประเมินผลการใชนวัตกรรม
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม 

 
กพ 623 การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองเล็กนอยและ

ปานกลาง 
2(1-2-3) 

SE 623 Teaching and Supporting Students with Mild to Moderate Disabilities 
 แนวคิด ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ และงานวิจัยที่ทันสมัยในดานการสอนและการให 
ความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองเล็กนอยและปานกลาง เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและการมีสวน
รวมทางสังคมในบริบทการเรียนรวม ลักษณะเฉพาะของนักเรียนกลุมตางๆ การสอนและการใหความ
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ชวยเหลือที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของนักเรียน การประเมินและการเลือกการจัดการเรียนรูและการ
ชวยเหลือที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนเรียนรวมโดยพิจารณาจากการมีงานวิจัยรองรับ (evidence based 
practice) การใหความชวยเหลือทางดานจิตใจ อารมณ และสังคมสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
และการสรางความยอมรับทางสังคมในสถานศึกษา การเปล่ียนผานจากบริบทหนึ่งไปสูอีกบริบทหนึ่ง และ
จริยธรรมในการสอนและใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองเล็กนอยและปานกลาง 

 
กพ 624 การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองรุนแรง 2(1-2-3) 
SE 624 Teaching and Supporting Students with Severe Disabilities 
 แนวคิด ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ และงานวิจัยที่ทันสมัยในดานการสอนและการให 
ความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองรุนแรง เพ่ือการเตรียมความพรอมสาํหรับการมีสวนรวมในสังคม 
ทั้งในบริบทโรงเรียนและชุมชน สิทธิของบุคคลที่มีความบกพรองรุนแรงในการมีสวนรวมทางสังคม
โดยเฉพาะในดานการศึกษา อุปสรรคและการกาวผานอุปสรรคในการที่บุคคลท่ีมีความบกพรองรนุแรงจะ
มีสวนรวมทางสังคม การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการอยูรวมในสังคมกับผูอ่ืน การเปลี่ยน
ผานจากบริบทหนึ่งไปสูอีกบริบทหนึ่ง การสรางความเขาใจและความเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อการยอมรับ
บุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ จริยธรรมในการปฏิบัติตน การจัดการเรียนรู และการใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความบกพรองรนุแรง 

 
กพ 625 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการพิเศษ 2(1-2-3) 
SE 625 Behavior Management for the Children with Special Needs 
 ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎี และหลักการท่ีสําคัญของการปรับพฤติกรรม การคนหา 
ปญหาพฤติกรรมของเด็กเปนรายบุคคลอยางเปนระบบ ตลอดจนการวางแผนจัดการลดพฤติกรรมที่       
ไมพึงประสงค และพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กเปน
รายบุคคล รวมทั้งการสังเกตการณการจัดการกับพฤติกรรม และฝกปฏิบัติการจัดการกับพฤติกรรม 

 
กพ 626 ทักษะชีวิตสาํหรับผูที่มีความตองการพิเศษ 2(1-2-3) 
SE 626 Life Skills for Persons with Special Needs 
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางพ่ึงพาตนเอง 
ของบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ เชน ทักษะทางอารมณ ทักษะสังคม ทักษะการดูแลตนเอง และทักษะ
การประกอบอาชีพ การประเมินทักษะชีวิต การวางแผนในการพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะชีวิต ขอควรพิจารณาและประเด็นสําคัญในการดํารงชีวิตของบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษในแตละชวงวัย ตั้งแตวัยเด็ก วัยเรียน วัยทํางาน จนถึงวัยชรา และการเปล่ียนผาน 
ตลอดชวงชีวิต 

 
กพ 627 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
SE 627 Measurement and Evaluationin Special Education 
 มโนทัศนพื้นฐานของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการสรางและการใชเครื่องมือวัด 
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ทางการศึกษาพิเศษ การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือวัดทางการศึกษาพิเศษ การแปลความหมายและ
รายงานผลคุณภาพของเคร่ืองมือ การประเมินทางการศึกษาพิเศษแนวใหม และการประเมินมาตรฐาน    
การเรียนรวมเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

 
กพ 628 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
SE 628 Nonparametric Statistics in Special Educational Research 
 หลักการและขอตกลงเบ้ืองตนของสถิตินอนพาราเมตริก การทดสอบสมมติฐานสําหรับ 
กลุมตัวอยางกลุมเดียว กลุมตัวอยางสองกลุมและกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุมข้ึนไป การวิเคราะห
สหสัมพันธสําหรับขอมูลที่มีระดับมาตรานามบัญญัติข้ึนไป การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
และการเลือกใชสถิตินอนพาราเมตริกไดอยางเหมาะสมกับการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 

 
    4. ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 
             กําหนดใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้  

ปพท 691        ปรญิญานิพนธระดับปริญญาโท                                                     12 หนวยกิต 
    GRT 691         Master’s Thesis 
 
   หมายเหตุ ผูเรียนที่ไมจบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทางดานการศึกษาพิเศษ ใหเรียนรายวิชา              
   ปรบัพ้ืนฐาน 1 รายวิชา โดยไมนับจํานวนหนวยกิตไดแก 
 

กพ 601 ความตองการพิเศษทางการศึกษา 2(2-0-4) 
SE 601 Special Educational Needs 
 ความหมายของความตองการพิเศษ และคําสําคัญที่เก่ียวของ เชน ความพิการ  
การศึกษาพิเศษและการเรียนรวม เปนตน ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวกับความตองการพิเศษทางการศึกษา 
ลักษณะของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา และการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษทางการศึกษา ไดแก นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น นักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยิน นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือการ
เคล่ือนไหว หรือสุขภาพ นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู นักเรียนที่มีความบกพรองทางการพูด
และภาษา นักเรียนที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ นักเรียนออทิสติก บุคคลพิการซอน 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนดอยโอกาส เปนตน 

 
 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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ตรี-โท-เอก  
(สาขาวิชา) ปท่ีจบ 
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เลขประจําตัว 

บัตร
ประชาชน 

1 อ.ดร.กนกพร  
วิบูลพัฒนะวงศ 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543 
M.Ed.(Special 
Education), 2547 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
Monash University, 
Australia 
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ลําดับ รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก  
(สาขาวิชา) ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว 

บัตร
ประชาชน 

 ป.บัณฑิต (นวัตกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย), 2558 

มหาวิทยาลัย 
สโุขทัยธรรมาธิราช 

   5 รศ.ดร.ดารณี   
ศักดิ์ศิริผล 

ค.บ. (คหกรรมศาสตร), 
2530 
 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), 
2537 
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ), 
2549 

วิทยาลัยครูเพชรบุรวิีทยา
ลงกรณในพระบรม
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มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

6 ผศ.ดร.สุธาวัลย  
หาญขจรสุข 

วท.บ. (เคมี), 2545 
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2550 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

7 อ. ดร. อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

วท.บ. (วิทยาศาสตร-
ฟสิกส), 2544 
ศศ.ม. (จิตวิทยา
พัฒนาการ), 2547 
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา), 2555 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxx 

8 อ.ดร.รุงทิวา แยมรุง ค.บ. (คณิตศาสตร-
ชีววิทยา), 2529 
ศศ.ม. (การสอน
คณิตศาสตร), 2534 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 
2550 

วิทยาลัยครูสวนดุสิต  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

   9 อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
วิทยาศาสตรท่ัวไป-เคมี), 
2542 
กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา), 2546 
ค.ด. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา), 
2550 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 
 

10 อ.ดร.ศุภวรรณ  
สัจจพิบูล 

ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
ภาษาไทย-ภาษาฝรั่งเศส), 
2544 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 
2547 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxxxx 
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ลําดับ รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก  
(สาขาวิชา) ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว 

บัตร
ประชาชน 

ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2553 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

11 อ.ดร.รุงอรุณ  
โรจนรัตนาดํารง 
ไชยศรี 

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2549 
 
ศศ.บ.(ส่ือสารมวลชน), 
2550 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษา 
ตางประเทศ), 2552 
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2557 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

xxxxxxxxxxxx 

12 อ.ดร.สุณิสา สมุิรัตนะ ศษ.บ.(การสอน
คณิตศาสตร), 2546 
ศศ.ม. (การสอน
คณิตศาสตร), 2548 
ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 

13 อ.ดร.อรอุมา เจรญิสุข กศ.บ. (วิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร), 2540 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 
2544 
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 

  14 อ.ดร.อุไร จักรตรี
มงคล 

กศ.บ. (การประถมศึกษา), 
2533 
กศ.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา), 2537 
กศ.ด. (การทดสอบและ
วัดผลการศึกษา), 2545 

มหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

xxxxxxxxxxxx 
 

15 อ.ดร.นวรินทร  
ตากอนทอง 

ค.บ. (คณิตศาสตร), 2547 
 
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา), 2549 
ศษ.ด. (การวิจัยและการ
ประเมินทางการศึกษา), 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สนุันทา 
มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

xxxxxxxxxxxx 

16 อ.ดร.นัฏฐิกา  สุนทร
ธนผล 

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร
สากล), 2548 
ศศ.ม. (ดนตรศีึกษา), 2551 
 

มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxx 
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ลําดับ รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก  
(สาขาวิชา) ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว 

บัตร
ประชาชน 

PhD. (Music), 2554 Magadh University, 
India 

17 ผศ.ดร. มณฑิรา  
จารุเพ็ง 

พย.บ. (การพยาบาล
ศาสตร), 2537 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะ
แนว), 2542 
ปร.ด. (จิตวิทยาให
คําปรึกษา), 2549 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

xxxxxxxxxxxx 

18 ผศ.ดร. สกล               
วรเจรญิศรี 

กศ.บ. (วิชาเอกธุรกิจศกึษา
การตลาด, วิชาโทการแนะ
แนว), 2541 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะ
แนว), 2545 
กศ.ด. (จิตวิทยาการให
คําปรึกษา), 2550 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย                      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

19 ผศ.ดร. ลัดดา  
หวังภาษิต 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ - 
ประถม), 2539                
ศศ.ม (การสอน
ภาษาอังกฤษ), 2546 
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสตูร), 2556 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศกึษา) (ถามี) 
 4.1 มาตราฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  ผูเรียนสามารถจัดการเรียนรูและใหความชวยเหลือใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในบริบท  
การเรียนรวม สามารถทํางานรวมกับผูปกครอง ครู และสหวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับ
การศกึษาพิเศษอ่ืน เชน การประชุมเพ่ือจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 4.2 ชวงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปที่ 2 รวมทั้งหมดไมนอยกวา 90 ชั่วโมง 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  สําหรับผูเรียนในเวลา ฝกปฏิบัติงานในวันจันทร ถึงศุกร ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห              
ท่ีศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ หรือหนวยงานท่ีจัดการศึกษาสําหรบันักเรียนที่มีความตองการพิเศษหรือสําหรับ
ผูเรยีนนอกเวลา สามารถเลือกฝกปฏิบัติงานในวันจันทรถึงศุกร ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  ในหนวยงาน
ท่ีตนสงักัด ในกรณีที่หนวยงานที่ตนสังกัดมีการจัดการศึกษาสาํหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ หรือเลือก
ฝกปฏิบัติงานในวันเสารหรืออาทิตยเปนเวลาไมนอยกวา 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห ที่ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ
หรอืหนวยงานที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย   
 ขอกําหนดในการปริญญานิพนธตองเปนหัวขอที่เก่ียวกับการศึกษาพิเศษที่สงผลตอการพัฒนา
การศึกษาพิเศษ และพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ หรือพัฒนาโอกาสทางการเรียนรูของผูที่มีความ
ตองการพิเศษ 
 5.1 คาํอธิบายโดยยอ  
  ปริญญานิพนธดานการศึกษาพิเศษเปนงานวิจัยทางสังคมศาสตรที่มุงเนนดานการแกปญหา และ
พัฒนา ตลอดจนการสรางองคความรูทางการศึกษาพิเศษตามความสนใจและตามความจําเปนของนิสิต โดยมี
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุมดูแล ทั้งนี้มีกระบวนการข้ันตอนตางๆ เปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
นับแตการเสนอเคาโครงวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิจัย การแตงตั้งกรรมการท่ีปรึกษาในการทํา
การสอบปากเปลา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
  นิสิตมีความรูความสามารถแสวงหาความรูอยางหลากหลาย สามารถกําหนดปญหาและสืบคน
ขอมูลวิจัย เขียนและเสนอโครงการวิจัย ดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบ โดยสามารถสรางเครื่องมือและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
และ/หรือขอมูลเชิงคุณภาพ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและนําเสนอรายงานการวิจัยในรูปปริญญานิพนธ
และบทความวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
ไดรับการรับรองท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5.3 ชวงเวลา  
  ปที ่1 ภาคการศึกษา 2 ถึง ปท่ี 2 ภาคการศกึษา 2 
 5.4 จํานวนหนวยกิต  
  12 หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  
  มีการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนิสิต นับแตการสอนในรายวิชา
ตางๆ เพื่อสรางความรูพื้นฐานในการวิจัย การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือนิสิต       
การแตงตั้งกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ การกําหนดเวลาในการนัดหมายใหคําปรึกษานิสิต          
ท้ังทางตรงและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบปากเปลา การกําหนดชวงเวลาในการย่ืนขอเสนอเคาโครงวิจัย การประชุมพิจารณา
โครงการวิจัย ชวงเวลาการย่ืนขอสอบปากเปลา และระยะเวลาสิ้นสุดการสอบปากเปลาในแตละปการศึกษา 
ประกาศใหนิสิตทราบโดยกําหนดเปนปฏิทินทางการศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  มีการประเมินผลเปนระยะตั้งแตการสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสารเคาโครง
วิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเคาโครงวิจัย การสอบปากเปลา โดยใหมีการปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมในกรณีผลการประเมินยังไมไดมาตรฐาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง) 

1. มีทักษะสื่อสาร  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขอที่ 5.3 มีทักษะการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.  มีสมรรถนะของหลักสูตร  
     มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

ดานการจัดการเรียนรู  
ขอท่ี 6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่ 
ตอบสนองตอความตองการทางการเรียนรูของผูเรียนท่ีมี 
ความตองการพิเศษ 

 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีวัดและประเมินผล 

1.  ประพฤติปฏิบัติตนบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมอัน
ดีงามและจรรยาบรรณวิชาชีพ       
ทางการศึกษาพิเศษ 

1. บรรยายเนื้อหาและใหเหตุผล
ประกอบ เพ่ือใหนิสิตมีความรู   

     ความเขาใจและตระหนักถึง 
     ความสําคัญของจรรยาบรรณใน  
     วิชาชีพ   

1 สงัเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระหวางเรียน
และการทํากิจกรรมตางๆ 

2.   ทดสอบความรูทาง 
      จรรยาบรรณวิชาชีพทาง

การศึกษาพิเศษในรายวิขา
ตางๆ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยอาจารย
ผูสอนเปนแมแบบ 

1.   สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพใน
ระหวางเรียน 

3.  ใหนิสิตเรียนรูและพัฒนาตนผาน
การฝกปฏิบัติตามขอกําหนดของ
รายวิชาตางๆ 

1.   สังเกตพฤติกรรมจากการ
เขารวมกิจกรรมระหวาง
เรียน 

2.   ประเมินผลงาน และการ
นําเสนอผลงาน 
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2.  มีความสามารถในการวินิจฉัย 
ริเร่ิม วางแนวทางแกปญหา
และสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษาพิเศษ 

1. จัดการเรยีนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาและใชปญหาเปนฐาน 

1.  สงัเกตการรวมอภิปราย  
2.  ประเมินการนําเสนอ   
      แนวคิดและผลงาน 

2.  จัดการฝกปฏิบัติในหนวยงาน     
ที่เก่ียวขัองกับการจัดการศึกษา
สาํหรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ เพ่ือใหทราบและมีโอกาสใน
การจัดการวางแนวทางจัดการกับ
ปญหาหรือขอโตแยงดานคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานดาน
การศึกษาพิเศษ 

1.   สัมภาษณครูและผูบริหาร
สถานศึกษา 

2.   ตรวจสอบบันทึกผลการฝก
ปฏิบัติ รายงาน และวิจัย   
ชั้นเรียนของนิสิต 

3.  มีภาวะผูนําในการสรางความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือให
เอ้ือตอการดํารงชีวิตอิสระของ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

1. จัดการเรยีนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรม
กลุมที่สะทอนภาวะผูนําในการ
สรางสังคมท่ีมีความเทาเทียมกัน
ทางโอกาส 

1. สงัเกตการรวมอภิปราย 
2. สงัเกตการทํากิจกรรมกลุม 
3.  ประเมินการนําเสนอแนวคิด  

และผลงาน 

2.  จัดการฝกปฏิบัติในสถานศึกษา 
เปดโอกาสใหนิสติไดริเร่ิมการจัด
กิจกรรมและโครงการเพื่อสงเสรมิ
โอกาสในการอยูรวมในสังคมของ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

1.  ตรวจสอบผลการฝก
ปฏิบัตงิาน รายงาน และ
วิจัยชั้นเรียนของนิสิต  

2.  สัมภาษณครู 

 
 2. ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู ความเขาใจอยาง 
ลุมลึกในศาสตรทาง
การศึกษาพิเศษ 

 
  

1. จัดการเรยีนการสอนโดยใชวิธีการ
บรรยายประกอบการอภิปราย   
การใชปญหาและการวิจัยเปนฐาน 

 

1.   สังเกตการตอบคาํถาม การ
อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น 

2.   ประเมินผลงาน รายงาน 
การนําเสนอของนิสิต 

3.   ทดสอบความรู 
2. สงเสริมใหนิสิตไดเขารวมประชุม 

สมัมนาทางวิชาการและวิชาชีพ  
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

1.   สัมภาษณนิสิต  
2.   การนําเสนอและรายงาน

ของนิสิต  
2. มคีวามรู ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานที่
1. การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม

ใหนิสิตแสวงหาความรูดวยตนเอง
1.   ประเมินการตอบคําถาม 

การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นของนิสิต 
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เก่ียวของกับการจัด
การศึกษาพิเศษ 

 

ตามประเด็นที่สนใจอยาง
กวางขวางลึกซึ้งและสรางสรรค 

 

2.   ประเมินผลงานและ     
      การนําเสนอของนิสิต 
3. ใหนิสิตประเมินตนเอง 

2. จากการฝกปฏิบัติในหนวยงาน     
ที่เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษ   
เปดโอกาสใหนิสติไดนําความรู  
ทางวิชาการไปวิเคราะห ประเมิน 
และสังเคราะหองคความรู เพื่อใช
ในการแกปญหาในสถานที่ฝก
ปฏิบัติ 

1.   ประเมินผลการปฏิบัติ   
การสอน และผลงาน  
ของนักเรียน  

2.    สัมภาษณครู 

3.  มีความรู ความเขาใจในการ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือ
งานวิจัยที่เปนประโยชนตอวง
การศึกษาพิเศษ 

1. สงเสริมใหนิสิตพัฒนาผลงานหรือ
หัวขอวิจัยตามความสนใจ และ
ความตองการจําเปนของสังคม 
ภายใตคําแนะนําของอาจารย      
ที่ปรึกษา 

1.   ประเมินแบบบันทึก
ความกาวหนาการทํา
วิทยานิพนธ 

2.   ใหนิสิตประเมนิตนเอง 

2. เปดโอกาสใหนิสติไดนําเสนอผลงาน
สูสาธารณะ เชน การนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ หรือ
การจัดนิทรรศการ 

3.   ประเมินจากผลงาน 

 
 3. ดานทักษะทางปญญา  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการคิดวิเคราะห  
และคิดอยางมีวิจารณญาณ   
ในการรับขอมูลและนําเสนอ
ขอมูลเพ่ือการแกปญหา 

 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
ใหนิสิตไดคนหาขอมูล 
เปรียบเทียบขอมูลจากแหลงตางๆ 
ตัดสนิใจอยางมีเหตุผล
ประสิทธิภาพ  

1.   สังเกตการอภิปราย 
และการตอบคําถาม 

2.   ประเมินผลงานและ
การนําเสนอผลงาน 

3.   การทดสอบ 
2. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดรวมกัน

แลกเปล่ียนความรู ความคิด และ
ประสบการณ รวมทั้งนําเสนอ
ผลงานในช้ันเรียน 

1.   ประเมินการอภิปราย  
2.   ประเมินผลงาน  

2.  มีทักษะการคิดสรางสรรค     
ท่ีนําไปสูการแกปญหา 

1. จัดกิจกรรมและมอบหมายงาน    
ที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดหา     
แนวทางแกไขปญหาอยาง
หลากหลายเพื่อเลือกแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.   ประเมินกระบวนการ
ทํางาน 

2.   ประเมินการนําเสนอ
และผลงาน  
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3.   ใหนิสิตประเมิน
ตนเอง 

2. ใหศึกษาคนควางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลายทั้งใน
และตางประเทศเพ่ือเปนแบบอยาง
ในการคิดอยางสรรค 

1.   ประเมินกระบวนการ
ทํางาน 

2.   ประเมินรายงานและ
ผลวิจัย 

3.   ใหนิสิตประเมิน
ตนเอง 

3.  มีภาวะผูนําทางปญญาในการ
พัฒนาการทํางานและผลงาน
อยางสรางสรรค  

1. สงเสริมใหนิสิตพัฒนาผลงานหรือ
หัวขอวิจัยอยางสรางสรรคและ
ตอบสนองความตองการจําเปน
ของสังคม 

 

1.   ประเมินผลงานและ
การนําเสนอ  

2.   ประเมินแบบบันทึก
ความกาวหนาการทํา
วิทยานิพนธ 

3.   ใหนิสิตประเมิน
ตนเอง 

2.  จากการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษเปด
โอกาสใหนิสิตไดริเร่ิมโครงการ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู
ของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

1.   ประเมินบันทึกผล 
การฝกปฏิบัติงาน 
รายงาน และวิจัย 
ชั้นเรียนของนิสิต  

2.   ประเมินผลงานของ
นักเรียน 

3.   การสัมภาษณครู 
  
   4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

คําอธิบายผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีวุฒิภาวะทางอารมณและ
ทักษะทางสังคม 

  

1. จัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิใหนิสิต
ทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อใหเกิด
การรับฟง ยอมรบัความคดิเห็น
และมุมมองที่แตกตาง 

1. ประเมินพฤติกรรม       
การทํางาน 

2. สมัภาษณเพื่อนนิสิต 
 

2. จากการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษ 
นิสิตไดพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ เชน การรับรูความรูสึก
ของนักเรียน และเพ่ือนรวมงาน  
มีมุมมองเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
การศึกษาพิเศษ 

1.  การติดตามนิเทศ  
2.  สัมภาษณครูและผูบริหาร

สถานฝกปฏิบัติงาน 
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2.  มีความเอ้ืออาทร และแกไข
ปญหาท้ังในและระหวางกลุม
อยางสรางสรรค 

1. จัดกิจกรรมกลุมในรายวิชา     
เพ่ือสงเสรมิใหนิสิตแสดง     
ความเอ้ือเฟอ เผ่ือแผ และรวมกัน
แกปญหาภายในกลุม และ
ระหวางกลุม 

1. ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม  

2. ประเมินการนําเสนอและ
ผลงาน 

2. จากการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษ 
เปดโอกาสใหนิสติไดชวยเหลือ 
และรวมกับเพื่อน ครู และ
ผูบริหารเพ่ือวินิจฉัยและวาง
แนวทางแกปญหาพฤติกรรม และ
การเรียนรูของนักเรียน 

1.   การติดตามนิเทศ  
2.   การสัมภาษณครูและ

ผูบริหาร 
3. ใหนิสิตประเมินตนเอง 

3. มีภาวะผูนําและความ
รับผิดชอบตอหนาที่ทั้งตอ
ตนเอง สวนรวม และสังคม 
อันทําใหการอยูรวมและ
ทํางานกับผูอื่นเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. ใหนิสิตแสดงศักยภาพและพัฒนา
ภาวะผูนําของตนเอง ผานการ
ปฏิบัติงานกลุม ฝกปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของรายวิชา 

1.   การติดตามนิเทศ  
2.   สัมภาษณครูและผูบริหาร 
3.   ใหนิสิตประเมนิตนเอง 

2.  จากการฝกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาเปดโอกาสใหนิสิต   
ไดริเริ่มโครงการที่เปนประโยชน
ตอสังคม 

1.  ตรวจบันทึกผลการฝก 
     ปฏิบัติงานของนิสิต 
2. สัมภาษณคร ู

 
 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  มีทักษะในการวิเคราะห
ขอมูล และสารสนเทศ 

1. ฝกปฏิบัติการวิเคราะห สรุป 
ประเด็นปญหาและองคความรู 
จากบทความทางวิชาการ 
บทความวิจัย และรายงานวิจัย 

1.  ประเมินผลงาน รายงาน 
และการนําเสนอของนิสิต 

2.  มีทักษะในการใช
เทคโนโลยีเพื่อประมวลผล 

1. สอดแทรกทักษะการใช
เทคโนโลยีเพ่ือประมวลผลใน
การจัดเรียนการสอน 

1.  ประเมินทักษะการปฏิบัติใน 
    ชั้นเรียน  
2.  ประเมินรายงาน 

2. สงเสริมใหนิสิตเขาอบรมใน
หัวขอการประมวลผลขอมูล
ดวยโปรแกรมทางสถิติที่จัดโดย
หนวยงานทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย 

1.  สัมภาษณนิสิต  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.  มีทักษะการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งใน
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

1. ใหนิสิตอานบทความวิชาการ 
บทความวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และใหทํา
รายงานสรุปสาระสําคญั  

1.   ประเมนิรายงาน และ        
     การนําเสนอของนิสิต 
2. ใหนิสิตประเมินตนเอง 

2.  สงเสริมใหนิสตินําเสนอ
รายงานเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดทํา
เอกสารประกอบการรายงาน 

1.  ประเมินรายงาน และ        
    การนําเสนอของนิสิต 

 
 6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
ตอความตองการทางการ
เรียนรูของผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการ
บรรยายประกอบการอภิปราย 
การใชปญหา และการวิจัยเปน
ฐาน การสอนแบบโครงงาน 
เลือกใชสื่อและเทคโนโลยีที่
หลากหลายและเปนปจจุบันเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 
พรอมท้ังช้ีแนะแหลงเรียนรูที่
เหมาะสม เพื่อใหนิสิตมีความ
เช่ียวชาญในทฤษฎี แนวคิด และ
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู
สาํหรบันักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ 

1. ประเมินการตั้งคําถามและ
การอภิปราย 

2. ประเมินผลงานระหวาง
เรียน 

3. ทดสอบความรูภาคทฤษฎี 

2. นิสิตฝกปฏิบัติการออกแบบการ
จัดการเรียนรูและสาธิตการ
จัดการเรียนรูในหองเรียน 
รวมทั้งฝกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูในสภาพจริงจากการฝก
ปฏิบัติงานทางดานการศึกษา
พิเศษ 

1.  ประเมินผลงานและรายงาน 
2.  ใหนิสิตประเมินตนเองใน 
     การฝกปฏิบัติงาน 
3. สงัเกตการฝกปฏิบัติงาน

ของนิสิต 

2.  มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
ตอความตองการทางการ
เรียนรูที่หลากหลายใน
หองเรียน 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนิสิต
ออกแบบสื่อและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลดาน
ความสามารถ ความถนัด        

1.  ประเมินผลงานและการ 
     นําเสนอของนิสิต 
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ความสนใจ และความตองการ
ของนักเรียน พรอมทั้งออกแบบ
เครื่องมือประเมินความกาวหนา
ในการเรียนรูของนักเรียน 

2. จากการฝกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา เปดโอกาสใหนิสิต
ไดวิเคราะหศักยภาพของ
นักเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล และประเมิน
ความกาวหนาในการเรียนรูของ
นักเรียน 

1.  ประเมินแผนการจัดการ 
    เรียนรู  
2.  สังเกตการสอน 
3.  สัมภาษณครูและนักเรียน 
4.  ใหนิสิตประเมินตนเอง 

3. มีความเช่ียวชาญในการนํา
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพิเศษมาใช
ในการจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตมี
โอกาส  ไดสืบคนและรวบรวม
นวัตกรรมและ        เทคโนโลยี
ทางการศึกษาพิเศษเพ่ือใหนิสิต 
มีความเทาทันถึงสถานการณ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพิเศษ 

1. ประเมินผลงานรายงาน และ 
   การนําเสนอของนิสิต 
 

2. นิสิตฝกปฏิบัติการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูที่มีการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพิเศษมาใชในการ
สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ 

1. ประเมินผลงาน รายงาน  
   และการนําเสนอของนิสิต 
 

3. นิสิตฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
ที่มีการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.  สังเกตการสอน 
2.  สัมภาษณครูและนักเรียน 
3.  ใหนิสิตประเมินตนเอง 

 
3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  
 
 
  

1.1. ประพฤติปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันดี
งามและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาพิเศษ  

1.2 มีความสามารถในการวินิจฉัย ริเริ่ม วางแนวทางแกปญหาและ
สงเสรมิดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษาพิเศษ 
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1.3 มีภาวะผูนําในการสรางความเปล่ียนแปลงทางสังคมเพ่ือใหเอ้ือตอ
การดํารงชีวิตอิสระของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

2. ดานความรู 
 
 

2.1 มีความรู ความเขาใจอยางลุมลึกในศาสตรการศึกษาพิเศษ 
2.2 มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการศึกษาพิเศษ 
2.3 มีความรู ความเขาใจในการสรางสรรคนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่

เปนประโยชนตอวงการศึกษาพิเศษ 
3. ดานทักษะทางปญญา  
 
 
 
 

3.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณในการรับ
ขอมูลและนําเสนอขอมูลเพ่ือการแกปญหา 

3.2 มีทักษะการคิดสรางสรรคท่ีนําไปสูการแกปญหา 
3.3 มีภาวะผูนําทางปญญาในการพัฒนาการทํางานและผลงานอยาง

สรางสรรค 

4. ดานทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
 

 
 

4.1 มีวุฒิภาวะทางอารมณและทักษะทางสังคม 
4.2 มีความเอ้ืออาทร และแกไขปญหาทั้งในและระหวางกลุมอยาง

สรางสรรค 
4.3 มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบตอหนาที่ทั้งตอตนเอง สวนรวม  
    และสังคม อันทําใหการอยูรวมและการทํางานกับผูอ่ืนเปนไปอยาง 
    มีประสิทธิภาพ 

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

5.1 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 
5.2 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือประมวลผล 
5.3 มีทักษะการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

6. ดานทักษะการจัดการ
เรียนรู 
 
 

  

6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความ
ตองการทางการเรียนรูของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความ
ตองการทางการเรียนรูที่หลากหลายในหองเรียน 

6.3 มีความเชี่ยวชาญในการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
พิเศษมาใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ 



 

 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรบัผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะ              
การวิเคราะห

เชงิตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาปรบัพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) 

กพ 601 ความตองการพิเศษทางการศึกษา                   

วิชาพื้นฐาน 
พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา                   

พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา                   

วิชาบังคับ 
กพ 611 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม                   

กพ 612 การประเมินทางการศึกษาพิเศษ                   

กพ 613 การปรับหลักสูตร การจดัการเรียนรูและการใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษการศึกษาพิเศษ 

                  

กพ 614 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ                   

กพ 615 สัมมนาและฝกงานการศึกษาพิเศษ                   

 
 
 



 

 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะ              
การวิเคราะห

เชงิตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาเลือกทั่วไป 

กพ 621 การทํางานกับผูปกครองและสหวชิาชีพ                   

กพ 622 นวัตกรรมการเรียนรูสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ                   

กพ 623 การสอนและการใหความชวยเหลือ 
นักเรียนที่มีความบกพรองเล็กนอยถึงปานกลาง 

                  

กพ 624 การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
รุนแรง 

                  

กพ 625 การจัดการพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ                   

กพ 626 ทักษะชีวิตสําหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ                   

กพ 627 การวัดและประเมินทางการศึกษาพิเศษ                   

กพ 628 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ                   

ปริญญานิพนธ 
ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปรญิญโท                   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
      เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                     
พ.ศ. 2559 
 
2. กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิต 
 2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะกําลังศกึษา 
  กําหนดใหมีการทวนสอบผลการเรียนของนิสิต รวมท้ังการทําปริญญานิพนธใหเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับรายวิชามีการทวนสอบมาตรฐาน 
การวัดและประเมินผลตามลําดับตั้งแตอาจารยผูสอน ระดับภาควิชา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย  
 2.2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากสําเร็จการศึกษา 
  มีการติดตามผลการประเมินของผูเรียนดานการมีงานทํา มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ 
สัมภาษณบัณฑิต ศิษยเกาเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การสํารวจความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ อาจารย
พิเศษตอความพรอมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต ความพรอมของอาคารสถานที่ และการ
ดําเนินการมีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งโดยคณะศึกษาศาสตรและโดยนิสิต เพ่ือนําผลที่ไดมา
เปนแนวทางปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพผูเรียนใหดีข้ึน 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปนแผนการศึกษาที่มีการทําปริญญานิพนธ
และเรียนรายวิชา โดยกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาตอไปนี้ 
  3.1 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
   3.2 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสดุทาย โดยคณะกรรมการที่ 
สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

3.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรบั 
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว   

3.4 เกณฑอ่ืน ๆ ไดแก 
3.4.1 นสิติตองแสดงความประสงคขอสําเร็จการศึกษา โดยตองสําเร็จการศึกษา 

ภายในเวลาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
            3.4.2 นิสติตองสอบภาษาอังกฤษไดระดับ P 
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หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมและอาจารยพิเศษเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในนโยบายและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร และของสาขาวิชา รวมทั้งเขาใจและตระหนักถึงบทบาท ภาระ 
หนาที่และจรรยาบรรณวิชาชีพของความเปนอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการสอน การวิจัย 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสรางสรรคและรับใชสงัคม 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
  สงเสริมใหอาจารยมีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ดวยการ
แนะนําเสวนา สัมมนาในกลุมคณาจารยของสาขาวิชา สงเสริมใหอาจารยไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน        
เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณใหมีความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 
  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและสรางระบบวัด
และประเมนิผล อันเปนการสรางองคความรูทางศึกษาศาสตร 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  
  สงเสริม สนับสนุนและกระตุนอาจารยดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหสรางผลงานและเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ โดยการ 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตเอกสารประกอบการสอน ตํารา หรือนวัตกรรม      
การเรียนการสอน 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอน วิจัยเพ่ือสราง          
องคความรู และวิจัยที่เก่ียวกับประเด็นปญหา และนโยบายทางการศึกษา โดยจัดสรรหรือ
แสวงหางบประมาณสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ และ
สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยกับกลุมคณะตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) สงเสริมและสนับสนุนคณาจารยประยุกตใชองคความรูในการบริการวิชาการแกสังคม 
4) สรางเครือขายทางวิชาการรวมกับคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งใน

และตางประเทศ เพื่อรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 มีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีประธาน มีคณะกรรมการ และมีเลขานุการที่มี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพ่ือทําหนาที่ในการบริหาร 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการกํากับติดตามเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหลักสตูร 
  1. การกําหนดหลักสูตรท่ีจะเปดและปดมีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิต        
ในหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ และวิเคราะหความพรอมในการเปดหลักสูตรของสถาบันกอนนําไปกําหนด      
เปนเปาหมายในแผนการผลิตบัณฑิต 
  2. มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งดานหองสมุดระบบ
สารสนเทศศูนยการเรียนรูหรือวัสดุอุปกรณการศึกษาอ่ืน ๆ กอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีเปด
ใหมใหอยางนอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
  3. การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการกําหนดปรัชญาหรือวัตถุประสงค
ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของสังคมสวนรวม
ท้ังนี้ปรัชญาวัตถุประสงคตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตจะถูกนําไปสะทอนในรายวิชาตาง ๆ ของ
หลักสูตรอยางครบถวน 
  4. จัดทําแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิตที่สอดคลองกับปรัชญา
วัตถุประสงคทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 
  5. การบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยมีการวางระบบการดูแลนิสิต
อยางใกลชิดโดยเฉพาะนิสิตท่ีอยูในกลุมเสี่ยง ซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตรและจําเปนตองไดรับ   
การดูแลเปนพิเศษ  
  6. มีการวางระบบการประสานความรวมมือระหวางครอบครัวกับสถาบันเพื่อแกไขปญหา            
ท่ีเกิดข้ึนกับนิสติไดทันทวงที  
  7. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําในดานการ
ลงทะเบียนเรียน ดานการเรียนของนิสิต มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดานวิชาการแกนิสิตท่ีมีปญหา
ทางการเรียนเปนรายบุคคล 
  8. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
หรอืคณะกรรมการที่เก่ียวของทุกปการศึกษา 
  9. วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละปและนํามาปรับปรุงการบริหารหลักสตูรกอนรับนิสิตรุนใหม 
  10. การประเมินและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการกําหนดระบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร โดยใช      
ตัวบงชี้ที่เหมาะสม เชน อัตราการไดงานของบัณฑิตรอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขาวิชา ความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตอัตราเงินเดือนเริ่มตน มีการวิเคราะหจุดออนที่ควรตองปรับปรุงหรือแกไขของหลักสูตรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน จัดใหมีการสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สงผลตอคุณภาพของบัณฑิตที่ตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
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  11. การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนสํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตอง
ใชในหลักสูตรและจัดเก็บขอมูลที่สํารวจในแตละปอยางเปนระบบ กํากับและตรวจสอบใหมีการใชประโยชน
สงูสุดจากทรัพยากรที่ไดรับ 
  12. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับพันธกิจและแผนการดําเนินงานของหลักสูตร จัดกลไกบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีประสิทธิภาพไดแกกําหนดปริมาณ คุณสมบัติและภาระงานของอาจารยผูสอนอาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธอาจารยผูสอบปริญญานิพนธใหสอดคลองกับ
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว บุคลากรสายสนับสนุนมีความเหมาะสมกับงานของหลักสูตร ติดตาม
ประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยางสม่ําเสมอเสนอแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ 
  13. จัดทํากลยุทธในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคลองกับการ
ดําเนินงานของหลักสูตร กําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการสอนและการวิจัย    
มีกิจกรรมสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนไดเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ
อยางสม่ําเสมอ มีการประเมินทรัพยากรบุคคลและนําผลการประเมินมาปรบัปรุงหรือพัฒนา 
  14. มีการบริหารหลักสูตรโดยใชระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลครบทุกดานตั้งแต
โครงสรางหลักสูตรรายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที่คณาจารยบุคลากรนิสิต
บัณฑิตตลอดจนผลงานวิจัยและปรญิญานิพนธ 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีการกําหนดวัตถุในการผลิตใหมีคุณลักษณะ
พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี  
  1. มีความรูความเขาใจอยางถองแทดานการศึกษาพิเศษทั้งในดานทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย 
และมีจริยธรรมในฐานะนักการศึกษาพิเศษ 
  2. มีความรอบรูและมีความสามารถในการวิจัย สามารถแสวงหาและสรางสรรคความรูเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
  3. มีความสามารถในการนําความรูดานวิชาการและการวิจัยทางการศึกษาพิเศษไปใชในการ
ปฏิบัติงานกับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการใหความชวยเหลือ 
และสามารถแกปญหาของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ องคกร และสังคมอยางสรางสรรค 
  4. มีความสามารถในการนําผลงานวิชาการของตนเองสูสาธารณะ ทั้งโดยการเขียนและ           
การนําเสนอผลงานวิชาการ  
  
 นอกจากนี้ยังมีการกําหนดผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผลใน 6 ดาน ไดแก 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเรียนรู โดยคาดหวัง
วาบัณฑิตจะจบการศึกษาเพ่ือไปประกอบอาชีพดังตอไปนี้ ครูในหนวยงานของรัฐบาลและเอกชนนักวิชาการ
ทางการศึกษาพิเศษ นักวิจัยทางการศึกษาพิเศษและอาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษโดยไดมีการ
สาํรวจความตองการผูใชบัณฑิตกอนการรางหลักสตูร 
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              กอนการจบการศึกษาบัณฑิตจะตองทําปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต และผลงานปริญญานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
       นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดวยแบบสอบถามและนําผลประเมินมา
วางแผนและปรบัปรงุการพัฒนานิสิตตอไป 
 
3. นิสิต  
 3.1 การรับนิสิต 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) มีนโยบายคัดเลือกผูสมัครท่ีมี
คุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี หลักสูตรฯ ไดแบงรูปแบบการสอบคัดเลือกออกเปน 2 สวน คือ 1) การสอบขอเขียน         
และ 2) การสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวมกันกําหนดรูปแบบและ
เนื้อหาในการสอบ รวมถึงมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการในแตละสวนโดยมีรายละเอียดข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ 
  1. คณาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณากําหนดคุณสมบัติผูสมัครและจํานวนรับนิสิต โดย
พิจารณาใหสอดคลองกับ มคอ. 2 ท่ีกําหนดจํานวนรับนิสิต และจัดสงรายละเอียดใหแกบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
ดําเนินการประกาศรับสมัคร 
  2. คณาจารยประจําหลักสูตรรวมกันกําหนดรูปแบบและเน้ือหาในการสอบคัดเลือก โดย
มอบหมายหนาที่ผู รับผิดชอบดําเนินการออกขอสอบขอเขียน คุมสอบและตรวจขอสอบ และกําหนด
ผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ มีการทบทวนข้ันตอนการรับนิสิต การกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในปการศึกษาที่ผานมา เพื่อปรับใชเปนแนวทางดําเนินงานแลวจึงสงรายชื่อตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
แตงตั้งตอไป  
  3. ภายหลังจากดําเนินการสอบขอเขียนและตรวจใหคะแนนเสร็จส้ิน มีการประชุมคณาจารย
ประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณากําหนดเกณฑการตัดสินใหมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของนิสิตในแตละ
แขนงวิชา แลวจึงดําเนินการตัดสินผลสอบขอเขียน  
  4. จัดสงผลการสอบขอเขียนและเกณฑการตัดสินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการประกาศ
ผลผูสอบผานขอเขียน โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจงวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ  
  5. การสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ คณะกรรมการจะรวมกันซักถามปญหาเชิงวิชาการพรอมกับ
สงัเกตคณุลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ทั้งน้ี คณะกรรมการจะรวมกันพิจารณาใหคะแนนสอบตามเกณฑที่กําหนด 
  6. จัดสงผลการสอบสัมภาษณและเกณฑการตัดสินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณารวมกับ   
ผลสอบภาษาอังกฤษ            
  7. การประกาศผลการสอบดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
  8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาผลการดําเนินการรับนิสิต จํานวนนิสิตที่ผาน
การสอบ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ       
รับนิสติในปการศึกษาตอไป 
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 3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอม
ใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดใหมีกิจกรรมและการดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือชวยสนับสนุน สงเสริม และเปน
แนวทางในการปฏิบัติตนแกนิสิตในการศึกษาตอใหเปนไปอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพตามกรอบ
มาตรฐาน โดยสรุปไดดังนี้ 
   1. นิสิตในหลักสูตรฯ จะตองเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบขอบังคับ หลักเกณฑการจบ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงชองทางสิทธิประโยชนที่
นิสิตพึงไดรับ เชน การเขาใชหองสมุด ระบบการสืบคนขอมูลเบ้ืองตน  
   2. การจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตรเพ่ือแนะนําผูบริหาร
คณะฯ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบชวยเหลือในการประสานงานเก่ียวกับการเรียนการสอน 
   3. การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหมโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แนะนําคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ เพ่ือตอนรับ
นิสิตและช้ีแจงทําความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดของหลักสูตร การเตรียมตัวในการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ขอบขายรายวิชาที่ตองเรียน ท้ังนี้ ไดเปดโอกาสใหนิสิตรวมซักถามขอสงสัย 
   4. คณาจารยประจําหลักสูตรแตละแขนงวิชาช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตร โครงสรางรายวิชา แจงสํารับการเรียนในภาคแรกของการศึกษา รวมถึงการใหคําแนะนํา
สาํหรับเตรียมความพรอมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ มีการพบปะนิสิตรุนพี่เพื่อบอกเลา แลกเปล่ียน
ประสบการณการเรียน การวางแผนการศึกษา การประพฤติปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับคุณลักษณะที่ดี
ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา  
   5. การเตรียมความพรอมในดานวิชาการและการทําปริญญานิพนธ มีการประชุมคณาจารย
ประจําหลักสูตรเพ่ือกําหนดอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่รบัผิดชอบดูแลนิสติ ใหคําแนะนําชี้แนะแนวทางในดาน
การเรียน การพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธ การปฏิบัติตน รวมถึงรับฟงปญหาของนิสิต เพื่อนํามาสูการหา
แนวทางในการแกไข   
   6. การสงเสริมใหนิสิตที่มีปญหาทางภาษาอังกฤษเขารวมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัด
สอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยในทุกภาคเรียนที่ 1 ของทุกปการศึกษา และตรวจสอบนิสิตที่ไมมีพ้ืนฐานทาง
การศกึษา เนนยํ้าใหสมัครเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคบัของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.3 การสงเสริมและพัฒนานสิิต  
  1. การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีกระบวนการในการควบคุมดูแลให
คําปรกึษาปริญญานิพนธแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบงไดเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 
   1.1 การกําหนดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ  
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดมีการชี้แจงการกําหนดอาจารยผูควบคุมดูแล       
ใหคําปรึกษาปริญญานิพนธแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตปแรกที่เขารับการศึกษาโดยใหนิสิตระบุประเด็น 
ท่ีสนใจ นํามาเขาสูวาระการประชุมของหลักสูตร เพ่ือกําหนดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิต คณาจารยประจํา
หลักสูตรจะพิจารณากําหนดที่ปรึกษาจากประเด็นที่นิสิตใหความสนใจ และมีความสอดคลองกับความสนใจ 
ความรูและความเชี่ยวชาญของอาจารยผูใหคําปรึกษา ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนนิสิตภายใตการดูแลของ
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อาจารยแตละคนอยูในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหอาจารยสามารถจัดสรรเวลาใหปรึกษาไดอยางท่ัวถึงและ 
เทาเทียมกัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเห็นชอบตามหลักการท่ีกําหนด  
    ผลจากการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาจะนํามาแจงใหนิสิตทราบโดยทั่วกัน โดยนิสิต
สามารถขอรับคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาประเด็นที่ตนสนใจนําไปสูเคาโครงปริญญานิพนธ ทั้งนี้ แนวทางการให
คําปรึกษาและระยะเวลาการเขาพบเพื่อขอรับคําปรึกษาใหอยูภายใตขอตกลงรวมกันระหวางนิสิตและ
อาจารยท่ีปรึกษา  
   1.2 การกํากับติดตามการทําปริญญานิพนธ 
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ กําหนดใหมีการกํากับติดตาม
ความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ โดยแบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน ดังน้ี  
    สวนของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานเพ่ือควบคุม
กํากับการทําปริญญานิพนธ โดยมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดใหนิสิต
ระดับปริญญาโทลงทะเบียนสอบเคาโครงปริญญานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 5 และนิสิตระดับปริญญาเอก
ลงทะเบียนสอบเคาโครงปริญญานิพนธภายในภาคการศึกษาท่ี 7 ซึ่งสอดคลองกับระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
นอกจากนี้ หลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ โดยมีการบันทึกขอมูล
เก่ียวกับประเด็นที่เขาพบอาจารยที่ปรึกษาและผลการใหคําปรึกษา เพื่อติดตามผลความกาวหนาเปนระยะ 
และใหนิสิตจัดทํารายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธนําเสนอและจัดสงอาจารยที่ปรึกษา 

    สวนของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยท่ีปรึกษาจะนําเรื่องการกํากับ
ติดตามความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธรายงานความกาวหนาของนิสิตในที่ประชุมของแตละแขนงวิชา
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธไดพิจารณาความกาวหนา และแลกเปล่ียนขอมูล
เก่ียวกับสภาพปญหาที่พบจากการกํากับติดตามนิสิต อันจะนํามาสูการหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน  
   1.3 การพัฒนาศักยภาพในการทําปรญิญานิพนธ 
    เพ่ือใหนิสิตไดรับความรูความเขาใจและมีแนวทางในการทําปริญญานิพนธในประเด็น
หรือหัวขอที่ตนสนใจไดอยางชัดเจนมากข้ึน สาขาวิชาไดออกแบบกระบวนการภายในเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การทําปริญญานิพนธของนิสิต โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
    1) นสิิตระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนาหัวขอปรญิญานิพนธโดยขอรับคําแนะนําจากอาจารย
ท่ีปรึกษาที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผานการเห็นชอบจากคณาจารยประจํา
หลักสูตรจนไดโครงราง 3 บท 
    2) อาจารยที่ปรึกษาเห็นควรใหนิสิตข้ึนนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธ โดยแจงตอที่
ประชุมคณาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการนําเสนอหัวขอ 
    3) คณาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคณุวุฒิ เขารวมฟง ซกัถาม แลกเปล่ียนความรู 
และใหขอเสนอแนะแกนิสิตเพ่ือนําไปปรับปรุงหัวขอปริญญานิพนธ กรณีที่นิสิตยังไมสามารถอธิบายหรือ
นําเสนอหัวขอปริญญานิพนธไดอยางชัดเจนที่ประชุมอาจมีมติใหข้ึนนําเสนอหัวขอปรญิญานิพนธใหมอีกคร้ัง 
    4) นิสิตที่ผานการนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธ สรุปขอเสนอแนะจากที่ประชุมไป
พิจารณาปรับแกภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 
    5) อาจารยที่ปรึกษาเห็นควรใหนิสิตสอบเคาโครงปริญญานิพนธ โดยแจงตอท่ีประชุม
คณาจารยประจําหลักสูตรเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสอบเคาโครงปรญิญานิพนธ 
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    6) คณาจารยประจําหลักสูตรเขารวมฟง ซักถาม และใหขอเสนอแนะแกนิสิตเพ่ือนําไป
ปรับปรุงเคาโครงปริญญานิพนธ กรณีที่นิสิตยังไมสามารถอธิบายหรือนําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธไดอยาง
ชัดเจนที่ประชุมอาจมีมติใหขึ้นนําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธใหมอีกคร้ัง 
  2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผานการจัดกิจกรรมตางๆ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 
   2.1 คณาจารยประจําหลักสูตรกําหนดผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยจัดทํา
โครงการเพ่ือขออนุมัติจากคณะศึกษาศาสตร 
   2.2 ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ดําเนินการออกแบบจัดกิจกรรม 
กําหนดชวงระยะเวลา สถานที่ และประชาสัมพันธใหนิสิตเขารวมโครงการ ทั้งนี้ มีการทบทวนกระบวนการ
และผลการจัดกิจกรรมที่ไดดําเนินการในปการศึกษากอนหนา เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรงุกิจกรรมและ
คํานึงถึงประโยชนที่นิสิตและผูเขารวมโครงการจะไดรบัจากการจัดกิจกรรมเปนสําคัญ 
   2.3 ดําเนนิกิจกรรม/โครงการ ตามแผนงานที่กําหนด ประเมินสรุปผล และจัดทํารายงานผล
การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
  3. ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนนิสิต 
   3.1 นิสิตในหลักสูตรบางสวนอาจไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดใน
หลักสูตรไดเนื่องจากเปนนิสิตที่เรียนนอกเวลาราชการ ทําใหมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบท้ังดานการเรียนและ
การทํางานควบคูกันไป ทําใหนิสิตทุมเทเวลาใหกับการทําปริญญานิพนธไดไมเต็มที่ 
   3.2 นิสิตบางคนอาจสอบวัดคุณสมบัติไมผาน จึงสงผลใหการทําเคาโครงปริญญานิพนธลาชา  
  4. การจัดการขอรองเรียนของนิสติ 
   หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาการศึกษาพิเศษ มีรูปแบบการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
ดังนี ้
   4.1 นิสิตสามารถเขียนขอรองเรียนโดยการทําบันทึกถึงประธานบริหารหลักสูตร การทํา
บันทึกรองเรียนผานทางอาจารยที่ปรึกษา หรือการเขียนขอรองเรียนลงในกลองรับความคิดเห็น 
   4.2 เมื่อไดรับขอรองเรียนของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมหาขอสรุป   
เพื่อจัดการกับขอรองเรียนของนิสิต แลวใหอาจารยท่ีปรึกษาไปแจงกับนิสติตอไป 
 
4. อาจารย 
 4.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
  การรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ในระบบการกําหนดอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย คณะดําเนินการสํารวจความตองการและ
คณะกรรมการประจําคณะรวมกันพิจารณากําหนดอัตรากําลังใหแตละหลักสูตร โดยวิเคราะหภาระงาน     
การสอนเปนหลักของอาจารยประจําหลักสตูรเปนหลัก   
  2. เมื่อหลักสูตรไดตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรแลว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกัน
พิจารณา TOR ในการคัดเลือกอาจารยสงใหกับงานบุคลากรเพ่ือประกาศรับสมัคร 
  3. คณะจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย ประกอบดวย คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ และ
อาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับผิดชอบในสาขวิชาท่ีเปดรับสมัคร หัวหนาภาควิชา โดยมีการสัมภาษณทาง
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วิชาการ และสาธิตการสอน เมื่อผานข้ันตอนการคัดเลือกแลวคณะกรรมการคัดเลือกเสนอผลการคัดเลือก    
ตอคณะกรรมการคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
  4. การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวมกันพิจารณาเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร แลวเสนอตอคณบดีเพ่ือพิจารณานําเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แลวเสนอสภา
มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แลวแจงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตอไป 
 4.2 ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีการวางแผนพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร โดยจะมุงเนนการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในดานการเรียนการสอน ทั้งการสนับสนุน
งบประมาณ ในการเขารับการอบรมพัฒนาในดานการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนการสอนถือเปนภาระ
งานหลักที่สําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายวิชาการ รวมไปถึงการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการไปประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
ท้ังในและตางประเทศ  
  นอกจากนี้หลักสูตรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย ตํารา เพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ และนํามาประกอบการขอตําแหนง
ทางวิชาการ เพ่ือเพิ่มจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนของคณะฯ/สาขาวิชา       
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานที่มีรูปแบบชัดเจน โดยใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน           ซึ่ง
ผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีบทบาทในการประเมิน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดคาน้ําหนักและวิธีการประเมินไวอยางเปนรูปธรรม ซึ่งระบบการประเมินดังกลาวจะชวย
ใหการประเมินผลมาจากรอบดาน ซ่ึงจะชวยปองกันการลําเอียงในการประเมิน และเพ่ือใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดเริ่มตนใหมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ
ออนไลน 
 4.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
 หลักสูตรไดกําหนดใหมีการสงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศอาจารยใหม  ดําเนินการตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดปฐมนิเทศ
อาจารยใหม และมีการติดตามผลหลังจากการปฐมนิเทศ สวนในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เม่ือมีอาจารย
เขามามีการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร รายวิชาที่สอน การควบคุมกํากับปริญญานิพนธ และเรื่องอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสตูร 
  2. สงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ใหมีความสามารถทางดานวิชาการและการขอตําแหนง
ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสํารวจความตองการของอาจารยประจําหลักสูตร   
ในการพัฒนาตนเอง โดยการดําเนินการรวมกับคณะดวย เชน การสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร          
ไปนําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ ซึ่งทางคณะฯ มีทุนสนับสนุน  
 4.4 กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร 

 หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร ไดเขารวมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน การพัฒนา
วิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อสงเสริมความรู ประสบการณ และการนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการทํางาน   
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5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตเพ่ือนํา
ขอมูลมารางหลักสูตรและมีการประชาพิจารณหลักสูตร หลังจากไดแกไขสาระรายวิชาตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ แลวจึงนําเสนอเขาสูการพิจารณาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรชุดตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมท้ังการรับทราบของ สกอ. ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร          
ใหทันสมัยทุก 5 ป มีการจัดประชุมโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนนิสิตในการพัฒนาหัวขอ
วิทยานิพนธ 
 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ไดใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละ
รายวิชา โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือใหนิสิตไดรบัความรู 
ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฯ 
ไดใหความสําคัญกับกําหนดอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่เหมาะสมกับหัวขอและลักษณะของนิสิต       
ใหนิสิตไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ โดยอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธสามารถ      
ใหคําปรึกษาตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงข้ันการดําเนินงาน การสอบปองกัน และการเผยแพร
ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรสามารถดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการหลักสูตร เพื่อความสะดวกและความคลองตัว
ในการดําเนินงานของหลักสูตร รวมถึงการกําหนดผูสอน การจัดตารางสอน การติดตาม มคอ.3 4 5          
การจัดการเรียนการสอนและการทําปริญญานิพนธ 
 การกําหนดผูสอน 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ดําเนินงานกําหนดผูสอนเริ่มตนจากการศึกษา    
เกณฑฯ หลักสูตรของ สกอ. เพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตนของอาจารยผูสอน ทั้งคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ 
ความพรอม และความสนใจของอาจารยผูสอน โดยคณาจารยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู 
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และมีประสบการณในการทําวิจัย 
 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 
(มคอ.3 และ มคอ.4) โดยใหคณาจารยปรับปรุงการทํา มคอ.3 ใหมีความสอดคลองกับทันสมัยขององคความรู
ในปจจุบัน และปรับปรุงจากขอเสนอแนะจาก มคอ.5 ในภาคเรียนกอนหนาประกอบการดําเนินการ ทั้งนี้การ
จัดทํา มคอ.3 ใหความสําคัญในเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดการประเมินผล
ท่ีสอดคลองกับรายวิชา และกําหนดรายละเอียดของวิธีการวัดประเมินผล และผลการกํากับ ติดตาม พบวา 
คณาจารยผูสอนในทุกรายวิชาดําเนินการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามระยะเวลาที่กําหนด  
 การควบคุมหัวขอปริญญานิพนธ ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 
 การกํากับติดตามความกาวหนาการทําปริญญานิพนธของนิสิต โดยหลักสูตรไดจัดทําแบบบันทึก
รายงานความกาวหนาการทําปริญญานิพนธ เพ่ือใหนิสิตบันทึกประเด็นการใหคําแนะนาํของอาจารยที่ปรึกษา
และประเด็นท่ีนิสิตจะตองไปดําเนินการตอ  ซึ่งนิสิตจะนําแบบบันทึกมาดวยทุกครั้งที่พบอาจารยท่ีปรึกษา 
และในทุก ๆ ปการศึกษาทางหลักสูตร มีการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการทําปริญญานิพนธของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการตรวจสอบและการประกัน
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คุณภาพทางการศึกษาในปจจุบันและกระตุนและเรงรัดใหนิสิตนําเสนอหัวขอการวิจัยที่มีคุณภาพ ไดแนวทาง
การทําเคาโครงปริญญานิพนธและสามารถทําปริญญานิพนธไดสําเร็จตามเปาหมาย 
 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลอง  
หรือสัมพนัธกับหัวขอปริญญานิพนธ 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ไดมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ      
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของอาจารยกับหัวขอปริญญานิพนธของนิสิต         
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันกําหนดเกณฑการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ดังนี้ 
  1. มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการสอนที่เก่ียวของกับหัวขอ
ปริญญานิพนธของนิสิต 

  2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปรญิญา และเปนผลงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับหัวขอปรญิญานิพนธของนิสิต 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ ตํารา หนังสืออยางเพียงพอ รวมทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนานิสิตและอาจารย 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

  มีการจัดทําการวิเคราะหงาน (Job Analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) ใหกับคณาจารย เจาหนาที่ ที่เก่ียวของของคณะศึกษาศาสตร มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Job Evaluation) ที่เปนรูปแบบชัดเจนโดยการประเมินจากนิสิตคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย  

  มีการใชอาคาร หองเรียน สถานที่ ส่ือ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอน
อ่ืน ๆ รวมทั้งส่ืออิเลคทรอนิกสอ่ืน ๆ ของคณะศึกษาศาสตร ของศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย 
และของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง รวมทั้งจากสํานักหอสมุดกลาง และศูนยคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปแบบชัดเจนและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไข
และติดตามผล มีการจัดทําระบบดานการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการไดรับการศึกษาดูงาน การอบรม 
การศกึษาตอในระดับที่สงูข้ึนและการขอผลงานทางวิชาการในสาขางานที่เก่ียวของ 

  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและอุปกรณอาคารสถานท่ี เพ่ือใหมีคุณภาพตามเปาหมาย         
ท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว 
  การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
คณาจารย เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบโดยเร็วมีการ
กระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพในการขอรับรางวัลในดานตาง ๆ อาทิดานงานเอกสาร/งานธุรการยกยอง  
ใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั การจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 

  มีการธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีการหา Training Needs ของ
บุคลากรทั้งในสายอาจารยและสายสนับสนุนใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
สามารถนําความรู ท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนโดยสามารถประเมินได มีกิจกรรม           
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน บุคลากรทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและไดรวมมือกันทํางาน มีชองทาง
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การส่ือสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันเพ่ือทํา
ใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาท่ีทุกกลุม        
ทุกระดับอยางเปนระบบ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางใน
การพัฒนาใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจที่เพ่ิมข้ึน สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยูตั้งแต
สภาพแวดลอมบรรยากาศของการทํางาน การใหสวัสดิการพนักงาน การดูแลบุคลากรในองคกรทุกคนอยาง
เสมอภาคทัดเทียมกัน สรางบรรยากาศของความสุขในการทํางานใหดีย่ิงข้ึน 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  ประสานงานกับอาจารยและสํานักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา ตํารา หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ 
สื่ออิเล็คทรอนิกสเพ่ิมเติมในแตละปการศึกษา 

  มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซื้อสื่อ ตํารา วัสดุ อุปกรณที่เปนความรับผิดชอบของคณะ         
ในแตละป จากงบประมาณเงินแผนดิน เงินรายได ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ 

  ในกรณีที่ตองการบุคลากรทดแทนหรือเพิ่มเติม มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ
เปนไปอยางโปรงใสและเขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร 

  จัดใหมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู ความสามารถสอดคลองกับหลักสูตรมาเปน
อาจารยพิเศษ มีหองเรียน อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนที่เพียงพอสําหรับนิสิต มีโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเปนแหลงประสบการณ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือตําราวารสารและอุปกรณ
การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จําเปนจากการสอบถาม สํารวจความคิดเห็นของนิสิตและ
อาจารย เจาหนาที่ 
  มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุด ทําการบรกิารอาจารยและนิสติ เพื่อจัดหา ตรวจสอบ และประเมินสื่อ
และวัสดุอุปกรณโดยตรงและดําเนินการปรับปรุงแกไข 

  มีเจาหนาที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตรทําหนาที่บริการดานโสตทัศนูปกรณ และ
คอมพิวเตอร รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสด ุอุปกรณตาง ๆ และปรบัปรุงแกไขใหอยูในสภาพที่ดีใชการไดเปน
ประจําทุกสัปดาห 
 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80% ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 1 
2559 

ปท่ี 2 
2560 

ปท่ี 3 
2561 

ปท่ี 4 
2562 

ปท่ี 5 
2563 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 
     ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน 
     หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ 
     มาตรฐานคุณวุฒอิุดมศึกษาแหงชาติ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อยางนอย 
    กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 1 
2559 

ปท่ี 2 
2560 

ปท่ี 3 
2561 

ปท่ี 4 
2562 

ปท่ี 5 
2563 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5  
    ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก 
    รายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
     ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี   
     กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25    
     ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
    หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ 
    ดําเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

-     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 
     ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ  
     และ/หรือ วิชาชพีอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ 
      พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ 
      คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย 
      ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
 กําหนดการประเมินหลักสูตรทุกระยะ  5  ป  โดยพิจารณาจากประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้   
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  
  กระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอน โดยการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของ
อาจารยภายหลังการเขารับการอบรมการนํากลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรู
และวิธีการสอน และอธิบายกระบวนการท่ีจะนําผลการประเมนิท่ีไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน  
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  การประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธ โดยมีการประเมินของนิสิตในแตละรายวิชา 
การสังเกตการณของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค การพิจารณาจากประมวลการสอน
รายวิชา การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิต/นิสิตของมหาวิทยาลัยอื่น     ใน
หลักสูตรเดียวกัน การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุน     การ
เรียนรู จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของอาจารย การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพนิสิต 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมบุคคล 
ดังนี้ 1) นิสิตและบัณฑิต 2) ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 3) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวน
เสียอ่ืน ๆ โดยการศึกษา สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการและสภาพการณของหลักสูตร ตลอดจน
ความตองการในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร โดยศึกษาสํารวจสาระและโครงสรางของหลักสูตรการ
ผลิตบัณฑิต วามีความสอดคลองกับความตองการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมปจจุบัน 
สอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาทุกระดับ ความตองการ   
ท่ีจะเขาศึกษาตอในสาขาวิชา ฯ ความพรอมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณภาพในการสอนของอาจารย
ผูสอน  ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใสดูแลลูกศิษย การนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใช   
ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง โดยการสํารวจ อภิปรายจากศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของ  
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ/สมาชิกองคกรวิชาชีพ/ผูบริหาร
สถานศึกษา/ผูบริหารการศึกษามารวมเปนกรรมการพิจารณาปรับปรุง 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 การประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุโดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนิสิต รวมทั้งกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ จาก 
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4.1 รวบรวมขอมูลที่ไดทําการศึกษาสํารวจจากบุคลากรตาง ๆ ตั้งแต นิสติ บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของ 

4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลตามขอ 4.1 จากการรวมประชมุ พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสตูร 

4.3 เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธในการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรงุ หลักสตูร 
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 

สาํเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒท่ี 2439/2559 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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ประเด็นแกไขจากผูทรงคุณวุฒิประชาพจิารณ 

วันจันทรที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ หองประชุมช้ัน 20 สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 

 1. ศาสตราจารย ดร.ผดุง อารยะวิญู 

  2. ศาสตราจารยศรียา นิยมธรรม  

 3. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย  

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวิมล ใจงาม  

 5. ดร.ก่ิงสร เกาะประเสริฐ 

 6. ดร.ชนิศา ตันติเฉลมิ 

 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม

ปรับปรุงแกไข 

หมวดที่ 1 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ และ 11.2 สถานการณ หรือการ 

พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมปรับปรุงการ

เขียนโดยเนนใหเห็นความสําคัญของการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวม 

เพ่ิมเติมความสําคัญ 

ของการจัดการเรียนรวม 

- 

หมวดที่ 2 

1.2 ความสําคัญของหลักสตูร ปรับความ 

สาํคัญหลักสูตร ใหเนนความสําคัญของการ

เรียนรวม และยึดเปนจุดยืนของหลักสูตร 

เพ่ิมเติมความสําคัญ 

ของการจัดการเรียนรวม 

- 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตรเพิ่มเติม

คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน 

เพ่ิมเติมคณุธรรมจริยธรรม และ

ความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอน 

- 

หมวดที่ 3 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ขอ 1.3 แกเปน    

มีประสบการณในการดูแลผูที่มีความตองการ

พิเศษ เปนเวลา 1 ป 

 

ปรบัแกตามขอเสนอแนะ  
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ใหเพ่ิมรายวิชาปรับ

พื้นฐานสาํหรบัผูเรียนที่ไมไดจบปริญญา

บัณฑิตทางดานการศึกษาพิเศษ และใหตัด

หมวดวิชาเลือกสงเสริมศักยภาพออกใหเหลือ

แคหมวดวิชาเลือกเทานั้น 

ปรบัแกตามขอเสนอแนะ  

3.1.3 รายวิชา 

- รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

ใหเพ่ิมการใหความชวยเหลือ และเปลี่ยนการ

พัฒนาหลักสูตรเปนการปรับหลักสตูร 

 

- รายวิชาการคัดกรองและชวยเหลือนักเรียน

ที่มีความตองการพิเศษใหเปลี่ยนเปนการ

ประเมินทางการศึกษาพิเศษ 

 

- รายวิชาการสอนและสนับสนุนผูที่มีความ

ตองการพิเศษที่มีงานวิจัยรองรับใหตัดออก

และเพ่ิมรายวิชาการจัดการเรียนการสอน

สาํหรับบุคคลที่มีความบกพรองเล็กนอย และ

รายวิชาการจัดการเรียนการสอนสําหรับ

บุคคลที่มีความบกพรองรนุแรง 

 

- รายวิชาสถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัย

ทางการศึกษาพิเศษใหนําไปรวมกับรายวิชา

การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 

ปรบัแกตามขอเสนอแนะยกเวน 

รายวิชาสถิตินอนพาราเมตริก 

ยังคงรายวิชาสถิติ

นอนพาราเมตริกไว

เนื่องจากมี

รายละเอียด

คอนขางมาก หาก

นําไปรวมกับรายวิชา

การวิจัยทาง

การศึกษาพิเศษจะทํา

ใหเน้ือหาท้ังสอง

รายวิชาไมครบถวน 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหใสเฉพาะเนื้อหา ไมใชคําวาศึกษา  

 

ปรบัการเขียนโดยใสแตเนื้อหายกเวน

รายวิชาการศึกษาพื้นฐาน โดย

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ปรับปรุงแกไข 

- เพ่ิมเติมการทํางานกับผูปกครองและ     

สหวิชาชีพกับการเปลี่ยนผาน (Transition) 

ในรายวิชาอ่ืนๆ 

- รายวิชาการทํางานกับผูปกครองและ     

สหวิชาชีพปรับใหมีการฝกปฏิบัติมากข้ึน 

 

- รายวิชาการปรับหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู และการใหความชวยเหลือทาง

การศึกษาพิเศษใหเนนการเรียนรวม ไมตอง

เนนหองการศึกษาพิเศษ 

 

- รายวิชาการประเมินทางการศึกษาพิเศษให

เนนกระบวนการในการประเมิน และเพ่ิมเติม 

RTI ดวย 

 

- รายวิชาทักษะชีวิตสําหรบับุคคลที่มีความ

ตองการพิเศษใหเพ่ิมเติม transition และ

การฝกอาชีพ 

หมวดที่ 4   

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ       

ใหเพ่ิมเติมความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเปนสากล 

ปรบัแกตามขอเสนอแนะ  

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร          

สูรายวิชาใหลดจํานวนความรับผิดชอบหลัก 

ปรบัแกตามขอเสนอแนะ  
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ภาคผนวก ง   

รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสตูรปรับปรงุ) 
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ความเชี่ยวชาญ 

การศึกษาพิเศษ การประถมศึกษา การเรียนรวม การใหความชวยเหลือตั้งแตระยะแรกเริ่ม การอาน
ออกเขียนได ออทิซึม วรรณกรรมเด็ก 

 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ. (2558). การศึกษาความเร็วในการเรียกชื่อสัญลักษณของนักเรียนไทยระดับชั้น
 อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 2. วารสารวิจัยทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 10: 
 1-10.   
Cathy Little, Kanokporn Vibulpatanavong, & David Evans. (2558). Investigating Thai 
 Teachers Attitudes Toward Students with Autism, วารสารวิจัยทางการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 9: 207-215.   
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     2.  บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Vibulpatanavong, K., & Evans, D. (2015). Off to a Good Start: Enhancing Reading Skills in  
 Thai Children. Full Paper presented at the First International Conferenceon Special 
 Education (Published on CD), 28-31 July 2015. Bangkok: SEAMEO.  
เพ็ญนภา พิทักษ, และกนกพร วิบูลพัฒนะวงศ. (2559) การศึกษาความสามารถอานจับใจความของ
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ที่มีปญหาทางการเรียนรูจากการสอนดวยวิธี DR-TA รวมกับ 
 ผังกราฟฟก. การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยทางดานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6 (หนา 113-
 123). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
รพีพรรณ จันทรผล, กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ, และจักรพงษ แพทยหลักฟา (2559). การศึกษา 

ความสามารถรับรูทางสายตาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอยจากการจัดกิจกรรมศิลปะการลากตามสัมผสั (Contour Drawing). วารสารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; 8:  105-117. 

 
3. ตํารา/หนังสือ 
Vibulpatanavong, K. (2017). Cutural influences on social inclusion of children with  
 autism. In Cathy Little (Eds.), Social Inclusion of Children with Autism. Oxon,  

UK: Routledge, 155-167. 
 

ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ระดับปรญิญาตรี 

ED201 ENGLISH SKILLS FOR LEARNING DEVELOPMENT 

EL201 LEARNING MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF THINKING FOR 

ELEMENTARY STUDENTS 

EL401 INSTRUCTIONAL PRACTICUM FOR EFFECTIVENESS ENHANCY LEARNING 

MANAGEMENT 

EL453 TEACHING OF LITERACY FOR BEGINNERS 

EL437 CREATION OF CHILDREN'S LITERARY WORK 

ED332 SPECIAL EDUCATION 

ระดับปรญิญาโท 

SPE632 EDUCATION FOR STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION 

SPE631 INTRODUCTION TO MENTAL RETARDATION 

SPE671 SCREENING AND DIAGNOSIS FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

SPE681 PRACTICUM I 

SPE672 EDUCATION SEMINAR IN KEY ISSUES ON 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 111 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

SPE662 EDUCATION FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES 

SPE661 EDUCATION FOR STUDENTS WITH MILDLY DISABILITIES 

PG625 PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN 

RHP613 SEMINAR IN ISSUES ON DEVELOPING HUMAN POTENTIALS 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ท่ีไดรับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา
โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

Off to a Good Start: Enhancing Reading 
Skills in All Thai Children 

Australia Thailand 
Institute Grant 

2013 ผูรวมโครงการ 

การศึกษาความเร็วในการเรียกชื่อสัญลักษณของ
นักเรียนไทยระดับชั้นอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษา
ปที่ 2 

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย                           
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

2556 หัวหนา
โครงการ 

การศึกษาผลการใชงานเขียนเชิงสรางสรรคเพ่ือ
พัฒนาทัศนคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอน
ปลายที่มีตอเพ่ือนนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู. ประจํา 

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 112 

 

2. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวชนิดา มติรานันท 
 ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Chanida Mitranun 
 ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
 สังกัด            ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 ที่อยู         114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
         โทรศัพท 02 649 5000 ตอ 15639, 0849309900 
 E-mail          chanidam@g.swu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา   
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 การวิ จัยทางการศึกษา การวัดและประเมินทางการศึกษา เด็กที่ มีปญหาทางการเ รียนรู                     
การจัดการเรียนรวม การปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
 
ผลงานทางวิชาการ  
 1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ชนิดา มิตรานันท, อัจศรา ประเสรฐิสิน และอัญชลีพร ลพประเสริฐ. (2559). การสรางรูปแบบการจัด 
 การศกึษาของศนูยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต.  
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน; 3: 155-172. 
อนุชา ภูมิสิทธิพร, ประพิมพพงศ วัฒนะรัตนและ ชนิดา มิตรานันท.  (2558). การศึกษาองคประกอบ
 ของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1.  
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน; 9: 98-110. 
ผดงุ อารยะวิญู, กุลยา กอสุวรรณ, ชนิดา มิตรานันท และประพิมพพงศ วัฒนะรัตน.  (2553).   
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กท่ีมีความ
 ตองการพิเศษ. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร;  4: 1-9.    
Mitranun, C., Prasertsin, U. and Lopprasert, A.  (in press). State and Needs of the 
 Educational Management of Mosque-Based Islamic Educational Centers (TADIKA)  
 in three Southern Border Provinces. Journal of Educational Faculty of Education,  
 Srinakharinwirot University.  

2. บทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ชนิดา มิตรานันท.  (2554).  วิจัยกับการประเมินหลักสูตร, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ;  6: 12-18. 
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 3.  บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
ชนิดา มิตรานันท, ชุลีกร โชติดี, ธีรพงศ จุลสายพันธุ, พรชัย มั่นหมาย และมยุรี เสือคําราม. (2555). 
 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษา คณะ
 ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ใน นันทมาส เกตุแกว, การประชุมวิชาการ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใตหัวขอ “วิเคราะหภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020”, 
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หนา 3-14. 
ชนิดา  มิตรานันท.  (2555).  ประสิทธิผลของวิธีการสอนอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดาน
 การอาน โดยวิธีการวิเคราะหอภิมาน. ใน ศิริพันธ ศรีวันยงค (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการ
 ระดับชาติ ง าน วิ จัยทางการศึกษาพิ เศษ ครั้ งที่  2 (หน า  169-183) .  กรุ ง เทพมหานคร : 
 มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
  
หนังสือ ตํารา 
  - 
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โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบวัดความ
ตระหนักรูในตนเองสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6” 

งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัย 

2559 หัวหนา
โครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของเด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายหลังผาตัด
ประสาทหูเทียมตามทัศนะและประสบการณของ
ผูปกครอง” 

มูลนิธิอนุเคราะหคนหู
หนวกในพระบรม
ราชินูปถัมภ 

2559 ผูรวมโครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “การสรางรูปแบบการจัด
การศึกษาของศูนยการศกึษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” 

สาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ) 
กระทรวงศึกษาธิการ  

2558 หัวหนา
โครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการยอยที่ 1: การ
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายเชิงพ้ืนที่เพ่ือ

สาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

2557 หัวหนา
โครงการ 
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ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ท่ีไดรับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา
โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

หนุนเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในเขต
ภาคเหนือ” 
โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการยอยที่ 4: การ
ประเมินผลผลติ ผลลัพธ และผลกระทบของชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
หนุนเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

สาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

2557 ผูรวมโครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลผลิต ผลลัพธ 
และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
เครือขายเชิงพ้ืนที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรูของ
เด็กและเยาวชน” 

สาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

2557 ผูรวมโครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-
2553) ระดับอุดมศึกษา” 

สาํนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

2555 ผูรวมโครงการ 
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3. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายศิริพันธ ศรีวันยงค 
   ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Siriparn Sriwanyong 
   ตําแหนงทางวิชาการ      ผูชวยศาสตราจารย 
   สังกัด       ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ที่อยู     114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท   02 649 5289 
   E-mail     siriparnpop@gmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ศศ.บ. ภาษาศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2525 
M.S.  Audiology University of Wyoming, USA 2532 
กศ.ด. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูการแกไขการพูด
และการตรวจการไดยิน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ศิริพันธ ศรีวันยงค และคณะ (2559). การศกึษาแนวทางการสรางความรวมมือระหวางสถาบันการผลิตครู 

ของกลุมประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู. วารสารวิจัยทางการศึกษา  
 คณะศึกษาศาตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 10; 151-161. 
Proyer, M., & Sriwanyong, S. (2015). Perspektiven auf buddhistische Grundlagen des  

Ritualhaften Im Umgang mit Behinderung, Mitteilungen der Anthropologischen  
Gesellschaft Wien  (MAGW), Germany: 2; 319-29. 

Proyer, M., & Sriwanyong, S. (2013). International Perspectives on Barriers with Disabilities’ 

Educational Environments, Journal of Research in Development in Special Education: 

1; 46-59.   

 2. ตํารา/หนังสือ 
Proyer, M., & Sriwanyong, S. (2014). Detour to School – Access to School for Thai Children  

with Disabilities. Southeast Asian Mobility Transition : Issues and Trends in Migration 
and Tourism. Department of Geography and Regional Resarch, University of Vienna. 
 
 
 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 116 

 

 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED332 SPECIAL EDUCATION 
SPE615 PSYCHOLOGICAL  AND SOCIAL ASPECTS FOR THE HEARING IMPAIRED 

 
          ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ชื่อโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

Classifications of Disabilities in the 
Field of Education 

Austrian Science 
Fund (FWF) 
Project Number 
: P22178 Project  

2010-2015 ผูรวมวิจัย 
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4. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)       นางประพิมพพงศ  วัฒนะรัตน 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Prapimpong Wattanarat 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ที่ทํางาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 เบอรโทรศัพท 081-752-7117 
 E-mail  nangfa2514p@gmail.com 
 
    คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2538 
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 2544 
ศษ.ด. การบริหาร

การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2557 

ป.บัณฑิต นวัตกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 

 
ความเชี่ยวชาญ 

เด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ  เด็กที่มีความตองการพิเศษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ประพิมพพงศ  วัฒนะรัตน  (2558) .  การช วยเห ลือเด็ก ท่ีมีปญหาทางการเรียนโดยรูปแบบ RtI. 
 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:16; 1-9.    
ประพิมพพงศ วัฒนะรตัน (2555). การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางภาษาและคณิตศาสตร  
 แบบอิงเกณฑสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา  
 (สาขามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร): 4; 83-90. 
 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ประพิมพพงศ วัฒนะรตัน (2556). การศึกษาความสามารถในการเขาใจภาษาของนักเรียนช้ัน
 ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย, การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาตคิรั้งที่ 2 พลังการเรียนรูกาวสูสากล (หนา 96-101), กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย  
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  
 

3.  ตํารา/หนังสือ 
 - 
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   ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

CE 101 YOUNG CHILDREN'S DEVELOPMENT 
CE 301 PRE-SCHOOL CHILD DEVELOPEMENT 
CE 302 CREATIVE ARTS FOR YOUNG CHILDREN 
CE 403 COMMUNITIES AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
CE 411 CHILD CENTER AND COMMUNITY 

 
   ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ท่ีไดรับทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ) 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางพัฒนาการดาน
ภาษาของเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการทางภาษา
ลาชา  

ทุนวิจัยเงินรายไดบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหนา
โครงการ 

การศึกษาการถายโอนสําหรับเด็กปฐมวัยที่มี
ความตองการพิเศษ: จากอนุบาลสูช้ัน
ประถมศึกษา.  

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ    

2557 หัวหนา
โครงการ 

การศึกษาความสามารถในการเขาใจภาษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มคีวาม
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมความเขาใจภาษาผานประสาทสัมผัส  

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปงบประมาณ  

2556 หัวหนา
โครงการ 
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5. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางดารณี  ศักดิ์ศิริผล                                                                      
 ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Daranee Saksiriphon                                                           
 ตําแหนงทางวิชาการ   รองศาสตราจารย                                                                 
 สังกัด      ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ                              
 ที่อยู         114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ         
 E-mail       daranee.swu@gmail.com 
 
   ประวัติการศึกษา 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ค.บ. คหกรรมศาสตร วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ 
2530 

กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537 
กศ.ด. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การแกไขการพูด เด็กที่มีความเสี่ยงตอภาวะบกพรองทางการเรียนรูระดับปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
  1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
กมลาภรณ สทิธิจันทร, ดารณี ศกัดิ์ศริิผล, ไพฑูรย โพธิสาร (2558). การศึกษาทักษะการตัดสินใจเลือก 

อาหารและเครื่องดื่มบรรจุภัณฑของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการ

สอนตามแนว DSS (Decision Story Strategy) โดยใชหนังสือภาพรวมกับการฝกปฏิบัติ. วารสารวิจัย

ทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ: 2; 1-15. 

ดารณี ศักดิ์ศริิผล (2557). การคดัแยกเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการมีปญหาทางการเรียนรูของโรงเรียน 

อนุบาลองครักษ (ผดุงองครักษประชา) จังหวัดนครนายก. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัย                               

เกษมบัณฑิต: 2; 47-56.  

ธิดารัตน พานพวง, ดารณี ศกัดิ์ศริิผล, ไพฑูรย โพธิสาร (2556). การศึกษาความสามารถในการเขียนคําที่ 

มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความบกพรองทางการ ไดยินระดับ

หูตึงจากการสอนแบบซิปปารวมกับสื่อบทเรียนนิทานภาพ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 

(สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร): 10; 49-63. 

 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED332 SPECIAL EDUCATION 

 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 120 

 

งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
ชื่อโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 

ที่ไดรับทุน 
สถานภาพ 

การศึกษาความสามารถในการอานคาํ
และเขาใจความหมายของคาํของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการ
อาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จากการ
สอนโดยใชวิธีการสอนอานเปนคํารวมกับ
รหัสแทงสองมิติ สําหรบัการจัดเก็บ
สารสนเทศภาษาไทยเพ่ือชวยการอาน 

ทุนวิจัยศูนย
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร
แหงชาติ(เนคเทค)  

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการ
สาํหรับเด็กปฐมวัย 

ทุนวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 121 

 

6.    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสุธาวัลย  หาญขจรสุข 
       ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Suthawan  Harnkajornsuk 
       ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
       ที่ทํางาน             ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

           114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
       เบอรโทรศัพท 02-649-5000 ตอ 15639 
       Email  suthawan@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศกึษา  
 วุฒิ
การศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 2545 
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 2546 

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 2550 
 
ความเชี่ยวชาญ 

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร การจัดการศึกษาสาํหรับผูมีความสามารถพิเศษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สธุาวัลย หาญขจรสุข. (2558). การพัฒนาเครื่องมือคดักรองความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร สําหรับ 
 เด็กอายุ 4-6 ป. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 17:72-78. 
 
 2. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สธุาวัลย หาญขจรสุข. การคัดกรองโรคสมาธิส้ันในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2556; 14(1): 18-30. 
สธุาวัลย หาญขจรสุข. เด็กที่มีความสามารถพิเศษบางกลุมยังถูกละเลย. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
 ศลิปากร. 2556-2557; 11(1-2): 8-19. 
 
 3. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
   - 
 
 4. ตํารา/ หนังสือ 
   - 
  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

PG625 PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN 

SPE641 EDUCATION FOR THE GIFTED AND TALENTED 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ED332 EDUCATION FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

RHP713 BODY, MIND, BRAIN, AND HUMAN LEARNING 

SE561 SEMINARS IN SPECIAL EDUCATION 

SE580 PRACTICUM I 

SE570 CREATIVE ACTIVITY FOR THE GIFTED 

SE562 
RESEARCH FOR THE DEVELOPMENT OF MEDIA AND TEACHING FOR THE 
GIFTED 

SE515 PARENT GUIDANCE 

ED332 EDUCATION FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

PG625 PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN 

SE504 EDUCATION PROCEDURES FOR THE UNDERACHIEVERS 

 
 ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ชื่อโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ท่ีไดรับทุน 

สถานภาพ 

การพัฒนาชุดการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือ
สงเสริมจิตคณิตศาสตรของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษโดยการปรับเนื้อหาตาม
ความแตกตางของผูเรียน 

ทุนวิจัยเงินรายได
มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

ผลการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองรวมกับการ
ใช E-mentoring เพ่ือเสริมสราง
ความสามารถของครูในการจัดการศึกษา
สาํหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

ทุนวิจัยเงินรายได
มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดการศึกษา
สาํหรับผูมีความสามารถพิเศษของโรงเรียน
สงักัดกรุงเทพมหานคร 

ทุนวิจัยจากสํานัก
การศึกษา
กรงุเทพมหานคร 

2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การสรางแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ
สาํหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
 

ทุนวิจัยจาก
สาํนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

2556 นักวิจัยรวม 

การพัฒนาเคร่ืองมือคัดกรองความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตร สําหรับเด็กอายุ 4-6 
ป 

รายไดมหาวิทยาลัย 2555 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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7. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวอัจศรา ประเสริฐสิน   
   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Ujsara Prasertsin  
   ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
   ที่ทํางาน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
   เบอรโทร  081-554-6241  
   E-mail: ubib_p@hotmail.com 
 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
วท.บ. วิทยาศาสตร-ฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 
ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 
ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2555 

 
ความเชี่ยวชาญ 

การวิจัยและการใชสถิติสําหรับการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร การวิจัย
และประเมินงานดานสุขภาพ การสังเคราะหงานวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมิน
โครงการ การสรางขอสอบ การสรางแบบวัดพุทธิพิสัย จิตพิสยั ทักษะพิสัย การสรางเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา 
การปรับพฤติกรรม การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
  1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Yoelao, D., Thammapitak, P., & Prasertsin, U. (2016). Causes and Effects of Depression and 

Anxiety Disorders among the Elderly in Thailand. International Journal of Behavioral 
Science; 11(2): 51-62. 

Prasertsin, U. (2015). Confirmatory Factor Analysis of Teacher’s Work for Integrating 
Research, Evaluation Measurement and Quality Assurance Model. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences; 197: 2201 – 2206. 

Prasertsin, U., Thummakul, D., Thongtanunam, Y., Kruttakart, S., & Cheunsirimongkol, J. 
(2014). The indicator development of happy public organization index: a pilot study in a 
public hospital. International Journal of Multidisciplinary Thought; 4(4): 311–321. 

Prasertsin, U. (2014). An analysis of the influence of teachers’ self-management on 
teachers’ motivation to conduct classroom action research. Journal of Teaching and 
Education: 3(1); 519-532. 

Prasertsin, U. (2014). The factors synthesis for teachers’ research engagement: results of 
qualitative research study using document research and interview technique. Journal of 
Teaching and Education: 3(1); 591-601. 
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Makmee, P., Kaeodumkoeng, K., Sinjindawong, S., Thummakul, D., & Prasertsin, U. (2012). 
Development of happy workplace index in private organization by size of organizations 
in context of Thailand. International Journal of Multidisciplinary Thought: 2(3); 395–401. 

Prasertsin, U., Kaeodumkoeng, K., & Thummakul, D. (2012). Evaluation the happy workplace 
index (HWI) media according to company happiness check approach. International 
Journal of Multidisciplinary Thought: 2(4); 231–238. 

Thummakul, D., Kaeodumkoeng, K., Prasertsin, U., Sinjindawong, S., & Makmee, P. (2012). 
The development of happy workplace index. International Journal of Business and 
Management Studies: 1(2); 527–536. 

Wongwanich, S., Sapsombat, W., Intanam, N., Ajpru, H., & Prasertsin, U. (2012). Strategy 
Synthesis in Driving Education ReformPolicy. The International Journal of Learning: 18; 
83-99. 

Wongwanich, S. & Prasertsin, U. (2012). Research Synthesis Regarding Educational 
Innovation for Student Development Based on Education Reform. Journal of Teaching 
and Education: 1(5); 337-347.  

 
วารสารวิชาการระดับชาติ 
ชนิดา มิตรานันท, อัจศรา ประเสริฐสิน และอัญชลีพร ลพประเสริฐ. (2559, กรกฎาคม–กันยายน). การสราง

รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน; 10(3): 155-172. 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาโมเดลอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลตอแรงจูงใจ
ในการทําวิจัยของครู โดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเปนตัวแปรสงผาน. 
วารสารบรรณศาสตร มศว: 9(1); 67-81. 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การศึกษาตัวบงชี้และพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 8 ประการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารศลิปากรศึกษาศาสตรวิจัย: 8(1); 
63-76. 

วิจิตรตา โปะฮง และ อัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาโปรแกรมการเลานิทาน
และการเลนท่ีสงเสริมความสามารถดานมิติสัมพันธสําหรับเด็กปฐมวัย. วารสารบรรณศาสตร มศว;
9(1): 14-28.  

วีรวิชญ วงศโรจน, นพดล กองศิลป, ประพันธศิริ สเุสารจั, กัญญดา อนุวงศ และ อัจศรา ประเสริฐสิน. 
(2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนามาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนสาธิต. วารสารบรรณศาสตร มศว; 9(1): 14-28.  

อมรา วิสูตรานุกูล, อัจศรา ประเสริฐสิน และปยพงษ คลายคลึง. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การศึกษา
สภาพความรู เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับพฤติกรรมสงเสรมิสุขภาพของนักเรียน ในปจจุบันและที่
ควรจะเปน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย; 8(1): 77-89. 

ทัชชา สุริโย, อัจศรา ประเสริฐสิน และอมราพร  สุรการ. (2559, มกราคม-เมษายน). การพัฒนาโปรแกรม
การใหคําปรึกษากลุมเพ่ือเสริมสรางความฉลาดทางสังคมสําหรับวัยรุนกลุมเสี่ยงตอภาวะซึมเศรา. 
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Veridian E-Journal, Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปะ; 9(1): 582-597. 

พินดา วราสุนันท, อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา ชูสกุล. (2558, กรกฎาคม–ธันวาคม). การพัฒนากล
ยุทธการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน. วารสารบรรณศาสตร มศว; 
8(2): 69-82.  

พินดา วราสุนันท, อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา ชูสกุล. (2558, กรกฎาคม–ธันวาคม). การประเมินความ
ตองการจําเปนการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน. วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตรวิจัย; 7(2): 108-120.  

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2558, กรกฎาคม–ธันวาคม). การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารบรรณศาสตร มศว; 
8(2); 56-68. 

ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิรพิร  ครุฑกาศ, ยุพาวรรณ  ทองตะนุนาม, จริยา  ชื่นศิริมงคล, อัจศรา ประเสริฐสิน 
และสุวรรณา กุลบุตร. (2557, กันยายน–ธันวาคม). การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานัก
สรางสุขโรงพยาบาล. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ: 30(3); 1-13. 

อัจศรา ประเสริฐสิน และดุลยา จิตตะยโศธร. (2557, กรกฎาคม–กันยายน). การพัฒนาตัวบงช้ีพฤติกรรมเอ้ือ
ตอสังคมโดยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย; 
34(3): 42-53. 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2557). อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
ปที่ 6 ฉบับที่ 11 (ม.ค.-มิ.ย. 2557). 95-105 

อัจศรา ประเสริฐสิน, ดวงเนตร ธรรมกุล, ขวัญเมือง แกวดําเกิง และภัทราวดี มากมี. (2557, มกราคม–
มิถุนายน). การประเมินความพึงพอใจตอสื่อการตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร. วารสารวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ; 7(1): 29-37. 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2556). การพัฒนาตนเอง สําคัญอยางไรในชีวิตและการทํางาน. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร. ปที่ 5 ฉบับที่ 10 (ก.ค.-ธ.ค. 2556). 73-84. 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2556, มกราคม–มิถุนายน). การศึกษาพฤติกรรมการบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี การวิจัยแบบผสม. วารสารศรีปทุมปริทัศน ฉบับมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร; 
13(1): 75-84. 

อัจศรา ประเสริฐสิน, สวุิมล วองวาณิช, และนงลักษณ วิรัชชัย. (2556, มกราคม–มิถุนายน). การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู โดยการวิเคราะหโมเดลแขงขัน. 
วารสารพฤติกรรมศาสตร; 19(1): 119-132. 

ดวงเนตร ธรรมกุล, ขวัญเมือง แกวดําเกิง และ อัจศรา ประเสริฐสิน. (2554, กรกฎาคม–ธันวาคม). การ
พัฒนาดัชนีองคกรสุขภาวะ. วารสารวิทยาศาสตรสุขภาพ; 5(2): 9-20. 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2554, มกราคม–มิถุนายน). ปจจัยดานสวัสดิการที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทํางาน
ของครูโรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. วารสารศรปีทุมปริทัศน ฉบับมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร; 11(1): 5-12. 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2553, กรกฎาคม–ธันวาคม). ผลกระทบของอินเทอรเน็ตตอสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทย: กรณศีึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารศรีปทุมปริทัศน ฉบับ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร; 10(2): 54-62. 
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 2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Prasertsin, U., Visutranukoon, A., & Chaktrimongkhol, U. (2016). The Factors Influencing 
Knowledge, Attitudes and Performance About Health Promoting Behaviors Of 
Students. Proceedings of IASTEM International Conference, Cape Town, South Africa, 
53-56. 

Srileark, N., Intarakamhang, U., Prasertsin, U., & Trakoonvorakun, K. (2016). The Effect of 
Corparate Value and Big Five Personality on Happiness at Work of Thai Airway Co., 
Ltd (Thai Catering Depatment) Employees: The Mediating Role of Intrinsic 
Communication. Proceeding of International Conference on “Business, Economics, 
Social Science & Humanities” BESSH-2016, Vol. 144- Issue. 6, 1-8 

Seneewong Na Ayutthaya, J., Tuntivivat, S., & Prasertsin, U. (2016). The Effect of Positive 
Psychological Capital and Organization Climate on Service Quality: The Mediation 
Role of Work Engagement of Hotel Service Employees in Ratchaburi Province. 
Proceeding of International Conference on “Business, Economics, Social Science & 
Humanities” BESSH-2016, Vol. 144- Issue. 6, 9-18. 

Sangduangmasa, N., Prasertsin, U., & Surakarn, A. (2015). Psychological Experiences of 
Resilience and Emotional Coping in the Parents of Children with Cerebral Palsy. 
Proceedings of International Conference of Education, Psychology, and Learning – 
Fall session (ICEPAL 2015-Fall), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 215-223. 

Tangwitoona, D. & Prasertsin, U. (2015). The Results of Creation and Quality Assessment 
Program Using Role Play the Development of Empathy in Kindergarten. Proceedings 
of International Conference of Education, Psychology, and Learning – Fall session 
(ICEPAL 2015-Fall), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 203-214. 

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

พินดา วราสุนันท, อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา ชูสกุล. (2558). การพัฒนาตัวบงชี้การนาํผลการทดสอบ
ทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 12, 1913-1921.  

ดวงเนตร ธรรมกุล, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, ศิรพิร ครฑุกาศ และ อัจศรา ประเสริฐสิน. (2556). สุขภาวะ
โรงพยาบาล: ความหมายและการสรางเสรมิ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนา
ศักยภาพมนุษยทุกชวงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ มุมมองดานสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และการ
พยาบาล, 23-24 ธันวาคม 2556, กรุงเทพมหานคร, 793-807. 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2553). ปจจัยดานสวัสดิการที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนสังกัด
สาํนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการ ศรีนครนิทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4. 367-374. 
(ไดรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
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3. ตํารา/หนังสือ 
ผลงานบทความในหนังสือ 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2557). การวิจัยเชิงประเมินแบบผสานวิธี. รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพื่อการ
วิจัยทางพฤติกรรมในองคกร. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยสัมพันธ. 105-121. 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2556). การจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู. คูมือการสรางเสริมสมรรถนะครูสู
ความสําเร็จ ชุดโครงการวิจัย “กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง”. 
กรงุเทพมหานคร: บรษิัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด.  213-231. 

เอกสารประกอบการสอน วิชา ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอน วิชา ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 
 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
AP619 PRACTICUM IN PROFESSIONAL COUNSELING 1 

AP638 PRACTICUM IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATION PSYCHOLOGY 1  

AP819 INTERNSHIP IN PROFESSIONAL COUNSELING 2 

ED451 EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION 

EV523 INTERNSHIP IN EVALUATION 

AP619 PRACTICUM IN PROFESSIONAL COUNSELING 1 

AP638 PRACTICUM IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATION PSYCHOLOGY 1  

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนาโครงการ/ผู

รวมโครงการ) 
โครงการพัฒนา “นักสรางสุของคกร” ดวย 
MapHR 

สสส 2556 ผูรวมวิจัย 

โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นํา
รอง-โรงพยาบาล)  

สสส 2555 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพ่ือ
การดูแลและปองกันปญหาโรคซมึเศราและ
โรควิตกกังวล ในผูสูงอายุ  

สถาบันวิจัย
ระบบ

สาธารณสุข 
(สวรส.) 

2557 ผูรวมวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
แบบบูรณาการการวิจัย การวัดประเมิน 
และการประกันคุณภาพ โดยใช

สกว. 2558 หัวหนาโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนาโครงการ/ผู

รวมโครงการ) 
กระบวนการการจัดการตนเองและเครือขาย
ทางสังคม (หัวหนาวิจัย) 

การสรางรปูแบบการจัดการศึกษาของศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 
๓ จังหวัดชายแดนใต 

สพฐ. 2559 ผูรวมวิจัย 

การวิจัยและพัฒนากลยุทธการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  

สทศ. 2559 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 8 ประการ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 

สทศ. 2559 หัวหนาโครงการ 

 

การพัฒนาแบบวัดการรูดิจิทัลสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะมนุษย
ศาสตร 

มศว 

2559 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้
คุณลักษณะอันพึงประสงครอบดาน ในดาน
ปจจัยความสามารถ และสมรรถนะทาง
จิตใจ สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

สทศ 2559 

 

หัวหนาโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การทําวิจัยของครู 

มศว 2559 หัวหนาโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 129 

 

8. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางรุงทิวา  แยมรุง 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Rungtiwa  Yamrung 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ที่ทํางาน สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอรโทรศัพท 081-550-7249 
 E-mail rungtiwa@g.swu.ac.th 
     
    คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศกึษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ค.บ. คณิตศาสตร-ชีววิทยา วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2529 
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 
กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

 
    ความเช่ียวชาญ 

หลักสตูรการเรียนการสอนคณิตศาสตร การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร การจัดการเรียนรู
และการวิจัยทางการศึกษา 
 
    ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สธิุนันท  บุญพัฒนาภรณ, รุงทิวา  แยมรุง, ลัดดาวัลย  เกษมเนตร. (2558). การพัฒนากระบวนการ 
 จัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการคดิเชิงคณิตศาสตรสาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา.   
 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา; 9: 109-22. 
ภานุมาส  เศรษฐจันทร,  รุงทิวา  แยมรุง, ดวงใจ  สีเขียว. (2556). การศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 
 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการวัดความยาวและการช่ัง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
 โดยใชเกมประกอบการจัดการเรียนรู. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 8:133-43. 
กุลกาญจน  สุวรรณรักษ, รุงทิวา  แยมรุง,  ดวงใจ  สีเขียว. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติ 
 ทางการ เรียน เรื่อง การช่ังและการตวงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการสอน แนะ 
 ใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชวิีตประจําวัน.   
 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร; 14: 31-44. 
รุงทิวา แยมรุง. (2555). การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความรูคูความดีโดยใชทฤษฎี 
 พหุปญญาสําหรับนักเรยีนในระดับประถมศึกษา (ปท่ี 1).  วารสารวิจัยทางการศึกษา  
 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ; 7: 95-102.  
 
     2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 - 
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 3. ตํารา/หนังสือ 
รุงทิวา  แยมรุง.  (2554). หนวยที่ 6 การจัดประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับการวัดในประมวลสาระ 
 ชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;  
 หนา 1–93.  
 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED591 INTERNSHIP IN EDUCATION I 

ED592 INTERNSHIP IN EDUCATION II 

EL421 TEACHING MATHEMATICS TO ELEMENTARY STUDENTS 

EL492 MATHEMATICAL SKILLS AND PROCESSES 

ELM541 SCIENCE OF MATHEMATICS LEARNING MANAGEMENT 

SEM702 EDUCATIONAL SCIENCE AND LEARNING MANAGEMENT 

SEM802 SEMINAR ON PROBLEMS AND EDUCATIONAL RESEARCH IN LEARNING 
MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสรมิและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครูของ
ประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
โรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย 

ทุนวิจัยจากมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย 
 

2556 ผูรวมวิจัย 

การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูท่ี
เนนความรูคูความดีของโรงเรียนขยาย
โอกาสในเครือขายวิจัยทางการศึกษาเขต
ภาคกลางตอนลางกลุมที่ 3 โดยใช
รูปแบบการเสริมพลังการเรียนรูสําหรับครู
และผูบริหาร 

ทุนวิจัยงบประมาณ
แผนดินจาก วช 

2552-2554 ผูรวมวิจัย 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูท่ี
เนนความรูคูความดี โดยใชทฤษฎีพหุ
ปญญาสําหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

ทุนวิจัยงบประมาณ
แผนดินจาก วช 

2552-2554 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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9.   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวดวงใจ  สีเขียว 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Duangjai  Seekheio 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 ที่ทํางาน สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 เบอรโทรศัพท 089-200-7383 
 E-mail  hnoo_dj@hotmail.com 
  
      คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ค.บ. การมัธยมศึกษา  

(วิทยาศาสตรทั่วไป – เคมี) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542 

กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 
ค.ด. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

 
      ความเช่ียวชาญ 

หลักสตูรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา และ
สถิติทางการศึกษา 
 
      ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ดวงใจ สีเขียว.  (2557). การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครูดานการจัดการเรียนการสอนสําหรบั 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน. วารสารวิชาการ 
 ศึกษาศาสตร; 15 : 118-125. 
กุลกาญจน  สุวรรณรักษ; รุงทิวา  แยมรุง; และ ดวงใจ สีเขียว. (2556). การศึกษาผลสมัฤทธ์ิและเจตคติ 
 ทางการเรียน เร่ือง การช่ังและการตวงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยการสอน 
 แนะใหรูคดิ (CGI) ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน.   
 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร; 14: 31-44. 
ภานุมาส  เศรษฐจันทร; รุงทิวา  แยมรุง; และ ดวงใจ สีเขียว. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 และเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรเรื่องการวัดความยาวและการชั่ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปที่ 3 โดยใชเกมประกอบการจัดการเรียนรู. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 8: 133-43. 
 

2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ปารณีย  ขาวเจริญ, ดวงใจ สีเขียว.  (2557). การศึกษาสภาพการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู  
 คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ:  
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 การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรูกาวสูสากล; 12 กันยายน 2557;  
 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส 
 โปรดักส; หนา 104-9. 
Seekheio D. The Factor that affected Action Research Competency of Teaching  
 Professional Experience Students : Confirmatory Factor Analysis.  Proceeding of the  
 11th Annual Hawaii International Conference on Education (HICE); 2013 Jan 5-9;  
 Hawaii, USA.; 2013. p. 2332-2336.   
 

3. ตํารา/หนังสือ 
ดวงใจ สีเขียว. ปถ 424 การสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:  สาขาวิชาการ
 ประถมศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.   
ดวงใจ สีเขียว.  วิจัยในชั้นเรียนสําหรับครปูระถมศึกษา. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา EL 
 411 วิจัยในชั้นเรียนสําหรับครปูระถมศึกษา. กรุงเทพฯ:  สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
 ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2554.   

 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ED451 EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION 

EL201 
LEARNING MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF THINKING FOR 
ELEMENTARY STUDENTS 

EL331 SCIENCE FOR ELEMENTARY STUDENTS 

EL401 
INSTRUCTIONAL PRACTICUM FOR EFFECTIVENESS ENHANCY LEARNING 
MANAGEMENT 

SEM802 
SEMINAR ON PROBLEMS AND EDUCATIONAL RESEARCH IN LEARNING 
MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ชื่อโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู
สาํหรับเสริมสรางทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ทุนวิจัยเงินรายได
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพ
ตามกรอบแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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ชื่อโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ 

2557 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเสรมิพลังครดูาน
การจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ที่
มีปญหาการเรียนรูดานการอาน 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

ปจจัยที่สงผลตอสมรรถภาพการวิจัย
ปฏิบัติการของนิสิตการศึกษาบัณฑิตที่
ฝกประสบการณวิชาชีพครู : การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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10.  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวศุภวรรณ  สัจจพิบูล 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Suppawan Satjapiboon 
 ตําแหนงทางวิชาการ  - 
 ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 เบอรโทรศัพท 089-811-1988 
 E-mail  maew_kate@hotmail.com 
 
คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศกึษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ค.บ. การมัธยมศึกษา (ภาษาไทย-

ภาษาฝรั่งเศส) 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 

ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 
ค.ด. หลักสตูรและการสอน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2553 

 
ความเชี่ยวชาญ 

การจัดการเรียนรูภาษาไทย การเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสตูร การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สนุีย  เหมะประสิทธ์ิ, ศุภวรรณ  สัจจพบูิล, วันเพ็ญ  ประทุมทอง, รังรอง  สมมิตร. (2558). ผลการใช 
 รปูแบบการเรียนการสอนที่เนนความรูคูความดีสําหรับนิสิตครู  (ระยะที่ 1). วารสารวิจัย 
 ทางการศึกษา; 10: 11-28. 
สนุีย เหมะประสิทธ์ิ, ศภุวรรณ สัจจพบิูล, โอภาส สุขหวาน. (2558). การประเมินผลการดําเนินงาน 
 ของหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 เพ่ือการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการอุตสาหกรรม 
 ศึกษา; 9: 1-15.  
ศุภวรรณ สัจจพิบูล. (2556). การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร 
 การศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพคร ู(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)–การประเมินกลยุทธการสอนของ 
 อาจารยที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553). วารสารวิชาการศึกษาศาสตร; 14: 88-101. 
 
 2.  บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Haemaprasith S., Satjapiboon S., Pratoomtong W., Sommitr R. (2015 Sep). (2015). 
 Development of An Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for  
 Student Teachers (Phase I). The 1stSrinakharinwirot University International  
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 Conference on Education (SWUICE 2015); 11-12; Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation  
 Building, Srinakharinwirot. Bangkok: Faculty of Education, Srinakharinwirot  
 University; p. 57,142-44. 
 
 3.  ตํารา/หนังสือ 
  - 
 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ED391 TEACHING PRACTICUM I 

ED491 TEACHING PRACTICUM II 

ED491 PRACTICUM IN PROFESSION OF TEACHING III 

ELM501 CURRICULUM DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE 

ELM502 LEARNING MANAGEMENT AND TEACHER'S CODE OF ETHICS 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ชื่อโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสรมิและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงนิรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ที่เนนความรูคูความดีสําหรับนิสิต
นักศึกษาครู 

ทุนวิจัยเงนิรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผูรวมวิจัย 

การสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรูภาษาไทยของนิสิตระดับ
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: การ
วิจัยเอกสาร.   

ทุนวิจัยเงนิรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหนาโครงการวิจัย 

การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนหลักสตูร
การศึกษาบัณฑิตหมวดวิชาชีพครู  
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2553) ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปการศึกษา 2555 

ทุนวิจัยเงนิรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 ผูรวมวิจัย 
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ชื่อโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตหมวดวิชาชีพครู  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิท
รวิโรฒ ปการศึกษา 2554 

ทุนวิจัยเงนิรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 ผูรวมวิจัย 
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11.  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางรุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง ไชยศรี 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Rungarun Rojrattanadamrong Chaisri 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
  เบอรโทรศัพท 084-461-9099 
  E-mail  rung_took@hotmail.com 
  
คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
กศ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550 
ศศ.ม. การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2557 
 
ความเชี่ยวชาญ 

การจัดการเรียนรูภาษาไทย  การเขียนเชิงวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตร  การฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
รุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง. (2557). การสอนสระในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเร่ิมเรียนอานเขียน 
 เบ้ืองตนตั้งแตรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบัน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร;  
 22: 123-45. 
รุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง. (2556). การพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทยระดับตนสําหรับนักศึกษา 
 เวียดนาม. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร; 14: 77-87. 
 

2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
รุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง.  (2557). การสอนวรรณยุกตในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียน 
 อานเขียนเบื้องตน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557  
 หัวขอ “วัฒนธรรมสมัยนิยม”; 28 กรกฎาคม 2557; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม; 15-29. 
รุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง. (2557). รูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียน 
 อานเขียนเบื้องตนตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบัน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 4 “อัตลักษณแหงเอเชีย”; 7 พฤษภาคม 2557; คณะอักษรศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม; 426-477. 
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3.  ตํารา/หนังสือ 
รุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง. แบบฝกหัดภาษาไทย ป.1.  กรุงเทพฯ: เดอะบุคส; 2556.  
 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ED391 TEACHING PRACTICUM I 

ED491 TEACHING PRACTICUM II 

ELM531 LEARNING MANAGEMENT IN GRAMMAR OF THAI LANGUAGE 

SWU111 THAI FOR COMMUNICATION 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การศึกษาปญหาการเรียนอานเขียนของ
นักเรียนไทยและนักเรียนตางดาวและการ
แกปญหาดวยแบบเรียนท่ีพัฒนาตามแนว
วิธีสอนแบบโฟนิคส 

ทุนวิจัยพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม 
สาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

กลวิธีทางภาษาในการแสดงวัจนกรรม
ตอบรับคําชมในภาษาไทยระหวางครูกับ
นักเรียนที่เรียนภาษาไทยเปนภาษาแม
และนักเรียนท่ีเรียนภาษาไทยเปนภาษาท่ี
สอง 

ทุนวิจัยบัณฑติ
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทย
ระดับตนสําหรับนักศึกษาเวียดนาม 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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12.  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวสณุิสา  สุมิรัตนะ 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Sunisa  Sumirattana 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 เบอรโทรศัพท 02-649-5000 ตอ 15564 
 E-mail  sunisasu@hotmail.com 
 
คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546 
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548 
ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556 

 
ความเชี่ยวชาญ 

หลักสตูรและการจัดการเรยีนรูคณติศาสตร การรูคณิตศาสตร 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
นันทิยา  ไชยสะอาด, สุณิสา  สุมิรัตนะ. (2558). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในวิชา 
 คณติศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
 ทักษะการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร และเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1. วารสารส่ิงแวดลอมศึกษา-สสศท; 6: 97-109. 
ศราวุธ  จอมนํา, สุณิสา  สุมิรัตนะ, สมชาย  ชูชาติ. (2557). การเรยีนรูโดยใชบริบทเปนฐาน: แนวทาง 
 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
 และคุณลักษณะใฝเรียนรู. วารสารวิจัยทางการศึกษา; 8: 64-77. 
 
 2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
เรณู  เบาวรรณ, สุนีย  เหมะประสทิธ์ิ, สุณิสา  สุมิรัตนะ. (2557). วิจัยปฏิบัติการ: การพัฒนาทักษะ 
 ทางสังคมและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนอัจฉริยะดวยการเรียน 
 แบบรวมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐระดับ 
 บัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 32 เนื่องในโอกาส 40 ปบัณฑิตวิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557;  
 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ; หนา 253 – 261. 
พรภัทร  สินดี,  สุณิสา  สุมิรัตนะ, สมชาย  ชูชาติ. (2557). ผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิงวิธีการ 
 ที่เนนกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ความสามารถในการ
 ส่ือสารทางคณิตศาสตร และพฤติกรรมการทํางานกลุม เร่ืองลําดับและอนุกรม ของนักเรียน 
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 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  
 คร้ังที่ 4 เรื่อง “การศึกษาเชิงสรางสรรค” (The 4th National and International Graduate  
 study Conference 2014, IGSC 2014 “Creative Education”); 22-23 พฤษภาคม 2557;  

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร; หนา 1368-1381. 
ผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์, สุณิสา สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. (2557). ผลการใชชุดกิจการเรียนคณิตศาสตร 
 แบบเรียนเปนคูเร่ือง ทศนิยมและเศษสวนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ 
 ในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. เอกสารประกอบการประชุม 
 วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 4 เร่ือง “การศึกษาเชิงสรางสรรค” 
  (The 4th National and International Graduate study Conference 2014, IGSC 2014 
 “Creative Education”); 22-23 พฤษภาคม 2557; ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร; หนา  
 1332-1342. 
 
 3.  ตํารา/หนังสือ 
   - 
 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ED391 TEACHING PRACTICUM I 

ED491 TEACHING PRACTICUM II 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 
  - 
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13. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)   นางอรอุมา เจริญสุข 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Orn-uma Charoensuk 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 ที่ทํางาน ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอรโทรศัพท 086-909-6377 
 E-mail  o_charoensuk@hotmail.com 
  
คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
กศ.บ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 
กศ.ม การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
ค.ด วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 

สถิติวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินทางการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

อรอมุา เจริญสุข,วัยวุฑฒ อยูในศิล, ภิรดี วัชรสินธุ.  (2558). แนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแนวใหม. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย; 28: 75-94.   
มนสัวี  ธนะปด, วิไลลักษณ ลังกา,  อรอมุา  เจริญสุข. (2557). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 การวิเคราะหเสนทางแบบกลุมพหุ.  วิทยาการวิจัยและ 
 วิทยาการปญญา; 12: 88-98. 
ชูศรี วงศรัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุม, วิไลลักษณ ลังกา. 
 (2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรยีนเอกชน 
 ประเภท สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร; 135-50. 
อวยพร เรืองตระกูล, ภิรดี วัชรสนิธุ, อรอุมา เจริญสุข. (2555). การพัฒนาตัวบงชี้และเคร่ืองมือวัดตัวบงชี้ 
 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานท่ี 3  
 แนวการ สรางสังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหงความรู. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย; 25: 201-14. 
อรอมุา เจริญสุข, อวยพร เรืองตระกูล, นงลักษณ วิรัชชัย. (2554). การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรกํากับ 
 ที่มีการสงผานสมรรถนะการตัดสินใจทางจริยธรรมและจิตลักษณะตามสถานการณของ 
 พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วารสารวิจัยทางการศึกษา; 6:  
 167-76. 
     2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
อรอมุา เจริญสุข. (2557). การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจคณุลักษณะจิตวิญญาณความเปนครูของ 
 นิสติหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. เอกสารประกอบการประชุม 
 วิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”คร้ังที่ 8; 26-27 พฤศจิกายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. 
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 สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; หนา 563-573. 

 
3. ตํารา/ หนังสือ 

 - 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ED451 EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION 

FE501 RESEARCH AND STATISTICS IN EDUCATION 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ชื่อโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ท่ีไดรับทุน 

สถานภาพ 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา
จิตวิญญาณความเปนครูของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต    5 ป 
สูความเปนครูมืออาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 

ทุนวิจัยเงนิรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

โครงการประเมิน
กระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของศูนยโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคณุ 

ทุนวิจัยจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การพนันแฝงในงานวัด: 
กระบวนการเปล่ียนสภาพของ
กิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มี
ตอพฤติกรรมการเลนพนันของ
เยาวชนไทย 

ทุนวิจัยจากศูนยวิจัยการ
พนัน คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2558 ผูรวมวิจัย 

การวิเคราะหสภาพการณปจจุบัน
และอนาคตภาพของปจจัยเสี่ยง
และปจจัยภูมิคุมกันท่ีมีตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการใชสารเสพ
ติดของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
หมูบานอาสาพัฒนาและปองกัน
ตนเอง (อพป.) 

แผนงานภาคีวิชาการสารเสพ
ติด (ภวส) หนวยระบาด
วิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2558 ผูรวมวิจัย 

การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยท่ี
สงเสรมิและปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอความสําเร็จในการผลิตและ
พัฒนาครูของประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงนิรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมวิจัย 
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ชื่อโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ท่ีไดรับทุน 

สถานภาพ 

การพัฒนาตัวบงชี้จิตวิญญาณความ
เปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.5 ป) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจัยเงนิรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางการเรียนการสอน
ของครูในโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา 

ทุนวิจัยจากสาํนักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2556 ผูรวมวิจัย 

การสังเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) 

ทุนวิจัยจากสาํนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) 

2555 รวมวิจัย 

การพัฒนาตัวบงชี้และเครื่องมือวัด
ตัวบงช้ีตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด
การศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนว
การสรางสังคมแหงการเรียนรู/ 
สงัคมแหงความรู 

ทุนวิจัยจากสาํนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2555 ผูรวมวิจัย 
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14. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)   นางสาวอุไร จักษตรีมงคล 

     ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Urai Chaktrimongkhol 
     ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 
     หนวยงานท่ีสังกัด   สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา    
   กรุงเทพมหานคร 10110 
     หมายเลขโทรศัพท    02-649-5000 ตอ 5363    โทรสาร 02-262-1745  
     E-mail      urai@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบัน 

ป พ.ศ.ที่
สําเร็จ
ศึกษา 

กศ.บ การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2533 

กศ.ม 
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 

2537 

 
 

กศ.ด 
การทดสอบและวัดผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2545 

 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 ทักษะดานระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงการ การออกแบบวิจัย การสรางเคร่ืองมือ การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 

 ทักษะดานคอมพิวเตอร มีความชํานาญเก่ียวกับโปรแกรมดานการคํานวณ เชน EXCEL, SPSS และ 
LISREL 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
อุไร จักษตรีมงคล. (2557, สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558). การพัฒนาแบบวัดทักษะการคดิสําหรับการ

ประเมินคณุภาพผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6. วารสารวิจัยทางการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. (1): 195-206.                                                         

อุไร จักษตรีมงคล.  (มกราคม – มิถุนายน 2559).  การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางวิชาชีพครู.  
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 8(1): 35 - 43. 

อุไร จักษตรีมงคล. (กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2559). การพัฒนามาตรประเมินคานิยมหลัก 12 ประการ  
 สําหรับผูเรียนอายุระหวาง 12-14 ป. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 10(2): 234 – 243. 
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 ภาระงานสอน 

ระดับ รายวิชาท่ีสอน ช.ม./สัปดาห 

ปริญญาตรี 
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

ปริญญาโท 

วม 512 การสรางเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 3(2-2-5) 
วม 539 การประเมินการเรียนรู 3(3-0-6) 
วม 533 การสัมมนาการประเมิน 3(3-0-6) 
วม 531 การประเมินโครงการ 3(3-0-6) 

 
 

ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ชื่อเรื่องงานวิจัย เจาของทุน ปที่สําเร็จ 
สถานภาพการทํา

วิจัย 
การพัฒนามาตรประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนอายุระหวาง 12 – 14 
ป 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาแบบวัดทักษะการ
คิดสําหรับการประเมิน
คุณภาพผูเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)  

2556 หัวหนาโครงการ 

การดําเนินงาน 22 นโยบาย
หลักดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ทัศนะของครูในเขต
กรงุเทพมหานคร 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาแบบวัด
ความสามารถทางวิชาชีพครู 
ของกลุมวิชาชีพครู 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)  

2557 หัวหนาโครงการ 

การศึกษาความเที่ยงตรงเชิง
พยากรณของแบบทดสอบ
ความถนัดทางการเรียน 
SWUSAT ปการศึกษา 2553-
2556 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
2558 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนามาตรประเมิน
คานิยมหลัก 12 ประการของ
นักเรียนอายุระหวาง 12 – 14 
ป 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)  2558 

 

หัวหนาโครงการ 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 147 

 

ชื่อเรื่องงานวิจัย เจาของทุน ปที่สําเร็จ 
สถานภาพการทํา

วิจัย 
การตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบและการ
ประเมินผลการนําคะแนนการ
ทดสอบ GAT/PAT ไปใชในการ
รับบุคคลเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ทปอ. 2559 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการสอน 
“สถิติพ้ืนฐาน” ตามแนวทาง
กรอบความคิดเปดกวาง 
สาํหรับนิสิตปริญญาตรี 
หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

กําลัง
ดําเนินการ 

หัวหนาโครงการ 

โครงการประเมินกฎหมาย
และติดตามประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรม: การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
เครื่องมือการประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมาย 

สาํนักงานกิจการยุติธรรม กําลัง
ดําเนินการ 

หัวหนาโครงการ 
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15. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวนวรินทร  ตากอนทอง                                                                    
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Navarin  Tagontong                                                                          
ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย                                                                                               
ที่ทํางาน      สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                        
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

เบอรโทรศัพท                      02-649-5010 ตอ 303, 08-1104-0303                                                                          
Email                                              Navarin@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ค.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2547 
กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา      มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 2549 
ศษ.ด. การวิจัยและประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2559 

 

ความเชี่ยวชาญ                                                                                                                   
การสอนศณิตศาสตร การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา การวัดและประเมินการศึกษา 

    1. ผลงานทางวิชาการ 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ                               

Sirikit, R.; Choptham, M.; Mahalawalert, P.; Tagontong, N.; & Apinyapibal, S. (2016).  An 
Investigation of Differential Item Functioning and Differential Test Functioning of 
SWUSAT During 2010-2013.  Scholar Journal.  8(2): 247-257. 

1.2  บทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

นวรินทร ตากอนทอง.  (2557, มกราคม-มิถุนายน).  จิตสาธารณะ: คุณลักษณะของเด็กไทยท่ีพึงประสงค.  
วารสารการวัดผลการศึกษา.  31(89): 33-45. 

1.3 บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 

Tagontong, N.  (2017).  A Construction of Public Mind Test for Undergraduate Students of 
Srinakharinwirot University. Paper presented at Universal Academic Cluster 
International Winter Conference in Hokkaido (p. 23-31), 11-13 February 2017. Japan: 
UAC 
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1.4 ตํารา/หนังสือ 

       -  

 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
ED471 EDUCATIONAL RESEARCH 
ปรญิญาโท 
EV522 EVALUATION METHODS 

 

ทุนวิจัยที่ไดรับ 

                 ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ท่ีไดรับทุน 

สถานภาพ 

การสรางแบบวัดจิตสาธารณะของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ 

สาํนักทดสอบทาง
การศึกษาและ
จิตวิทยา 

2555 หัวหนาโครงการ 

การสรางและพัฒนาขอสอบมาตรฐาน
ตามแนว PISA LIKE 

สาํนักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2557 นักวิจัย 

การติดตามและประเมินผลโรงเรยีนใน
โครงการของสถาบันภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2557 นักวิจัย 

การตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของ
ขอสอบและแบบสอบความถนัดทางการ
เรียน SWUSAT ปการศึกษา 2553-
2556 

สาํนักทดสอบทาง
การศึกษาและ
จิตวิทยา 

2557 นักวิจัย 
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 16. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวนัฏฐิกา  สุนทรธนผล 
      ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      Miss Nuttika Soontorntanaphol 
      ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
      ที่ทํางาน       อาจารยสาขาดุริยางคศาสตรสากล คณะศิลปกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บรรณาธิการ                      
วารสารศิลปกรรมศาสตร 

      เบอรโทรศัพท          086-389-9406 
      Email        nuttika06@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศป.บ. ดุริยางคศาสตรสากล มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 2548 

ศศ.ม. ดนตรศีึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2551 

Ph.D.  Music Magadh University ,India 2554 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ดุริยางคศาสตรสากล เปยโน ดนตรีบําบัด ดนตรีสําหรับเด็กเล็ก ประวัติดนตรีตะวันตก 
ทฤษฎีดนตรี ดนตรีอาเซียน ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 
 
ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
นัฏฐิกา สุนทรธนผล. (2560). ประสิทธิผลของการใชเสียงทํานองและจังหวะผานเคร่ืองดนตรีเปยโนที่มี 

ผลตอความจําของเด็กบกพรองทางการเรียนรู. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 2(36),  
112-122.  

นัฏฐิกา  สุนทรธนผล. (2560). การเรียนปฏิบัติเครื่องมือกูเจิงของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.     
           วารสารศิลปกรรมศาสตร. 19(2). 12-20.  
Nuttika  Soontorntanaphol, & Prapansak  Pum-in. (2014). A Study in Music Therapy in  

Thailand. Fine Arts International Journal, 18(2). 135-141.  
2. บทความวิจัยและวิชาการที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ 

(Conference/Abstract/Proceedings) 
Nuttika Soontorntanaphol. (2013). A Short Analysis of George Gershwin’s early American  

Classical Music as Influenced by jazz. Proceeding: The Asian Conference on Art and      
Cultures 2013, June 13-14, 2013 at Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.  
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Nuttika Soontorntanaphol. (2013). The Traditional Music of Thailand. Proceeding: The 2nd  

Cross-Cultural Asian Art Education International Conference 2013, October 8-9, 2013 at 

Miriam College, Quezon City, Philipines. 

Nuttika Soontorntanaphol. (2014). Filter for Amplified Voice. Proceeding:The 3rd cross Cultural  

Asian Art Education International Conference 2014, August 7-8, 2014 at Sookmyung 

Women’s University, Seoul Korea.   

Nuttika Soontorntanaphol. (2014). Benefits of Music Education. Proceeding: PGIM’S  

International Symposium 2014 Classical Music in the Context of ASEAN at Princess Galyani 

Vadhana Institute of Music, Bangkok, Thailand. 

นัฏฐิกา  สุนทรธนผล.  (2558).วารสารศิลปกรรมศาสตร  “การเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีกูเจิงของนิสิต 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Guzheng Practicum of Srinakharinwirot University  

 Students” กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สภุณี ชวยบุญชู; นัฏฐิกา  สุนทรธนผล.  (2558). เรือมะม็วด:กรณีศึกษา ดนตรีในพิธีกรรมสะเดาะ 

เคราะหของหมูบานปางลาง ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว. Proceeding 
เอกสารรายงานการประชุมโครงการประชุมวิชาการ ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 1(อาเซียน) วันที่16 
มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมบริการวิชาการ อาคารบริการ ศ.มล.ปน มาลากุล ชั้น15. 

ปมนวัฒน สามส;ี นัฏฐิกา  สุนทรธนผล. (2558).วัฒนธรรมดนตรีกระเหรี่ยง ในอําเภอศรีสวัสดิ์  
 จังหวัดกาญจนบุรี. Proceeding เอกสารรายงานการประชุมโครงการประชุมวิชาการ  
 ศลิปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1(อาเซียน) วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมบริการ 
 วิชาการ อาคารบริการ ศ.มล.ปน มาลากุล ช้ัน15. 
ไผทพันธุ พึ่งบุญ ณ อยุธยา; นัฏฐิกา  สุนทรธนผล. (2558). การศึกษา”ปดกาน”ในวงปพาทยมอญหงสาวดี  

ศูนยวัฒนธรรมมอญ บานวังกะ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. Proceeding  
เอกสารรายงานการประชุมโครงการประชุมวิชาการ ศิลปกรรม 
วิชาการ ครั้งท่ี 1 (อาเซียน) วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมบริการวิชาการ อาคาร 
บริการ ศ.มล.ปน มาลากุล ชั้น 15. 

รวี อุยเจริญ, อัครเทพ อัคคีเดช; นัฏฐิกา สุนทรธนผล. (2558). งานสรางสรรคชื่อผลงาน Dream to 
River. Proceeding โครงการประชุมวิชาการ ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 1 (อาเซียน) วันที่ 17  
มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมบริการวิชาการ อาคารบริการ ศ.มล.ปน มาลากุล ชั้น 15. 

ณฐัพร โกศัยกานนท, นัฏฐิกา สุนทรธนผล. (2558). โนราโรงครูในกระแสการเปลี่ยนแปลง: 
 กรณีศึกษาโนราโรงครคูณะประสงค กําพลศิลป. Proceeding การประชุมหาดใหญ 
 วิชาการระดับชาติและนานาชาติคร้ังที่ 7 The 7th Hatyai National and International  
 Conference วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ อาคารคณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 
 3.  ตํารา/หนังสือ 
นัฏฐิกา  สุนทรธนผล. (2557). ดนตรีอาเซียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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4. ทุนวิจัยที่ไดรับ  
ชื่อโครงการวิจัย 

 
แหลงทุน ปงบประมาณ 

ที่ไดรับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา
โครงการ         

/ผูรวมโครงการ) 
งานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการใช
ดนตรีบําบัดในประเทศไทย A Study of 
the Music Therapy inThailand. 
 

ทุนงบประมาณรายได
คณะศิลปรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนรินทรวิโรฒ  

2556 หัวหนาโครงการ 

งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการใชเสียง
ทํานองและจังหวะผานเคร่ืองดนตรี
เปยโนที่มีผลตอความจําของเด็ก
บกพรองทางการเรียนรู The Effect of 
Melody and Rhythm in Piano 
Music on Recall of Learning 
Disorder Children 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินรายได มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
 

2558 หัวหนาโครงการ 
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17. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางมณฑิรา  จารุเพ็ง 
      ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Monthira Charupheng 
 ตําแหนงทางวิชาการ               ผูชวยศาสตราจารย 

ที่ทํางาน   ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
    มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  

    สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 เบอรโทรศัพท  089-2044432 
 Email: monthira_tig@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
พย.บ. การพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2537 

กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 2542 

ปร.ด. จิตวิทยาใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549 

 
 ความเช่ียวชาญ  
 จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
 
 ผลงานทางวิชาการ  
 1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
พัชราภรณ ศรีสวัสดิ์ พาสนา จุลรัตน และ มณฑิรา จารุเพ็ง. (2556). “การปรับพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,” วารสารวิจัย 
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เมษายน-กันยายน 2555. หนา  
53-63.  

มณฑิรา จารุเพ็ง. (2556). “การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

          ศรีนครินทรวิโรฒ. ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556). หนา 64-76. 
สวนีย สุขเจรญิ, นันทนา วงษอินทร, มณฑิรา จารุเพ็ง (2552). ผลของการใหคาํปรึกษากลุมเพื่อจัดการ  
          ความโกรธของวัยรุน. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม. 5(1-2). หนา 131-144. 
 2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
นรศิรา คิดเห็น, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลงักา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษากลุมที่มีตอการ 

กํากับตนเองในการเรียนของนักเรียนวัยรุน,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและ 
สิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย ระหวาง 
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ธัญณิชา เปไธสง, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลังกา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตาม 
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ทฤษฎีอัตถิภาวนิยมที่มตีอความหมายในชีวิตของวัยรุน,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เน่ืองในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย ระหวาง
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดวงฤทัย นาสา, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลังกา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษากลุมท่ีมีตอ 
ความยืดหยุนตัวดานการเรียนของนักศึกษาพยาบาล,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
และสิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เน่ืองในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย ระหวาง
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

3. ตํารา/หนังสือ 
มณฑิรา จารุเพ็ง. (2557). ครอบครัวศึกษาและการใหคําปรึกษาครอบครัว: จากแนวคิด ทฤษฎีสูการ 

ปฏิบัติการใหคําปรึกษาครอบครวั. พิมพที่โโรงพิมพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
จํานวน 155 หนา ISBN : 978-616-382-644-2 

มณฑิรา จารุเพ็ง. (2557). ตํารามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 3 : ทฤษฎีและเทคนิคการ 
ปรึกษาแบบผูรับบริการเปนศูนยกลาง และ แบบเกสตัลท. กรงุเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 

มณฑิรา จารุเพ็ง. (2557). ตํารามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 4 : บริการสนเทศสําหรบั 
นักเรียนในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

ภาระงานสอน  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ระดับ 

จว 111 จิตวิทยาพัฒนาการ ปรญิญาตรี 
จว 113 ครอบครวัศึกษา ปรญิญาตรี 
จว 211 บุคลิกภาพ ปริญญาตรี 
ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับครู ปรญิญาตรี 
ศษ 341 การแนะแนวเพ่ือสรางคุณคาแหงตน ปริญญาตรี 
จว 412 การศึกษาอิสระ ปรญิญาตรี 
นน 421 การจัดวางตัวบุคคลและติดตามผล ปรญิญาตรี 
นน 423 การปฏิบัติงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา ปรญิญาตรี 
นน 323 การวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนว ปรญิญาตรี 
นน 425 สมัมนาปญหาและแนวโนมเก่ียวกับจิตวิทยาการ 

แนะแนว 
ปรญิญาตรี 

นน 427 ฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาการแนะแนว ปริญญาตรี 
ศษ 561 การฝกปฏิบัติงานแนะแนว ปรญิญาตรี 
จพป 611 ทฤษฎีและเทคนิคการใหคาํปรึกษา ปริญญาโท 
จพป 615 ครอบครวัศึกษา ปริญญาโท 
จพป 618 การใหคําปรึกษาแบบกลุม ปริญญาโท 
จพป 613 สมัมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา ปริญญาโท 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ระดับ 
จว 111 จิตวิทยาพัฒนาการ ปรญิญาตรี 
จว 113 ครอบครวัศึกษา ปรญิญาตรี 
จว 211 บุคลิกภาพ ปรญิญาตรี 
จพป 614 การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการ

ใหคําปรึกษา 1 
ปริญญาโท 

วพศ 681 สมัมนาปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
จพป 811 การพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษาครอบครัว ปรญิญาเอก 
วพศ 881 สมัมนาปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต ปรญิญาเอก 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหนา
โครงการ/           

ผูรวม
โครงการ) 

การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณของนิสิตปริญญา
ตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนอุดหนุนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหนา 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพ่ือการ
ดูแลและปองกันปญหาโรคซึมเศราและโรควิตก
กังวล ในผูสูงอายุ 

ทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยจาก สวรส. 

2558 ผูรวมโครงการ 

การศึกษาและพัฒนาภูมิคุมกันทางจิตของวัยรุน
ไทย 

ทุนอุดหนุนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา 

การพัฒนานวัตกรรมทางการแนะแนวเพื่อ
เสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตของวัยรุน 

ทุนอุดหนุนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหนา 
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18. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)     นายสกล  วรเจริญศรี 
       ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)         Mr. Skol Voracharoensri 
     ตําแหนงทางวิชาการ                    ผูชวยศาสตราจารย 
     ที่ทํางาน   ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     เบอรโทรศัพท    095-834-6445 
     Email     skol_v@yahoo.co.th 
 

     คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศกึษา   
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
กศ.บ. วิชาเอกธุรกิจศึกษาการตลาด 

วิชาโทการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 
กศ.ด. จิตวิทยาการใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

 
 ความเช่ียวชาญ 
   การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สกล วรเจรญิศรี ( 2556). “การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต   
          ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ)”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร. 14(2):  
          102 -113. 
จตุพร เจือจินดา. คมเพชร ฉัตรศุภกุล. สกล วรเจริญศรี. (2556).  พฤติกรรมของแกงจักรยานยนตวัยรุน.  

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร , 14, 45-55. 
สกล วรเจริญศรี. (2556). การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอความสาํเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต 

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร , 14, 102-
113. 

ศรัญญา อิชิดะ, คมเพชร ฉัตรศภุกุล, และ สกล วรเจริญศรี. (2556). การศึกษาพฤติกรรมความ  
          รุนแรงของนักเรียนวัยรุน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
          มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 7: 211-221.  
สนุทรีพร ธรรมบํารุง, คมเพชร ฉัตรศภุกุล และ สกล วรเจริญศรี. (2556). การศึกษาและพัฒนานิสัยและเจตคติ 
          ทางการเรียนของนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
          มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 7, 233-244.  
สกล วรเจรญิศรี.(2551). การศึกษาทักษะชีวิต และการสรางโมเดลกลุมฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
          วัยรุน. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 3, 75-86. 
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2. ตํารา/หนงัสือ 
     สกล วรเจริญศรี. การแนะแนวเพ่ือพัฒนาคุณคาแหงตน: จากแนวคิด ทฤษฎีสูการปฏิบัติเพ่ือการ     
            พัฒนาผูเรียน (พิมพคร้ังที่ 2) กรุงเทพฯ: แดเน็กซอินเตอรคอรปอเรชั่น; 2559. 
     สกล วรเจริญศรี.   หลักจิตวิทยาเพ่ือลดความรุนแรงในสถานที่ทํางาน. กรุงเทพฯ:                                
            แดเน็กซอินเตอรคอรปอเรชั่น; 2559. 
     สกล วรเจริญศรี.  จิตวิทยาสําหรบัการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองคการ. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ 
            อินเตอรคอรปอเรช่ัน; 2559. 
 
ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 

นน 112 สารสนเทศเพื่อการแนะแนว 
จว 314 จิตวิทยาการฝกอบรม  
นน 321 กลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
จว 412 การศึกษาอิสระ 
นน 423 การปฏิบัติงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  
นน 425 สมัมนาปญหาและแนวโนมเก่ียวกับจิตวิทยาการแนะแนว 
นน 427 ฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาการแนะแนว 
จพป 611 การพัฒนามนุษย และทฤษฎี เทคนิคการใหคาํปรึกษา 
จพป 612 จิตวิทยาการฝกอบรม 
จพป 613 สมัมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 
จพป 614 การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 
จพป 822 การฝกอบรมและการออกแบบการสอน 
จพป 813 สมัมนาการวิจัยดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 
จพป 814 การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 2 

 
 
ทุนวิจัยที่ไดรับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตอ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต
ปรญิญาตรี คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ศึกษาศาสตร มศว 2556 หัวหนาโครงการ 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 158 

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

การสํารวจความพึงพอใจลูกคาท่ีมีตอการ
ไฟฟานครหลวง (ธุรกิจหลัก) ป พ.ศ. 2556 

การไฟฟานครหลวง 2556 หัวหนาโครงการ 

การประเมินภาพลักษณการไฟฟานครหลวง
ประจําป พ.ศ. 2556   

การไฟฟานครหลวง 2556 หัวหนาโครงการ 

การสํารวจทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การประชาสัมพันธและภาพลักษณของการ
ไฟฟานครหลวง ประจําป 2557 
 

การไฟฟานครหลวง 2557 หัวหนาโครงการ 

โครงการสํารวจขอมูลการใชซอฟตแวรใน
ภาคอุตสาหกรรมหลักประจําป 2557 

สาํนักงานสงเสริม
อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 

2557 ผูรวมโครงการ 

กา ร พัฒนา เท คนิ ค เ ชิ ง ส ร า ง ส ร ร ค เ พื่ อ
เสริมสรางสัมพันธภาพเชิงบวกในการให
คําปรึกษากลุมวัยรุน 

ศึกษาศาสตร มศว 2558 หัวหนาโครงการ 
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19. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)           นางลัดดา หวังภาษิต 
 ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)                   Mrs. Ladda Wangphasit 
 ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ที่ทํางาน      โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
 เบอรโทรศัพท      0831317268 
 Email      ladda_satit@yahoo.com 
 
 คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ – ประถม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      2539 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2546 
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2556 

 
 ความเช่ียวชาญ 
          การสอนภาษาอังกฤษ การสอนในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา การวิจัยพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( รวมกับศูนยภาษาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยโดยรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ) 
 
 ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ลดัดา หวังภาษิต. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเสริมสรางทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรค  
          ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมติร (ฝายประถม). วารสาร 
          ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University Journal of Education), ปที่ 26           
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558. หนา 20-32. 
ลดัดา หวังภาษิต. การพัฒนารูปแบบการโคชเพ่ือเสริมสรางทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ของนิสิต 
    การศึกษาบัณฑิต (ครู 5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย 
         นเรศวร, ปที่19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2560 (อยูในระหวางการตีพิมพ). 
ลดัดา หวังภาษิต. การโคชเพ่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีความสุข. วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย 
        นเรศวร, ปท่ี 18 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2559. หนา 351-363. 
 
 3. ตํารา/หนังสือ 
ลดัดา หวังภาษิต. การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถม (อยูระหวางจัดทํา) 
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ภาระงานสอน  

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ  

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน 
ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนาโครงการ/  
ผูรวมโครงการ) 

การพัฒนารูปแบบการโคชเพื่อเสริมสรางทักษะ 
การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษของนิสิตการศึกษา 
บัณฑิต (ครู 5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เงินรายได
มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหนา
โครงการ 

การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม) 

เงินรายได
มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหนา
โครงการ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED 201  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ 
EL 451 การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
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ภาคผนวก ฉ  
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสตูร 
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การเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ชื่อหลักสูตรเดิม         หลักสูตรปรัชญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ 
                             มนุษย 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง   หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.           
                             2560) 
เริ่มเปดรับนิสิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา พ.ศ. 2560 
 
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษยซ่ึงแตเดิม
เปนหลักสูตรบูรณาการศาสตร ผสานหรือเชื่อมโยง กลุมวิชาหลักระหวางการวัดประเมินผลและการวิจัย 
จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ เขาไวดวยกันเปนสหวิทยาการ ใน 6 แขนงวิชา ไดแก 1. แขนงวิชาการทดสอบ
และการวัดผลทางการศึกษา 2. แขนงวิชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3. แขนง
วิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 4. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 5. แขนงวิชา
จิตวิทยาการศึกษา 6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ 

การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวางขวางและเกิดประโยชนในการนํา
ความรูมาประยุกตใชในการทํางานและการแกปญหาทางการศึกษา อยางไรก็ตามการบูรณาการศาสตรทั้งสาม
เขาดวยกันทําใหเกิดขอจํากัดบางประการ อันไดแก 

1) ชื่อปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย นั้นไมไดระบุถึง
แขนงวิชาที่ผูเรียนเลือกเรียน ทําใหผูจบการศึกษาเกิดปญหาในการสมัครงาน เชน เมื่อบัณฑิตที่
เรยีนจบแขนงศึกษาพิเศษตองการสมัครงานเปนครูการศึกษาพิเศษ หนวยงานที่เปดรับสมัครงาน
ตองการใหผูสมัครมีชื่อคุณวุฒิตรงกับความตองการอยางชัดเจนวาจบสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
มากกวาจบสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย 

2) การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวาง แตทําใหผูเรียนมีโอกาสได
เรียนรายวิชาเฉพาะสําหรับศาสตรการศึกษาพิเศษนอยลง เพราะตองเรียนรายวิชาของศาสตร
อ่ืนๆ รวมดวย 

   เนื่องจากศาสตรการศึกษาพิเศษเปนศาสตรเฉพาะ และเปนศาสตรที่มีปญหาบุคลากรขาดแคลน
คอนขางมาก จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาศักยภาพมนุษยใหเปนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษใหมีความรูลุมลึกและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานกับผูมีความตองการพิเศษ นอกจากนี้ การท่ีช่ือปริญญานั้นตรงกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิตมากข้ึน ก็จะทําใหบัณฑิตประสบปญหาในการสมัครงานลดนอยลง 
  นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ไดมีการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาใหมีความทันสมัยมากข้ึนเพ่ือใหสอดรับกับความตองการของ
ประเทศไทย เนื่องดวยปจจุบันนานาชาติกําลังมุงหนาเขาสูการเรียนรวมเพ่ือขจัดการแบงแยกและความไมเทา
เทียมกับในสังคมตามที่องคการสหประชาชาติ  (2558) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาอยาง ย่ัง ยืน 
(Sustainable Development Goal) 17 ขอ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคภายในป พ.ศ. 2573 โดยเปาหมาย 
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ท่ี 4 คือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและโดยการไมแบงแยกสําหรับคนทุกคนและสนับสนุนการเรียนรูตลอด
ชี วิ ต  ( Goal 4:  Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning) 
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบาย "ป 2559 ปแหงความรวมมือดานการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลที่มีความตองการจําเปนพิเศษ" เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีจุดเนนประกอบดวย ดานผูเรียน 3 
จุดเนน คือ การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการจัดการศึกษาเพ่ือ
การมงีานทํา และจุดเนนดานครู คือ สงเสริมศักยภาพและพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผูมีสวนเก่ียวของ 
  เพื่อใหสอดรับกับแนวโนมนานาชาติและประเทศไทย ดวยเหตุนี้หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดมีการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาใหเนนการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาครูในระบบโรงเรียนใหสามารถจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษในโรงเรียนปกติได ซ่ึงปจจุบันรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการระบุวา (2558) มีนักเรียนที่มี
ความจําเปนพิเศษเรียนรวมอยูในโรงเรียนปกติประมาณ 300,000 คน  
  เนื่องจากวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้นคือการพัฒนาครูใหสามารถจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษบริบทเรียนรวมได ปรัญชาของการเรียนรวมนั้นเนนการไมแบงแยกและจัดประเภท
นักเรียน โดยครูจะตองเปนฝายปรับตัวเองและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหตอบสนองความตองการ
ทางการเรียนรูที่หลากหลายของนักเรียนได ครูจะตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนทุกคนโดยไม
เลือกปฏิบัติและไมมีการปฏิเสธนักเรียน ไมวาจะมีความพิการหรือปจจัยใดก็ตามที่ทําใหนักเรียนมีความ
แตกตางกับนักเรียนสวนใหญ ดวยเหตุนี้เองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงไมไดแยกออกเปน 4 แขนง เชนเดิม อันไดแก แขนงการศึกษาพิเศษสําหรับ
บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน แขนงการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
แขนงการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ แขนงการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความ
บกพรองไมรุนแรง แตจะเปนหลักสูตรท่ีเนนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพ่ือพัฒนาใหครูสามารถจัด
การศกึษาพิเศษใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและนักเรียนที่มคีวามตองการเรียนรูที่แตกตางจากบุคคล
อ่ืนไดในบริบทการเรียนรวมที่ไมแบงแยกนักเรียนเหลานี้ออกจากสิ่งแวดลอมปกติ เพราะหากโรงเรียนจะจัด
การศึกษาแบบการเรียนรวมที่แทจริง โรงเรียนจะตองสามารถรับนักเรียนในทองถ่ินของตนไดทุกคน และครูก็
จะตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนทุกคนไดดวย 
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ตารางการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา 

ศักยภาพมนษุย 
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศกึษา  6  หนวยกิต 
พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
3(2-2-5) 

พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 3(3-0-6) 
(ปรบัเปลี่ยนตามบัณฑิตวิทยาลัย) 

พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสรางและการ
สื่อสารความรู 3(3-0-6) 
(ปรบัเปลี่ยนตามบัณฑิตวิทยาลัย) 

2. หมวดวิชาบังคับ 15  หนวยกิต 
กพ 611 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 3(2-2-5) (รายวิชาใหม) 

- 
 

กพ 612 การประเมินทางการศึกษาพิเศษ (2-2-5) กศพ 671 การคัดกรองและการวินิจฉัยบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ (2-2-5) 
(ปรบัเปลี่ยนตามคําแนะนาํของผูทรงคณุวุฒิ) 

กพ 613 การปรบัหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการ
ใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ
การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) (รายวิชาใหม) 

- 

กพ 614 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
(รายวิชาใหม) 

- 

กพ 615 สัมมนาและฝกงานการศึกษาพิเศษ 
3(0-6-3) 

กศพ 681 การฝกงานการศึกษาพิเศษ 1 (0-9-4) 
กศพ 682 การฝกงานการศึกษาพิเศษ 2 (0-18-3) 
(เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคบั) 

3. หมวดวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
กพ 621 การทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ             
2(1-2-3) 

(เพิ่มเติมตามความเห็นผูใชบัณฑิต) 

กพ 622 นวัตกรรมการเรียนรูสําหรับบุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษ 2(1-2-3) 

(เพิ่มเติมตามความเห็นผูใชบัณฑิต) 

กพ 623 การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่
มีความบกพรองเล็กนอยถึงปานกลาง 2(1-2-3) 

(ปรบัเปลี่ยนตามคําแนะนาํของผูทรงคณุวุฒิ) 

กพ 624 การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่
มีความบกพรองปานกลางถึงรุนแรง 2(1-2-3) 

(ปรบัเปลี่ยนตามคําแนะนาํของผูทรงคณุวุฒิ) 

กพ 625 การจัดการพฤติกรรมนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ 2(1-2-3) (รายวิชาใหม) 

- 

กพ 626 ทักษะชีวิตสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ  
2(1-2-3) (รายวิชาใหม) 

- 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา 

ศักยภาพมนษุย 
กพ 627 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ                              
2(1-2-3)  

(ปรบัเปลี่ยนตามคําแนะนาํของผูทรงคณุวุฒิ) 

กพ 628 ส ถิตินอนพารา เมตริก ในการ วิ จั ยทาง
การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 

(ปรบัเปลี่ยนตามคําแนะนาํของผูทรงคณุวุฒิ) 

4.ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 
ปพท 691ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 
12 (0-0-36) 

วศพ791 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 1 
4(0-0-12) 

 วศพ792 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 2 
4(0-0-12) 

 วศพ793 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 3 
4(0-0-12) 
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